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de transformare de 110 KV
La Brăila au fost terminate 

lucrările de construcție și 
montaj ale stației de transfor
mare de 110 lcV destinate să 
alimenteze cu energie electri
că o parte din principalele 
întreprinderi ale orașului.

Noua stație dispune de in
stalații moderne: transforma
tori cu capacitate de 25 MVA, 
întrerupători de 110 șl 35 fcV,

și întrerupători, echipa- 
de protecție și coman- 

punerea sub

relee 
ment 
dă. O dată cu 
tensiune a stației și conecta
rea ei la sistemul energetic 
național a intrat în probe și 
noul cuptor electric de 5 tone 
de la Uzina „Progresul“, care 
se alimentează cu energie de 
la noua sursa.

(Agerpres)

DESPRE DECEMBRIE
SE VORBESTE LA

y

aflam zi
lele trecute în 
mijlocul 
lor 
de la coopera
tiva 
din 
ionul 
Vodă. Inginerul 

V osile Copăceanu strînsese în 
îngrijitorii fermelor, 

pentru 
strimtă, 
sporeau

treabă cu sentimentul 
împlinite. La adunarea 
cată ad-hoc, inginerul 
numai această comunicare lapi
dară ; însă semnificațiile . sînt 
mai adinei... Organizarea pro
ducției vegetale și animale a 
fost făcută în așa fel incit în
casările să se realizeze constant,

WzZfa tovarășului

TRECUT
Ion Gheorghe Maurer în Austria

jurul său
Era o oră neobișnuită 
adunări; în încăperea 
momentele de așteptare 
emoția care plutea în atmos
feră. S-au citit recentele docu
mente de partid privind dezvol
tarea agriculturii. Comentariul, 
care întrerupea lectura, discuții
le, puneau în lumina ideilor din 
documente, realizările obținute 
de țăranii cooperatori din Straja, 
sublinia adeziunea lor deplină la 
importantele măsuri preconizate 
de partid.

— Astăzi, tovarăși, sectorul 
zootehnic a realizat planul anu
al a anunțat tovarășul inginer. 
Veniturile din zootehnie au atins 
2 050 000 lei. De la ferma de 
vaci s-au încasat 620 000 lei; 
prin valorificarea linii s-au obți
nut 550 000 lei; vînzarea porci
lor a sporit veniturile cooperati
vei cu 500 000 lei; ferma de 
păsări a adus 150 000 lei.

Luînd cunoștință de propriul 
lor succes, pe fețele oamenilor a 
înflorit bucuria. S-au întors la

tot timpul anului, ceea ce a în
găduit achitarea avansurilor bă
nești, lună de lună. Valoarea zi- 
lei-muncă s-a apropiat acum de 
40 lei. Pentru dotarea tehnică 
s-au cheltuit în 1965 sume im
portante ; mecanizarea alimentă
rii cu apă în zootehnie, amena
jările pentru folosirea energiei 
electrice în toate muncile în sec
torul animalier au costat mai 
mult de o jumătate de milion. 
Iată, așadar, spirala dezvoltării

cooperativei; de la producții 
mari, prin asigurarea bazei ma
teriale, la producții mereu supe
rioare.

Cea dinții impresie la ferma 
de vaci — curățenia. Una din 
cerințele importante ale zooteh
niei, condiția 
lelor, capătă, 
calificare și 
nală, putere 
anului viitor 
tehnice vor fi legate între ele 
prin alei asfaltate. Strîngerea și 
evacuarea gunoiului va fi atunci 
o treabă mecanică. Acum însă 
hărnicia oamenilor este aceea 
caro face ca totul în jur să fie 
imaculat.

Inginerul ne vorbise succint 
despre Rifat Amet și despre ti
nerii din echipa de furajare a 
animalelor. De fapt, este destul 
de complicat... Calcularea dife
rențiată a rațiilor, determinarea 
valorii lor nutritive, prepararea 
și transportul, sînt faze ale pro
cesului de furajare ce trebuie 
efectuate cu multă grijă. Rifat 
este secretarul organizației 
U.T.C. din zootehnie. In aceas
tă calitate ne-a prezentat doi 
dintre uteciștii care au realizat 
cele mai bune producții de lap
te : Cornel Ruță (2 700 litri. Ia

sanitară a anima- 
cînd e filtrată prin 
conștiința profesio- 
de lege. în cursul 
construcțiile zoo-

ION MARINA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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obiectiv principal

„Șotii“ sau acte

£

E ușor să demonstrezi dacă ti-ai însușit lecția I 
Foto: G. PREPELIȚĂ

Liceul nr. 4 din Ba
cău. Soneria curmă 
larma voioasă a ele
vilor aflați în recrea
ție. După cîteva minu
te, o dată cu intrarea 
în clase a tovarășilor 
profesori, liniștea devi
ne stăpînă pe culoare 
și în clase. Se învață!

Deodată liniștea este 
tulburată de zgomotele 
ce provin dintr-o în
căpere pe a cărei ușă 
citești tclasa a X-a I. 
N-ai crede că înăuntru 
se află și tovarășul 
profesor : se aud dis
tinct vocile elevilor, 
cîțiva rid zgomotos. 
Pînă să se restabileas
că din nou atmosfera 
prielnică desfășurării 
lecției trec minute în 
șir. O oră consemnată 
în jurnalul clasei : 
„Întreaga clasă a fost 
indisciplinată". însem
narea datează din pri
mele zile ale anului 
școlar. Ar fi trebuit 
să constituie un sem
nal de alarmă. Dar n-a 
fost așa. Pentru că jur
nalul consemnează în 
continuare : „In clasa 
aceasta nu se învață 
lecția. In mod sistema
tic elevii vin cu lec
ția neînvălată" (7 oc
tombrie) ; „La ora I 
lipsesc 7 elevi" (12 oc
tombrie) ; „Întreaga 
clasă este zgomotoasă" 
(13 octombrie) ; „La 
intrarea profesorului,

elevii sînt 
și nepregătifi să încea
pă lecția“ (15 octom
brie) î „Elevii Tomo- 
zei și Alungulesei de
ranjează ora de natu
rale" (16 octombrie) ■, 
„Un număr mare de 
elevi «s-au scuzat» că 
nu și-au iăcut tema la 
matematică" (25 oc
tombrie) ț „Elevii Flo- 
rea și Miron au fugit 
de la ora a doua" (29 
octombrie) ; „Elevele 
Neagu Cecilia și Bucă- 
taru au deranjat cla
sa“ (30 octombrie) ; 
„Întreaga clasă indis- 
ciplinată“ 
brie) î „< 
și-au lucrat tema 
matematică' 
iembrie). 
aici. Deși 
semnările 
finesc, în

Liceul „C. Negruzzi“ din Iași. 
De mai mulți ani cercurile de 
matematică și literatură și-au cîș- 
tigat o largă popularitate. Acți
unile organizate depășesc cadrul 
celor două cercuri, antrenînd 
numeroși elevi.

• Gheorghe Rusu — elev în 
clasa a X-a D :

— La acțiunile inițiate de 
cercul de literatura participă 
foarte mulți elevi. Recent, am 
organizat simpozionul „Alecsan- 
dri — poet și dramaturg“. Simpo
zionul a fost precedat de o ex
cursie la Mircești. în cadrul sim
pozionului, membrii grupului de 
recitatori au prezentat poezii ale 
autorului iai cercul dramatic 
al școlii ne-a oferit un fragment 
din „Fîntîna Blanduziei". Urmă
torul simpozion : „Eminescu“. 
Acest simpozion va fi precedat dc 
excursia „Prin Iași — pe urmele 
lui Eminescu“.i----- ——------- --------------

• !• • »• V Oindisciplina !

ră, colectivul clasei a 
X-a I.

Care este părerea 
comitetului U.T.C. al 
clasei ?

— în clasa noastră 
nu sînt probleme... 
(Cecilia Neagu, secre
tara comitetului, vizată 
și ea în jurnal în 
ziua de 30 octombrie).

— în afară de 2—3 
elevi mai gălăgioși, 
sîntem un colectiv 
ciplinat... (Mihai 
pelea).

— Nu purtăm 
vina însemnărilor, 
varășii profesori 
foarte exigenți... 
rența Martinaș).

Aceste păreri 
că de fapt 
de toleranță reciprocă 
care există în clasă, 
lipsa de combativitate 

de manifestările

de 
că 
nu 
un 
curmarea lor. De alt
fel, comitetul U.T.C. 
nu vede încă legătura 
care există între com
portarea elevilor și ni
velul scăzut la învăță
tură al multora dintre 
ei ; nu-și dă seama că 
unele manifestări, tra
tate cu îngăduință 
drept niște acte copi
lărești, se amplifică, 
se repetă, contaminea
ză elevi cunoscuți ca 
disciplinați. Iată cîte- 
va fapte în sprijinul 
acestei afirmații.

La începutul anului 
școlar doar cîțiva elevi 
nu aveau obiceiul de 
a-și lucra acasă teme
le la matematică. As
cultau tăcuți, de fie-

care dată observațiile 
tovarășului profesor 
pînă au găsit soluția: 
vor copia temele de la 
colegii care și le-au 
făcut. Nu s-au lovit 
de nici o rezistență; 
„înțelegători" colegii 
le-au oferit caietele. 
Procedeul a atras însă 
numeroși amatori.

— Nici nu mai știu 
pe la cine ajunge caie
tul meu de matematică 
— mărturisește Flo
rența Martinaș. însem
narea de acum cîteva 
zile cu privire la fap
tul că cinci elevi nu 
și-au făcut temele se 
explică astfel : nu le-a 
ajuns timpul să și le 
copieze pînă la înce
perea orei...

...Eleva Mariana Bu- 
cătaru a fost anul tre
cut o elevă conștiin-

cloasă. Șl In primele 
zile ale acestui an șco
lar. Acum însă „s-a 
adaptat“ climatului ge
neral, De ce să învețe 
cînd poate răspunde 
citind din manual ? E 
de ajuns să apelezi la 
colegul din față să 
păstreze o anumită po
ziție care să te fereas
că de privirile tovară
șului profesor 
ba merge
A încercat la 
și a obținut 
Mai greu a 
limba română, s-a ob
servat, dar tot a pri
mit nota G.

...Alexandru Domin- 
tianu, un frecvent 
erou al jurnalului cla
sei, și-a permis să 
falsifice semnătura pă
rinților în dreptul în
semnării din carnetul 
de elev făcută de tov. 
diriginte după desele-i 
abateri de la disciplină 
care au culminat cu 
absentarea de la ore. 
Abia după venirea pă
rinților la școală a re
cunoscut falsul. Dar 
nici înainte nici după 
această abatere colec
tivul clasei n-a luat

O imagine parțiala a 
Complexului de refor
mare catalitică și de 
extracție a aroma
telor al rafinăriei 
din orașul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
Foto :
N. STELORIAN

VIENA 18 — De la trimișii 
Agerpres, P. Stăncescu și C. 
Varvara :

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit joi la amiază 
un dejun în cinstea cancela
rului federal al Austriei, 
Josef Klaus.

Din partea austriacă au par
ticipat Bruno Kreisky, mini
strul afacerilor externe, Anton 
Proksch, ministrul prevederi
lor sociale, Cari Bobleter, se
cretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea română au par
ticipat Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Mircea 
Ocheană, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Viena, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
și Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construc
țiilor de mașini.

★
Joi dimineața, președintele 

Consiliului de Mirțiștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de ministrul comerțului exte
rior, Gheorghe Cioară, și ce- 
lelate persoane oficiale româ
nești, a vizitat Uzinele optice 
„Reichert“ din Viena. Oaspe
ții români au fost însoțiți de 
ambasadorul Republicii So
cialiste România, Mircea O- 
cheană, și de Rudolf Ender, 
șeful protocolului.

Oaspeții români au fost sa
lutați la sosire de directorul 
întreprinderii, Franz Haslin- 
ger, oare a făcut o scurtă pre
zentare a dezvoltării uzinei și 
produselor sale. Au fost vizi
tate apoi secțiile unde se pre
lucrează și finisează lentilele 
și prismele aparatelor optice.

Directorul tehnic al 
lor, Ernst Poltenstein, 
expicații și a răspuns 
trebările oaspeților.

La încheierea vizitei, 
unde sînt expuse 
uzinelor, directorul F. Haslin
ger a oferit în dar președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
cel mai mic și modern micro
scop de laborator al fabricii.

(Continuare 
in pagina a ll-a)

• Eugen Popa, clasa a X-a A 
Liceului „C. Negruzzi“ - Iași 

(N.R.: La Olimpiada internaționa
lă de matematică — ediția 1965 a 
obținut premiul III) :

— Cercul nostru de matema
tică organizează activități, de 
două ori pe lună. Au devenit însă 
tradiționale două acțiuni la care 
participă și elevii care nu sînt 
membri ai cercului: 1. „Gazeta 
cercului de matematică" propune 
săptămînal probleme spre rezol
vare ; cele mai interesante soluții 
sînt premiate și publicate în ga
zetă ; 2. Din două în două săp- 
tămîni se organizează în școală 
„Serate matematice". Ultima se
rată, organizată în urmă cu o 
săptămînă, a cuprins în program 
„șarade matematice“, prezentate 
de tov. profesor emerit Nicolae 
Colihaba și un concurs fulger — 
„rezolvări de exerciții de matema
tică" — la care au participat 
elevii liceului nostru și ai Liceu
lui nr. 2 .Au urmat două ore de 
dans.

uzine- 
a dat 
la în-

în sala 
produsele

Interviul
televiziunii

I’reședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a acordat un interviu 
televiziunii austriece.

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați situația actuală a relații
lor româno-austriece ?

RĂSPUNS: Permiteți-mi
să adresez în primul rînd sin
cere mulțumiri conducerii te
leviziunii austriece pentru 
posibilitatea pe care mi-o o- 
feră de a mă adresa pe aceas
tă cale opiniei publice din 
Austria.

Vizita pe care delegația gu
vernamentală română o face 
în țara dv. constituie o expre
sie a bunelor relații de prie
tenie și colaborare care s-au 
statornicit între România și 
Austria, a dorinței celor două 
guverne de a le extinde și 
adinei în continuare.

Cu planul anual
ÎNDEPLINIT

• CONSTANȚA (de la corespondentul 
nostru).

Colectivul Șantierului naval din Con
stanța a realizat în primele 10 luni ale 
anului o producție suplimentară în valoa
re de 21 milioane lei, îndeplinindu-și 
angajamentele anuale. Și-au mai îndepli
nit de asemenea, planul anual de produc
ție întreprinderile piscicole Sulina și Tul- 
cea, care de la începutul anului și pînă în 
prezent au expediat din bălțile Dunării și 
din Deltă mai mult de 280 tone de pește 
proaspăt. Alături de acestea, Trustul mi
nier Dobrogea, Fabrica de conserve de 
legume și produse zaharoase „Munca“, 
Fabrica de ulei „Argus“, Fabrica de am
balaje metalice și alte întreprinderi și-au 
îndeplinit ritmic planurile lunare de pro
ducție, contribuind astfel la obținerea 
unor succese de seamă pe ansamblul in
dustriei regiunii. în primele 10 luni ale 
anului planul producției globale și pro
ducției marfă a fost depășit cu 2,2 și res
pectiv 2,7 la sută, valoarea producției 
suplimentare realizate în această perioa
dă ridieîndu-se Ia 73 milioane lei.

• SUCEAVA. — Minerii din bazinul 
Domelor au extras a 15 000-a tonă de 
minereu de mangan peste prevederile pla
nului, îndeplinind cu aceasta planul și 
angajamentele luate în întrecerea socialis
tă pe întregul an. Angajamentele privind 
productivitatea muncii, reducerea prețu
lui de cost și îmbunătățirea calității au 
fost și ele realizate. Calitatea minereului 
atît pentru export cit și a celui livrat cen
trelor siderurgice din Reșița și Călan, s-a 
îmbunătățit cu 1,23 la sută față de sar
cina planificată.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a mulțumit pentru a- 
cest dar și pentru amabilita
tea cu care a fost primit în 
uzină.

★
în după-amiaza zilei de joi, 

oaspeții români au vizitat ga
leria de picturi din Muzeul de 
istorie a artelor din Viena.

(Continuare în pag. a TV-a)

acordat
austriece

Ne exprimăm satisfacția că 
schimburile economice și cul
turale dintre țările noastre 
au cunoscut în anii care au 
trecut o creștere remarcabilă 
și sîntem convinși că există 
bune perspective pentru dez
voltarea lor în continuare.

Considerăm că relațiile din
tre România și Austria, înte
meiate pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și a- 
lege singur căile dezvoltării 
sale sociale, politice și econo
mice, a suveranității și inde
pendenței naționale, a egali
tății în drepturi și avantaju
lui reciproc, neamestecului în 
treburile interne, corespund 
intereselor celor două popoare 
și reprezintă în același timp

(Continuare în pag. a IV-a)

Poporul român este alături
de poporul vietnamez in lupta sa nobilă

pentru libertate și independență

Comunicat cu privire ia vizita in «cuuBlica socialista

România a delegației frontului Național de Elifterare

din Vietnamul de sud

La invitația Ligii române de 
prietenie cu popoarele din A- 
frica și Asia și a Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din Republica Socialistă Ro
mânia, între 11 și 18 noiem
brie 1965, o delegație a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, condusă de 
Tran Hoai Nam, membru al 
Comitetului Central al F.N.E., 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Delegația Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud a fost primită de 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
și Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv și Pre
zidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri. In cadrul convorbirii, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, delegația 
F.N.E. a informat despre sta
diul actual al luptei poporu
lui din Vietnamul de sud pen
tru libertate și suveranitate 
națională împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani și a

mulțumit pentru ajutorul pe 
care poporul român îl acordă 
poporului vietnamez.

Exprimînd simpatia și soli
daritatea deplină a poporului 
român față de cauza dreaptă 
și lupta eroică a poporului 
vietnamez, precum și convin
gerea sa fermă în victoria fi
nală a acestei lupte, secreta
rul general al C.C. al P.C.R. a 
subliniat că România va acor
da în continuare ajutor Fron
tului Național de Eliberare, 
singurul reprezentant legitim 
al poporului din Vietnamul de 
sud. El a reafirmat totodată 
poziția Partidului Comunist 
Român, guvernului și întregu
lui popor român care consideră 
că pentru soluționarea proble
mei vietnameze este necesar să 
se respecte prevederile acor
durilor de la Geneva din 1954, 
să se pună capăt acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A., să fie re
trase toate trupele americane 
și satelite din Vietnam, să în
ceteze bombardamentele și în
călcarea suveranității și secu
rității R. D. Vietnam, să se res
pecte dreptul poporului viet-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Exigența uzinei
îndemn și pentru furnizori

La magazinul din Deva, a so
sit un nou lot de mașini de spă
lat rufe Albalux. Peste cîteva 
zile însă acest articol a fost 
epuizat.

— In luna octombrie, 
tov. Panu Pavel, responsabi
lul magazinului, am primit pa
truzeci de mașini Albalux 5, și 

într-un

spune

au fost vîndute toate 
timp foarte scurt.

Și totuși, într-un colț 
gazinului se mai găsește 

Ișină Albalux prăfuită de 
Poartă seria 22-865 cu di 

I. . . . . . . . . . . . . . .
— Din două motive: 1) tipul 

Albalux 1 spre deosebire de

IfA.b.W.U'A C UI 
mare, ocupînc 
apartamentele

al mu
ți ma- 
vreme. 

data de 
fabricație 9 februarie 1963.

— De ce a fost refuzată de 
către cumpărători ? l-am între
bat pe responsabil.

cîteva dintre ele. In adoptarea 
diferitelor soluții, noi porneam 
întotdeauna 
pe care le 
nostru. Unul 
venea de la 
cu faza auxiliară. El avea o re
zistență slabă, se ardea ușor, 
erau necesare dese reglări a re
leului de pornire și protecție. 
Din cauza aceasta, am cerut 
Uzinei „Electromotor" Timișoa
ra să ne execute după proiectul 
nostru un alt tip de motor mo
nofazat care practic nu se mai 
poate defecta și cu care am în
ceput să echipăm mașinile noas
tre. Pentru ușurarea unge-

de la neajunsurile 
prezenta produsul 
dintre acestea pro
motorul monofazat

producției pe linii tehnologice 
pentru ca reperele principale ca 
centrifuga, șasiul etc. să fie exe
cutate în flux. Prin dispunerea 
în linii tehnologice se creează 
condiții mai bune de muncă și 
dă posibilitatea efectuării unui 
control de calitate mai riguros și 
pe faze de operații. Intre con
trolori și reglori există o cola
borare permanentă de pe urma 
căreia calitatea pieselor are mult 
de cîștigat. Aceeași exigență și 
răspundere față de calitatea 

operațiilor pe care le execută, 
există, din partea tuturor secții
lor.

Aceste îmbunătățiri, făcute din

Albalux 5 are un volum prea 
ocupînd mult spațiu în 

’ r din blocuri și 2) 
centrifuga la Albalux 1 este 
vopsită. La temperatura apei 
fierbinți s-ar putea ca vopseaua 
să nu reziste și rufele să se pă
teze...

Cunoscînd cele două aspecte 
din magazinul de desfacere, am 
plecat la Uzina „30 Decembrie" 
din Cugir, unitatea care fabrică 
produsul amintit. In secția „ma
șini de spălat rufe" m-a întâmpi
nat inginerul șef adjunct cu 
producția, Dănilă Petru, l-am 
povestit cele întâlnite în magazi
nul din Deva. „Sînt explicabile 
spunea el. Tipul Albalux 1 este 
inferior celor executate în pre
zent. Tocmai de aceea am re
nunțat de a-l mai fabrica. Noile 
variante Albalux 2, 3, 4, 5 pro- 

mult

9 „Albalux“ în
• Prima sursă:

apei • A doua la ici

manzine $1 în iabricâ

perfecționările tehnologice

de inwortantâ — calificarea

rit și evitarea blocării .paletei 
spălătorului, bucșele din bronz 
au fost înlocuite cu bucșfe din 
pulbere metalică. Centrifuga nu 
mai este vopsită, ci zincată. 
Unele îmbunătățiri s-au adus și 
aspectului mașinii.

— Pînă acum, ne spunea tov. 
Ion Muntean, secretarul comi
tetului sindical pe secție, 
reperele se uzinau întn-un

vin din primul tip dar 
îmbunătățit".

Despre
vorba ?
Ioan, șeful

ce
Tînărul inginer

secției, precizează

îmbunătățiri este 
Suciu

toate 
...____ __ ate
lier, mașinile unelte fiind dis
puse la voia întâmplării. Această 
organizare corespundea unui 
plan de producție mai restrîns. 
In ultimul timp sarcinile au spo
rit. a crescut, de asemenea, exi
gența privind calitatea. Ca ur
mare era necesară organizarea

I

Prezente romanești [

peste hotare
Continuind tradiția valoroasă a înaintașilor, 

reprezentanții de frunte ai științei românești de 
astăzi își aduc o importantă contribuție la îmbo
gățirea tezaurului științei mondiale contempo
rane. în ultimii ani, sînt tot mai numeroase ma
nifestările științifice de peste hotare la care 
savanții români participă activ, la care își spun 
cuvîntul, aducînd contribuții valoroase și apre
ciate prin lucrările lor.

în legătură cu participarea lor la diferite ma
nifestări științifice internaționale redacția s-a 
adresat academicienilor ELIE CARAFOLI, mem
bru al Academiei internaționale de astronautică

și NICOLAE CERNESCU, vicepreședinte al 
Societății Internaționale de Știința Solului cu ur
mătoarele întrebări :

I. Care este ultima reuniune 
științifică internațională la care ați 
participat ?

2. Cum au fost primite lucrările 
susținute de delegația noastră ?

■' .f
Iată răspunsurile primite :

mers, n-au influențat negativ 
ceilalți indicatori. Dimpotrivă, 
graficul întrecerii este bogat în 
realizări: Pînă acum colectivul 
secției a dat peste plan 250 de 
mașini Albalux iar la prețul de 
cost s-au înregistrat economii în 
valoare de 700 000 lei. Printre 
evidențiații în întrecerea socia
listă se află un număr mare de 
tineri.

— Organizația U.T.C., spunea 
secretarul ca
pe secție, ur-

Stofa Gheorghe, 
mitetului U.T.C. 
mărește ca fiecare tânăr să se 
încadreze în disciplina colectivu
lui, să-și îndeplinească Zi de zi 
sarcina de plan. La fiecare sfîrșit 
de săptămînă, secretarii și mem
brii birourilor organizațiilor de 
bază U.T.C. stau de vorbă cu 
maiștri, despre comportarea ti
nerilor în producție iar lunea, 
biroul sau comitetul U.T.C. ana
lizează cauzele rămînerii sub 
plan a unor tineri. In adunările 
generale lunare, se analizează 
modul în care tinerii și-au înde
plinit angajamentele individuale 
în întrecerea socialistă, partici
parea lor la învățămîntul profe
sional, respectarea disciplinei de 
producție. Aceeași atenție se 
acordă în toate trei schimburile, 

f organizații- 
' să

un
ne 
de 
se 

i ca evidențiați în între
cere. Printre aceștia enumerăm

I
I
Iacoraa m toate tre 

membrii birourilor 
lor de bază fiind

Itaspunua /: 
schimb. Noi 
mîndrim cu

Iluna 11 
mențin 
cere. P

Ipe Emanoil Podar, Eugenia Bo
țea, Dumitru Voina, Maria Rusu,

.... — „„— fiind repartizați 
răspundă fiecare de cîte

i și întreaga uzină 
....... -......... _J faptul că lună 
lună 70 de tineri din secție

Ion Ardelean etc. Mai avem to
tuși multe de făcut. Ne-am pro
pus să antrenăm un număr mai 
mare de tineri la studiul litera
turii tehnice, la diferite forme 
de ridicare a calificării profesio
nale.

La plecarea din uzină, 
tivul secției „mașina de 
rufe Albalux", mi-a solicitat să 
transmitem prin intermediul zia- I 
rulai rugămintea sa către unele | 
uzine cu care colaborează în 
ce privește respectarea termene
lor de livrare a materialelor, 
precum și calitatea acestor ma
teriale. La cine s-au referit mun
citorii și inginerii de la Cugir P 
Ne explică tot inginerul Suciu 
Ion, șeful secției: „Laromet" 
București și „Metrom“ Brașov, 
ne livrează țevi unele dintre ele 
cu fisuri și alte defecțiuni
ascunse ce ne produc multe gre
utăți în producție. „Metrom"
Brașov ne-a livrat din luna mai 
pînă în prezent peste 2 500 bu
căți de țeava multe cu defec
țiuni ascunse pe care nu le-am 
putut folosi. De la „Laromet" 
am primit, de asemenea, 340 de 
kg. din același material, necores
punzător. Pe de altă parte, 
„Laromet“ București trebuia să 
ne trimită în luna trecută o can
titate însemnată de tablă de alu
miniu. pe care n-am primit-o 
nici pînă azi. Piesele din cauciuc 
(furtunuri, armături etc.) ne so
seau de la „Tehnica nouă" 
București, însă în urmă cu trei 
luni ne-au anunțat că contractul 
încheiat cu noi va fi îndeplinit 
în continuare de către I.R.I.L. 
Tîrnăveni. Prin aceeași adresă 
sintem anunțați că I.R.I.L. (În
treprinderea raională de indus
trie locală Tîrnăveni) ne va livra 
și cantitățile cu care „Tehnica 
nouă" a rămas restantă pe lunile 
din urmă. I.R.I.L. Tîrnăveni ac
ceptă schimbarea repartiției dar 
nu se poate achita de obligații. I 
Pe zece luni a rămas restantă cu \ 
7 repere din 14, mai precis cu 
circa 100 de mii de bucăți piese. !

Un ajutor similar solicităm 
Fabricii de mase plastice din 
București, 
vrează garniturile exterioare 
garniturile de 
diferite, 
șinii.

Ziarul 
nei „30 
așteaptă 
rilor vizate.

care uneori ne li
si 

legătură culori 
aspectul ma-stricînd

nostru și
Decembrie'
răspunsul întreprinde-

colectivul Uzi- 
■“ din Cugir

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara
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La Palatul culturii din Pitești s-a deschis expoziția Casei regionale de creație. Aci sînt ex
puse numeroase lucrări ale cercurilor de amatori de pictură din regiunea Argeș 

' Foto: N. STELORIAN

I E
DE-AȘ FI... HARAP ALB

rulează la
12; 14,15;

BOCCELUȚA
rulează la 
publici;
(orele 17 și 20). Festival fo
tele 8,30: 11; “ “ 
18,15; 20,45), 
le 9,30: 12;
18,45; 21).

DUMINICĂ LA NEW
i la Republica

10,30: 12,45.
19: 21,15). București
9,15; 11,30: 13,45;

18,45; 21), Melodia fo

Patria (orele 9,45: 
16,30: 18.45; 21).

Sala Palatului Re- 
Socialiste România

13,15; 15,45 ;
Excelsior (ore- 

14.15; 16,30)

YORK
(orele :

14,15:

800
NE

rulează
8,30;
16,45:
(orele
16,30: 1
rele 8.30; 11: 13,30: 16; 18.30: 
21), Tomis (orele 8,30 ; 
10,30: 12)45 : 14,45 ; 16,45:
19: 21,15).

DE LEGHE PE AMAZOA-

ndează la Capitol (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Floreasca (orele 10; 12; 15;
17,30; 20) Modern (orele 9,45; 
12: 14,15: 16,30: 18,45; 21),

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN (cinemascop)

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 12,30; 16; 18,30; 21),
Feroviar (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA
rulează la Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

TAXIUL MORȚII
rulează la Lumina (orele 9,30;
11,45: 14: 16,15; 18,30; 20,30).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Central (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

MATOGRAFE
Miorița (orele 10: 12,30 15,30: 
18; 20,30).

JUDEX
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 17,45: 20).

pînA la oraș nu e de
parte

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 20).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează Ia Arta I
11: 13,15; 15,30: 

UNCHIUL MEU
rulează la Flacăra
15,30: 18: 20,30).

VINE PRIMĂVARA 
ȘURILE TIMPULUI 
nr. 5

rulează la Timpuri
10—21 în continuare).

MARILYN — cinemascop — 
Au fost salvați

rulează la Giulești (orele 
15,30; 18: 20,30).

CINEVA ACOLO SUS, 
IUBEȘTE — Știați că...

rulează la Cultural (orele 10: 
12,30; 15,30: 18; 20,30), Pacea 
(orele 16; 18,15; 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Intermediarul cu aripi

rulează la Dacia (orele 9,30 
14 în continuare; 16,15; 18,30; 
21).

CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop —

rulează la
16; 18,15; _____

ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ
rulează la
18,15; 20,30).

(orele 8,45) 
18: 20,30).

(orele 10;

— MÄ-
— Sport

Noi (orele

MĂ

LA

Cosmos (orele 14) 
20,30).

Crîngași (orele 16)

FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15: 20,30 ; pro
gram pentru copii — ora 10). 

TOLBA CU AMINTIRI
rulează la Vitan (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop — So
clul

rulează la Unirea (orele 10,30; 
16; 18,15; 20,30).

MISTERELE 
cinemascop 
Nu uitați copilăria

rulează la Munca (orele 9,30; 
11,30, 14, 16,15; 18,30;. 20,45). 

RUNDA 6 — suită bănățeană 
rulează la Popular (orele 16; 
18,15: 20,30).

SAMBA — în completare A 
cui e vina ?

rulează la Moșilor (orele 
15,30-, 18; 20,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI — Ceramica din 
Oboga

rulează la Volga (orele 9,45; 
12: 14,15; 16,30; 18,45: 21). 

SPĂRGĂTORUL — cinema
scop — Pionieria nr. 5/1965 

rulează la Colentina (orele 
10; 15, 17,30; 20).

PĂCAT DE BENZINĂ în 
completare În numele celor 
vii

PARISULUI
— Fotbaliștii —

rulează Ia RahoVa (orele 16i 
18,15: 20,30), Cotroceni (ore
le 14, 16,15, 18,30 : 20,45 — 
completare Compozitorul A- 
ram Haciaturian).

Acad. Elie Carafoli
începînd din anul 1961, 

cînd Comisia română de 
Astronautică s-a afiliat la 
Federația Internațională de 
Astronautică, oamenii de ști
ință din țara noastră au par
ticipat cu numeroase și va
loroase comunicări științifice, 
la toate Congresele de Astro
nautică organizate pînă în 
prezent- Este o dovadă a înal
tului potențial științific și 
cultural al țării noastre în 
plină dezvoltare. La aceste 
Congrese, țara noastră a tri
mis comunicări interesante, 
care au fost reținute de Fe
derația Internațională de 
Astronautică pentru a fi pre
zentate în cadrul Congreselor 
anuale.

în programul acestor Con
grese s-a consemnat aportul 
specialiștilor români în dife
ritele domenii : bioastronau- 
tică, astrodinamica, educație 
și învățămînt în astronautică.

Comunicarea prezentată la 
secția „Educație și învăță
mînt în astronautică“ a re
centului Congres de la Atena 
a avut ca scop recomandarea 
unui program orientativ pen
tru introducerea unor pro
bleme de astronautică în te
matica cursurilor universi
tare din țările care nu des
fășoară în prezent o activi
tate spațială concretă. Refe
ratul a fost primit cu mult 
interes de participanți, toc
mai datorită actualității și 
importanței problemelor pu
se în discuție. în momentul 
de față, în foarte multe țări 
se constată o preocupare din 
ce în ce mai intensă pentru 
oglindirea rezultatelor activi
tății spațiale în conținutul 
cursurilor universitare. A- 
ceastă tendință este justifi
cată de faptul că folosirea sa
teliților artificiali ai Pămîn- 
tului pentru telecomunicații, 
meteorologie, geofizică, geo
dezie, oceanografie, navigație 
și în alte scopuri practice, 
interesează deopotrivă și ță
rile care nu dezvoltă în pre
zent programe speciale de 
cercetări cosmice. Nu încape 
nici o îndoială că în viitor 
cîmpul de utilizare a apara
telor spațiale se va lărgi con
siderabil în beneficiul tutu
ror țărilor de pe glob. Firește 
o atare împrejurare pune 
sarcini noi- importante, pen
tru pregătirea personalului 
chemat să opereze în siste

mul de interpretare și folo
sire a datelor furnizate de 
sateliți. întocmirea progra
melor analitice la unele 
cursuri universitare, reflec- 
tînd cele mai recente rezul
tate obținute în tehnica cos
mică, orientarea . activității 
cercurilor studențești și spre 
problemele de astronautică, 
recomandarea de lucrări de 
diplomă pe teme ‘din dome
niul astronauticii, sînt cîteva 
din căile considerate unanim 
ca Cele mai eficace pentru a 
răspunde într-o primă etapă 
acestor imperioase cerințe ale 
contemporaneității.

Pe lîngă ședințele Federa
ției Internaționale de Astro
nautică, au avut Ioc și A- 
dunări generale ale Acade
miei Internaționale de Astro
nautică, unde tara noastră 
are doi membri titulari. în a- 
ceste Adunări s-au discutat 
și analizat numeroase pro
bleme, dintre care mențio
năm : editarea unui dicționar 
cu termeni din astronautică, 
în 7 limbi, probleme privind 
editarea revistei „Astronau
tica Acta” — publicație de 
înalt prestigiu științific desti
nată problemelor astronauti
cii, activitatea comitetelor 
științifice ale Academiei etc.

Acad. N. Cernescu
Seminarul pentru corelarea 

solurilor din sud-estul Europei 
s-a ținut recent sub auspiciile 
Organizației Mondiale pentru 
Agricultură și Alimentație 
(F.A.O.). El se încadrează în 
seria de acțiuni internaționale 
întreprinse in ultimii 10 ani în 
scopul realizării hărții soluri
lor Europei, hartă care se va 
integra în proiectul de mare 
amploare al hărții solurilor lu
mii, (World's Soil Map Projectj 
ce urmează să fie realizat sub 
auspiciile F.A.O. — U.N.E.S.C.O.

Pentru realizarea obiectivu
lui amintit în decursul ultimilor 
zece ani s-au succedat o serie 
de conferințe și simpozioane cu 
participare internațională, pre
cum și seminarii F.A.O. menite 
să rezolve anumite probleme 
de corelare regională. Țara 
noastră a participat activ la 
toate aceste manifestări știin
țifice, aducînd contribuții una
nim apreciate. Aceste aprecieri 
s-au concretizat prin coopta
rea mea, ca reprezentant al 
Republicii Socialiste România, 
în Comitetul de Corelare al

Grupei de lucru pentru redac
tarea hărții solurilor Europei la 
scara 1 : 1 000 000 din cadrul 
Comisiei Europene pentru A- 
gricultură (F.A.O.).

Seminarul recent s-a desfă
șurat sub forma unei excursii 
de studii pe teren,, urmate de 
3 ședințe de lucru la Atena.

Excursia de studii a străbă
tut teritoriile celor cinci țări 
participante și anume Turcia 
europeană. Bulgaria, România, 
Iugoslavia și Grecia. Pe te
ritoriul fiecăreia din țările a- 
mintite, pe lîngă cei 2—3 re
prezentanți oficiali, din Grupul 
de corelare al Seminarului, au 
participat la discuții și alți 
specialiști, oferindu-se astfel 
posibilitatea unui cit mai larg 
schimb de vederi și experiență.

Materialul științific prezentat 
de România și organizarea teh
nică a traseului pe teritoriul 
țării noastre au fost la un ni
vel exemplar, după cum au 
subliniat colegii participanți și 
reprezentantul F.A.O. — dr. R. 
Duda!.

Importanța Seminarului rezi
dă în primul rînd în faptul că 
pentru prima oară s-a realizat 
un contact direct pe teren în
tre pedologii specialiști in 
probleme de cartare a solurilor 
reprezentând toate țările balca
nice. Acest contact direct a o- 
ferit posibilitatea conturării 
problemelor celor mai impor
tante legate de corelarea solu
rilor din țările balcanice înve
cinate. S-a constatat că soluri 
similare au fost cuprinse sub 
denumiri diferite, iar uneori sub 
aceeași denumire s-au înțeles 
aspecte apreciabil deosebite.

Fiecare țară a avut, de ase
menea, posibilitatea unei con
fruntări a realizărilor proprii 
față de cele ale țărilor vecine 
și a cunoașterii aprecierilor co
legilor din alte țări față de 
realizările proprii. Din acest 
punct de vedere pedologii ro
mâni au putut avea satisfacția 
să constate că rezultatele mun
cii lor concretizate in lucrarea 
de sinteză care este Harta so
lurilor Republicii Socialiste 
România la scara 1 : 1 000 000 a 
fost unanim apreciată.

Partâcipanții români la Semi
nar și-au adus contribuția for 
atât sub forma intervențiilor in 
discuțiile pe teren, tn jurul 
profilelor prezentate, cit și 
mai ales în ședințele de lucru 
de la Atena în care doi din 
delegații oficiali români au fost 
desemnați spre a conduce dis
cuțiile în două dintre proble
mele controversate.

A apărut t
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.„Si la noi, dar mai bine

la vecini

Elevi ai Liceului „N. Bălcescu" din Ploiești își completează 
cunoștințele practice în Uzinele „1 Mai"

Foto: N. STELORIAN

— Programul nostru de 
activitate este cuprinzător — 
ne spuneau mai mulți elevi 
interni ai Liceului nr. 1 din 
Călărași. Dar în afara orelor 
de meditații, a programului 
administrativ, în afara jocu
rilor sportive și a vizionării 
de filme am vrea să partici
păm la reuniuni atractive, să 
ne întâlnim cu specialiști din 
diferite domenii, să plecăm 
în excursii interesante, să 
organizăm seara îh internat 
discuții pe diferite teme care 
să ne apropie și mai mult 
unii de alții. Tînărul peda
gog Stamu Tache asculta tă
cut și își nota „doleanțele“ 
elevilor săi.

— Avem unele activități 
interesante, remarca și tova
rășul profesor Onuță Ion, se
cretarul comitetului U.T.C. 
al școlii, dar mai bine ar fi 
să faceți o vizită la Centrul 
școlar agricol. Ei au o expe
riență hună...

...Sîmbătă, elevii Centru
lui școlar agricol din Călă
rași primeau vizita colegilor 
lor din Vidra. Au străbătut 
împreună clasele largi și lu
minoase, laboratoarele bine 
utilate și internatul primitor 
al școlii. Atît oaspeții cit și 
gazdele sînt în marea lor 
majoritate elevi interni. Bine
înțeles deci că și discuțiile 
s-au purtat în jurul organi
zării vieții în internat, în ju
rul preocupărilor de fiecare 
zi, al activităților extrașcolare.

Negroiu Gheorghe din anul 
III veterinară povestea cole
gilor săi din orașul vecin

despre frumoasa excursie fă
cută la Iași, despre vizita 
elevilor școlii la noul și mo
dernul combinat de celuloză 
din Călărași, despre excursia 
la Ostrov, despre mult aș
teptata excursie la București. 
Stan Constantin descria at
mosfera caldă în care el și 
mai mulți colegi ai săi , au 
fost sărbătoriți cu ocazia zi
lei lor de naștere.

— Nici în școală și nici în 
internat n-avem vreme să ne 
plictisim — povestea Stan 
Măndica, din anul IV conta
bilitate. Am făcut vizite la 
cîteva din gospodăriile și 
cooperativele agricole din 
regiune, nă-am întâlnit cu 
oameni care lucrează în vii
toarele noastre specialități. 
Dar nici partea recreativă a 
timpului nostru nu este ui
tată...

Seara oaspeții au fost invi
tați în frumoasa sală de fes
tivități a școlii, la reuniunea 
tovărășească.

Cînd s-a încheiat reuniu
nea observam pe fețele tine
rilor părerea de rău că acea
stă seară plăcută a luat 
sfîrșit.

Liceul nr. 1 nu este situat 
prea departe de Centrul 
școlar agricol. Elevii celor 
două școli se cunosc și se văd 
deseori. Atunci de ce exem
plul de bună organizare a tim
pului liber al elevilor Cen
trului școlar agricol nu este 
preluat și de organizația 
U.T.C. a liceului P

G. DIMA

„Șotii“ sau acte de • -J • • Ie «oindisciplina /
(Urmare 

din pag. I)

poziție, nu l-a ajutat 
să-și Schimbe atitudi
nea, să-și îndeplineas
că obligațiile școlare.

Martori ai acestor 
manifestări (uneori în
tr-o formă ori alta 
chiar participanți) cei 
20 de uteciști din cla
să nu și-au făcut sim
țită prezența. Indisci
plină, cu multipl'ele-i 
aspecte și consecințe, 
n-a format obiectul 
unor dezbateri serioa
se, n-a figurat pe or
dinea de zi a unei a- 
dunări generale des
chise, bine pregătite, 
care să se soldeZe cu 

măsuri operative și e-

ficace. De altfel nici 
în perspectivă organi
zația U.T.C. a clasei 
nu are în vedere să 
trateze cu toată serio
zitatea această proble
mă. Se pregătește o a- 
dunare generală în 
care se va prezenta un 
refei’at cu tema : ,,Mo
rala comunistă, morala 
omului nou" (dar des
pre care nu se știe 
încă ce va cuprinde. 
Membrii comitetului 
justifică alegerea aces
tei teme ca o măsură 
preventivă pentru cei 
care ar avea de gînd 
să copieze la teze ? 1 
dar n-au o idee clară 
asupra aspectelor pe 
care vâr să le aducă 
în discuția adunării)

s-au stabilit responsa
bili cu disciplina pe 
rînduri de bănci (un 
fel de monitori, ca în 
clasa I, și. care la 
rîndul lor deranjează 
lecțiile făcîndu-și ob
servațiile chiar în 
timpul orelor). Și în 
sfîrșit, s-a hotărît să 
se trimită scrisori pă
rinților elevilor indis- 
ciplinați (ca și cum or
ganizația U.T.C. ar fi 
epuizat toate mijloa
cele de influențare a 
elevilor și ar intra în 
atribuțiile sale munca 
cu părinții).

Comitetul U.T.C. pe 
școală n-a ajutat în 
mod special organiza
ția clasei a X-a I, în 
această direcție. Și nu

pentru că nu acordă 
în general sprijin or
ganizațiilor U.T.C. ale 
claselor. Dimpotrivă, 
în toate acțiunile mari 
sau mici pe care le 
inițiază organizațiile de 
bază se simte sprijinul 
comitetului U.T.C., 
experiența membrilor 
săi. Dar, în legătură cu 
problemele disciplinei, 
comitetul U.T.C. por
nește de la o premisă 
falsă :

— în școala noas
tră nu sînt abateri gra
ve — declară tovarășa 
profesoară Maria Mol- 
doveanu, secretara co
mitetului. Și acesta 
este adevărul. Dar ine

xistența unor așa-zise 
„abateri grave" aruncă 
o lumină idilică asu
pra manifestărilor cu
rente de indisciplină, 
care sînt privite ca 
niște șotii școlărești, 
frecvente de cînd lu
mea și de neevitat. 
De multe ori însă, a- 
ceste „șotii" sînt ade
vărate acte de indisci
plină, constituind o 
frînă în propria acti
vitate a autorilor 
lor și a celor din jur 
în folosirea deplină a 
anilor de scoală pen
tru acumularea cunoș
tințelor. Este, de ase*- 
mânea, un lucru care 
nu trebuie pierdut din 
vedere. Cu atît ffiai 
mult cu cît manifestări

de indisciplină frecven
te mai apar și la alte 
clase (clasa a IX-a I, 
clasa a X-a L, clasa a S 
IX-a G, clasa a X-a F). I 

Numai părăsind a- 
ceasta falsă atitudi
ne de înțelegere și 
îngăduință se va pu
tea crea un pu
ternic Curent de opi
nie împotriva mani
festărilor de indiscipli
nă. Indiferent cum vor 
fi catalogate — mari 
sau mici, grave ori 
mai puțin grave — 
trebuie luată pdzifie 
împotriva 16Y și, mai 
ales, curmate. Va fi 
în folosul întregului 
proces instructiv edu
cativ care se desfășoa
ră în școală.
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abandonuri
Campionatul republican de 

box pe echipe și-a consumat la 
sfîrșitul săptămânii trecute 
ultima etapă, după care — la 
27 noiembrie — va începe tur
neul final. Timp de o lună și 
jumătate, iubitorii de box din 
țara noastră au putut, urmări 
peste 60 de confruntări, în ca
drul cărora au evoluat aproa
pe 300 de. pugiliști. Deci, sub 
aspectul menținerii boxerilor 
într-o activitatea continuă, al 
stimulării acestui sport în în
treaga țară, campionatul a 
constituit un element pozitiv 
în activitatea federației de 
specialitate.

Dar regulamentul competi
ției mai prevede că întreceri
le din campionat sînt menite 
„să asigure ridicarea măies
triei sportive a boxerilor“. 
Este vorba, deci, de aspectul 
calitativ al procesului de in- 
struire-antrenament, de asigu
rarea unor reuniuni de bună 
factură tehnică care să satis
facă exigențele spectatorilor.

A răspuns oare campionatul 
republican de box pe echipe 
acestei cerințe ? De la bun 
început trebuie să spunem că 
NU. însuși modul cum a fost 
concepută competiția reflectă 
superficialitate, lipsă de aten
ție acordată 
te întreceri, 
campionat 
cînd. șe știa 
xemplul edițiilor trecute) că 
multe cluburi și asociații spor
tive nu. au posibilitate să alcă
tuiască echipe complete. Și 
așa s-a întîmplat. în cele pes
te 60 de confruntări au fost 
înregistrate nu mai. puțin de 
128 de abandonuri (majorita
tea în repriza I), 51 de nepre- 
zentări, 17 K.O.-uri și 19 des
calificări ! La întîlnirea dintre 
formațiile Oțelul Galați și Vo
ința București, de pildă, arbi
trii au consemnat în foile de 
concurs 5 abandonuri, 2 desca
lificări și o neprezentare. Ce 
Ie-a mai rămas de văzut, în 
asemenea condiții, spectatori
lor prezenți în sala de sport 
din Galați ? Numai două par
tide duse, cum se spune, pînă 
la capăt. Sau alte exemple Ia 
întîlnirea U.M. Timișoara —

Constructorul Hunedoara unde 
s-au înregistrat 5 abandonuri 
și o neprezentare ; ■ la întîlni
rea C.S.M. Sibiu — Muscelul 
Cîmpulung 3 heprezèntàri.

Ne-am oprit doar asupra cî- 
torva dintre reuniunile peni
bile, oferite de- ediția 1965 a 
campionatului republican pe 
echipe. Ce înseamnă, de fapt, 
avalanșa de abandonuri și 
neprezentări în întrecerile a- 
cestui așa-zis campionat 
echipe ? înseamnă, pe de

acestei importan- 
Au fost admise în 
24 de formații, 
precis (după e-

TEHNICE
Pe lîngă cercurile de elevi 

care îndrăgesc matematica, fi
zica ori chimia, un loc impor
tant îl ocupă, în școala noastră 
profesională, cercurile tehnice 
Organizate pentru meseriile : 
mecanic întreținere, țesătorie, fi
latură, tricotaje și confecții, fini
sarea produselor textile, ele con
stituie un mijloc eficace prin 
care munca independentă, crea
toare a elevilor este orientată 
spre înțelegerea și consolidarea 
cunoștințelor profesionale. Acest 
mijloc contribuie totodată la 
educarea estetică, la formarea 
în rîndul elevilor a deprinderi
lor de bază necesare în produc
ție, se cultivă dragostea pentru 
meseria aleasă.

în școala noastră au fost re
crutați în cercurile tehnice acei 
elevi care manifestă un interes 
deosebit față de anumite pro
bleme tehnice (teoretice dar 
mai ales cu aplicații practice), 
elevi care doresc să-și consoli
deze cunoștințele ce li se pre
dau conform programelor și 
manualelor școlare sau vor să se 
informeze asupra unor cunoștin
țe noi, în plus față de cele că
pătate la cursuri. Cîteva exem
ple sînt edificatoare în această 
privință. La o oră de clasă cu 
viitorii mecanici de întreținere, 
precum și din mai multe discu
ții cu ei, se crease un 
intâîbs asupra unei 
care se putea adînci: 
la mașinile unelte a 
cuțe dure din aliaje 
Cercul de aici și-a propus prin
tre terpele sale să dezbată a- 
ceastă problemă, să organizeze 
demonstrații „pe viu" la ma
șini, așchiind metalele printr-un 
astfel de procedeu modern.

Cercul în specialitatea trico
taje și confecții a prezentat, de 
asemenea, în cadrul unei teme, 
eșantioane din țesături noi cu 
fire și fibre sintetice, sau în 
amestec, arătîndu-se, concomi
tent și la ce gen de îmbrăcămin
te se pot folosi acestea. La cer
cul de finisarea produselor tex
tile au figurat teme în care s-a 
arătat modul cum se fac impri
mările cu coloranți reactivi, im
primări cu ooloranți acizi, -----
cum și felul în care ] 
sate țesăturile cu asti 
primări. Gonducerea școlii noas
tre acordă atenție temelor cere 
se pun , în discuție- la cercurile 
tehnice ale elevilor avînd în
totdeauna în vedere ca, în ca
drul acestor teme, să se facă și o 
informate a viitorilor muncitori 
cu noutățile apărute în meseria

................................ . I I' I IUI im I■ I II. ----------------------------------

centru de 
probleme 
folosirea 

unor plă- 
ceramice.

a, pre- 
pot fi fini- 
dei de im-

• Sîmbătă de la ora 19,00 și 
duminică de la ora 18,00 pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust“ din Capitală se va des
fășură dubla întîlnire de ho
chei pe gheată dintre reprezen
tativele României și Ungariei.

Astăzi, cu începere de la 
18,15, în sala Floreasca 
Capitală încep Întrecerile 

cadrul tradiționalei compe- 
de handbal „Cupa orașu

lui București“. La actuala edi
ție participă reprezentativele 
masculine ale orașelor Buda
pesta, Belgrad și București cu 
două echipe

• 
ora 
din 
din 
tifii

pe 
o 

parte că majoritatea boxerilor 
au fost complet nepregătiți 
(au făcut un simplu „act de 
prezență“, în dorința ca echi
pa lor să nu piardă un punct 
datorită neprezentării), iar pe 
de altă parte, că antrenorii 
nu au avut posibilitatea să al
cătuiască formații complete. 
S-a recurs, astfel, ia improvi
zații, mulți dintre pugiliști e- 
voluînd într-o altă categorie 
de greutate (superioară sau 
inferioară) decît cea în care 
s-au consacrat

Se pune, în mod firesc, în
trebarea : cînd s-a trecut Ia 
întocmirea regulametituiui, de 
ce nu s-a ținut seamă de de
ficiențele campionatului de 
anul trecut ? Pentru că tre
buie spus că și atunci am a- 
sistat la un mare ffiimăr de 
abandonuri, neprezentări, K.O- 
uri și descalificări, toate aces
tea fiind urmarea slabei pre
gătiri a majorității pugiliști- 
lor. Nu cumva este vorba de 
dorința Federației de a orga
niza unele competiții numai de 
dragul de a avea înscrise 
calendarul competițional 
competiție în plus ?

Era mai normal, după 
rerea noastră, să se alcătu
iască selecționate pe regiuni 
(echipele ar fi fost complete, 
ba și cu rezerve) care, în tur
neul final ar fi putut susține 
meciurile cu Steaua sau Dina- 
mo aproape de Ia egal la egal. 
S-ar fi evitat astfel dispro
porția de valoare între unii 
boxeri și, lucru firesc, nu s-ar 
mai fi ajuns la... ploaia de a- 
bandonuri la care iubitorii bo
xului au asistat cu amărăciu
ne. Dar. această schimbare, 
sperăm că se va realiza în 
campionatul viitor...

S. SPIREA

® Pentru competiția interna
țională de box „Mănușa de 
aur", care va începe Ia 28 no
iembrie la Belgrad, au fost se
lecționați : D. Davidescu (mus
că), N. Puiu (cocoș), N. Moldo- 
veanu (pană) și I. Mihalik 
(ușoară), feste incertă participa
rea semigreului Ion Monea.

E
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o
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CARNET CINEMATOGRAFIC
xistă in peisajul 
filmului contempo
ran o comedie care 
reia și dezvoltă 
marea tradiție cla
sică mută. Este u- 
niversul filmelor 
lui Jaques Tați. 
Cine este Jaques 
fost încadrator deTați? Un

tablouri care a jucat rugbi la 
„Racing France“ în prima divi-. 
zie și care la banchetele de du
pă meciuri își distra colegii de 
echipă cu imitafii, pentru a a- 
junge în cele din urmă mim la 
un cabaret și, inevitabil cu o 
asemenea biografie, la film. De
butează cu filme de scurt me
traj. „Zi de sărbătoare“ (care' 
a rulat în urmă cu 8—9 ani 
pe ăcranele noastre) este pri-' 
mul său lung metraj, urmat de 
„Vacanta domnului Hulot“, o 
subtilă satiră la adresa socie
tății buigheze sclerozate și a. 
artificialității. Satira și candoa
rea lirică își dau mîna în 
„UNCHIUL MEU“. Pe ecran a-' 
pare în toată autenticitatea 
franțuzească mahalaua sordidă, 
maidanul cu dragoste — cum 
ar zice un romancier român 
dintre cele două războaie — 
(o vilcea în care se aruncă gu
noaiele, unde se joacă copiii și 
se întîlnesc amorezii), străzi cu 
aspect rural pe care vagabon
dează „liric" cîini cu „covrigi 
în coadă". La opusul acestor 
imagini, intrăm uimiți în casa 
domnului Arpert, fabricant de 

, țevi din plastic, o vilă ultra-

IMra-moderhă in care totul, 
îttepîhd de la prăjitul unei 
Chiftele pînă la scuturatul pra
fului se face automatizat și 
cibernelizat. Dar fascinația este 
scurtă căci Tați satirizează, în 
stilul său surizălor, pseudbcivi- 
lizatia, o compoziție grotescă, 
de absurd care dezumanizează. 
Tați nu va opera cu situații 
absurde. La el totul este logic, 
firesc. Absurd este in acest film 
automatismul spiritual al celor 
doi Arpert, snobismul lor infa
tuat. Fantezia lui Tați se dez-

în viaja ei se reduce la poză. 
E greu să povestești In cuvinte 
gagurile lui Tâli, ele fiind e- 
minamente vizuale. Adeseori 
sunetele concluzează cu ima
ginea intr-un excelent contra
punct. Un critic francez spunea 
despre „Unchiul meu“ că nu 
este nici film mut, nici film 
vorbit: este un , film sonor. Și 
aven dreptate. Sunetele, ince- 
pînd de la muzică pină la 
zgomotele cele mai banale, au 
în „Unchiul meu" funcție dra- 
maturgică. Zgomotul apei ce

„ZfecÂW meu“
lăntuie in 
veritabilă 
chiderea 
devine la 
tul construcției unor superbe 
gaguti cinematografice dar și 
un mijloc 
personaje, 
execută de 
zi același 
cîte ori Se 
declanșează 
gura unui 1 
după care apasă pe automatul 
ce deschide poarta. In cazul 
in care cel ce a sunat nu este 
o figură simandicoasă, doamna 
Arpert oprește supărată jetul de 
apă din gura rechinului. Totul

„Unchiul meu“ cu o 
reacție in lanț. Des- 
unei porji metalice 
el nu numai pretex-

de a caracteriza 
Doamna Arpert

: zeci de ori pe
ritual tehnic : de

; aude soneria ea
jetul de apă din

rechin de tinichea,

tișnește din gura rechinului 
decorativ are nu numai diverse 
tonalități ci și multiple semni
ficații. Altfel sună cind intră 
un oaspete de bâză, alt lei cind 
intra Hulot și altfel la petrece
re, 
ta(i 
tul.
tre
mulul snob și pitorescul vetust, 
Tați nu optează pentru nici una 
din aceste variante. Hulot e ana
cronic și într-un mediu și în celă
lalt, subliniindu-le lipsa de rea
lism. Intre modernism și desuet

atunci cind unul din invi- 
se apucă să repare robine- 
ln confruntarea comică din- 
rigiditatea ultramodernis-

(Urmare din pag. I)

Uzinele „Electroputere" 
Craiova. In hala de montaj, 
un nòu lot de locomotive 

Diesel -electrice

pare a spune Tați, trebuie 
aleasă calea lucidă pe care o 
oferă însăși viața. Se poafe 
vorbi la „Unchiui meu" de o 
anumită tentă lirică. Ea nu re
zultă atît din evocarea elegiacă 
a foburgului 
pe rsonalitatea 
Hulot, acest 
(de 1,85 cm I) 
și boem, Hulot aduce pe ecran 
un petsonaf de, comedie înlru- 
totul inedit.

Citeva cuvinte despre Tați 
actorul, interpret al.. lui Hulot. 
Ca și Buster Kețiton. (care îl 
socotește fiul său spiritual). 
Tați joacă mai ales cu trupul, 
păsțrind o mimică Încremenită 
în contemplare. El știe să valo
rifice dramaturgie inflexiunile 
neașteptate ale corpului, mișcă
rile sale lente avînd ceva din 
gesturile-alfabet ale coregra
fiei hinduse.

Cu cîțiva api în urmă, in re
vista pariziană „Arts“ cineva îl 
asemăna pe Tați lui Cehov, 
subliniind farmecul insolit al 
lumii de poezie șl umor pe 
care cineastul o reconstituie 
din monotonia cotidiană.

parizian cit din 
fascinantă a lui 
etern adolescent 
Romantic, aerian

ATANASIE TOMA

Simbătă, prima oră, dirigentia.
Se prezintă un referat despre viata colectivă a 

clasei. Pujine fraze generale. Au cuvîntul faptele, 
lnșirarea lor permite cea dinții concluzie: Clasa 
noastră, a Xl-a de la un liceu din Cîmpulung Mol
dovenesc, trăiește o viată colectivă. între noi s-au 
stabilit relații trainice de 
Slntem o clasă disciplinată, 
peste 8. Adesea ne petrecem 
Opinia clasei se bucură de 
în colectiv sînt respectate.

Însăși tovarășa dirigintă își exprimă bucuria de 
a fi condus o oră care a evidențiat adevăruri 
atît de Îmbucurătoare.

In recreație entuziasmul continuă, ia zeci de chi
puri și posturi. O gutuie este împărțită în 32 de 
felii. Cineva lansează o invitație pentru toată clasa: 
„Duminica viitoare e ziua mea. La șapte fix să 
știți că strig ca
talogul 1“. Începe 
să ningă. Toii, 
iară excepție, ne 
grupăm în fala fe
restrelor. Cel care 
propune de a 
ne petrece împre* 
Ună cîteva zile 
ale vacantei, la o 
cabană, în munfi, 
este ridicat pe 
bra/e și răsplătit 
cu urale.

Clopoțelul anunță stlrșitul recreației.
La sfîrșitul orei a doua, tovarășul profesor de 

istorie ne cere că pentru lecția viitoare, care va 
avea loc mar/i, să desenăm și o hartă înlătișlnd 
desfășurarea răscoalei din 1907. Încearcă să ne dea 
chiar cîteva amănunte cu privire la hartă, cind un 
coleg ridică mîna :

— Vă rog să-mi permiteți... N-o să putem face 
harta pentru marți. Marti avem teză la biologie I

— Da? N-am știut. Atunci rămlne pentru sîmbă- 
ta viitoare...

E din nou recreație. Ninge mai bogat. Mal avem 
o gutuie. Planurile excursiei din vacantă așteaptă 
noi propuneri...

...dar entuziasmul s-a răcit brusc l
Ce s-a întîmplat ?

■— Ascultă, se adresează o fată colegului din ul
tima bancă, de ce a trebuit să amînăm harta ?

— Păi, n-avem teză mărfi ? I

tovărășie și prietenie.
Media notelor este 

timpul liber împreună, 
stimă. Hotărîrile luate

OPINIA

CLASEI

— Foarte bine a făcut că a cerut amînarea, li 
la apărarea cineva. Așa am procedat de cînd mă 
știu. In zi de teză, nu mai pregătim și alte lecții.

— Tradiția l sare altul.
— Bine, dar am ajuns într-a Xl-a I
— Cu atît mai mult I Înseamnă că trebuie să ni 

se creeze condiții depline pentru o teză. Cînd să 
învățăm pentru teză, dacă mai avem de făcut și 
hărți si mai știu eu ce ?

— Dar ce am făcut un trimestru întreg ? 
Invitat ?

Si iată că dintr-o dată clasa se desparte în 
în trei, în șapte „tabere".

Prima susține :
— Nu mai sîntem la cele dinții teze din

Altiel învățăm acum, îtitr-a Xl-a. N-avem nici un 
motiv să socotim teza un eveniment excepțional. 
In lond, am putea da o lucrare scrisă si iară să ni 

se anunțe în 
prealabil cînd a- 
nume.

A doua „tabă
ră" este de cu to
tul altă părere :

— Pregătirea 
pentru o teză se 
face în preajma 
ei. Cu o zi sau 
două înainte de 
teză nu mai în
vățăm ia nimic 
altceva.

Alte „tabere“ aduc In discuție puncte de vedere 
intermediare.

Ninge luxuriant. Miroase a gutuie ca într-o po
veste de Delavrancea. La cabana din munți fierbe 
ceaiul.

Puțin ne pasă dacă ninge. Gutuile costă cltiva 
lei kilogramul, sînt zbîrcite ca niște fete bătrîne și, 
In fond, nu lor le datorează gloria Delavrancea... 
Ceaiul provoacă insomnie I

Discuția furtunoasă în jurul tezei se întrerupe cî
teva secunde. E 
surprinde cîteva 
râtul ascultat în 
trăiește o viată 
plinată... Adesea 
ună... Opinia clasei se bucură de stimă... Hotărîrile 
luate în colectiv sînt respectate...'.

A spus neadevăruri reteratul ? Nu I A trecut 
însă cu prea multă ușurință peste altele. A omis să 
arate că în fata 
cîteodată

N-am

două,

via fă.

un răgaz suficient pentru a mai 
ecouri, proaspete Încă, din reie- 
ora de dirigenție. „Clasa noastră 
colectivă... Sîntem o clasă disci- 
ne petrecem timpul liber împre-

; W
In laboratorul de chimie la Liceul nr. 2, din Tîrgoviște 

Foto: N. STELO RI AN

unor chestiuni esențiale sîntem 
lipSifi de un punct de vedere comun. 

N-are importantă acum, discutînd 
despre teză, care „tabără“ are drep
tate. Personal, înclin să cred că nu 
trebuie să socotim teza un eveni
ment ieșit din comun, că deci nu-i 
cu nimic justificată, în preajma 
ei, trecerea pe planul al doilea a 
tuturor celorlalte obligații școlă
rești. Lucrarea scrisă nu este nu
mai un mijloc de verificare a cu
noștințelor de ansamblu, ci și de 
control a faptului că am învățat 
în permanență, fiecare lecție în 
parte. Important mi se pare pen
tru viața colectivului nostru ca o 
asemenea situație să ne găsească 
avînd o atitudine comună.

Și iată că e suficient 
gîndim astfel pentru ca 
ninsoarea, gutuia, cabana 
apropie...

Marți avem teză. Pînă atunci 
însă, fără să știm, am dat un exa
men...

ELEVUL DIN BANCA A 
TREIA

doar să 
din nou 
să ne

lor. Voi aminti, de pildă, că în 
acest scop un colectiv din școală 
a fost într-o vizită de documen
tare la Fabrica de confecții din 
Focșani — o unitate industrială 
modernă, înzestrată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate. Despre 
mașina electrică de perforat ma
teriale de tip satin, o mașină cu 
întrebuințări multiple și de mare 
randament, despre un utilaj mo
dem care umezește și calcă în 
același timp printr-un proces 
denumit umido-termic, despre o

mașină automată de pliere a 
materialului în șpan — despre 
toate acestea Ii s-a vorbit elevi
lor de la cerCul tehnic -espectiv.

Bine organizate, aceste cercuri 
pot cultiva de pe acum în rîn- 
dul elevilor de școală profesio
nală acea curiozitate ce se va 
menține și manifesta toată Viața 
printr-0 dorință arzătoare de a 
ști tot Ce e nou, ce a mai apă
rut în ramura sa de activitate. 
Pe baza unei astfel de informări, 
a unei munci proprii pentru în-

sușirea temeinică a meseriei, 
muncitorul de mîine va fi în 
stare -să rezolve problemele pe 
care producția i le ridică și va 
face, în primul rînd, față cu 
succes sarcinii noastre perma
nente : îmbunătățirea calității 
produselor.

Ing. LAVINIA IONESCU- 
MUSCEL

Școala profesională 
a întreprinderii F.R.B. 

București

namez de a-și hotărî singur 
soarta, fără vreun amestec din 
afară, corespunzător voinței și 
intereselor sale.

în timpul șederii lor în Re
publica Socialistă România, 
oaspeții vietnamezi au avut 
convorbiri prietenești la Liga 
română pentru prietenie cu 
popoarele din Africa și Asia, 
Comitetul național pentru a- 
părarea păcii și Consiliul Cen- 

. trai al Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România.

De asemenea, delegația a 
fost primită la Ministerul Afa
cerilor Externe.

Vizitînd orașul și regiunea 
București, regiunile Ploiești, 

■ Brașov și Argeș, întîlnindu-se 
cu colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni, oameni de 
știință și cultură, precum și cu 
țărani cooperatori și alți oa
meni ai muncii, reprezentanții 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au 
luat cunoștință de munca și 
realizările poporului român în 
construcția economică și cultu
rală, de sentimentele sale de

caldă prietenie față de eroicul 
popor vietnamez.

Adunările oamenilor muncii 
care au avut loc cu prilejul vi
zitelor făcute de membrii 
F.N.E. din Vietnamul de sud în 
capitală Și provincie au consti
tuit manifestări impresionante 
de solidaritate cu lupta nobilă 
a poporului vietnamez pentru 
libertate și independentă, de 
condamnare hotărîtă a agre
siunii imperialiste americane 
în Vietnam.

în cursul vizitei s-a’ hotărît 
de comun acord înființarea în 
Republica Socialistă România 
a unei misiuni permanente a 
F.N.E., care va contribui la în
tărirea și dezvoltarea.legături
lor de prietenie și solidaritate 
frățească dintre . poporul ro
mân și poporul din Vietnamul 
de sud.
. belegația F.N.E. din-Vietna
mul de sud a exprimat mul
țumirile sale cele mai căldu
roase pentru primirea cordia
lă, prietenească, de care s-a 
bucurat în timpul vizitei sale 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Pisarea delegației F.N.E.

vicepreședinte, 
gheț, secretar,

și Sanda Ran- 
„ . ai ,Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, Ion 
Cotoț, secretar . al Consiliului 
Central al Sindicatelor, de func
ționari superiori, din; Ministerul 
Afacerilor Externe.

Ei'au de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Viettiatti la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi ai altor 
diplomatice acreditați în 
noastră.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, studenți vietnamezi care

Toi In amiază a părăsit Ca
pitala delegația Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, condusă .do Tian Hoai 
Nam, membru al C.C. al F.N.E., 
care, la invitația Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia Și Affica Și Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost; 
conduși de Mihai Ghelmegeanu, 
vicepreședinte, și Stanciu Stoian, 

■secretar general; al Ligii Române _____________
de prietenie cu popoarele din învață în țara noastră. 
Așia și Africa, Gheorghe Mihoc, (Agerpres)

misiuni 
țara

Cu prilejul comemorării lui Nicolae lorga
• Comemorarea luî Nicolae piesa „Doamna iții Ieremia“ 

lorga — de la a cărui' moarte de Nicolae lorga — ca
se împlinesc în' cțjrînd 25 de omagiu adus marelui om
ani — ,,
roase manifestări. La 
mică' a Palatului Republicii, 
Universitatea populară Bucu
rești a organizat^ joi seara, în 
ciclul „înaintași, ai științei și 

. culturii romârîești“, un simpo
zion țn Cadrul. căruia conf. 
uriiv. Dumitru Almaș și criti
cul literar Valeriu Rîpeanu au 
relevat aspecte din viața și 
activitatea marelui nostru 
turar.

un 
., ... ............ ----- -----___de

este marcată de nume- cultură în preajma comemo- 
sala rării sale. Regia spectacolului 

apârține lui Nicolae Massira, 
scenografia este semnată de 
A. Demian, iar muzica de 
Doru Popovici. în distribuție: 
Dina Cocea (Doamna lui Ie
remia), Toma D'irhitrifi, Nico
lae Brâncoihir, Emil ‘Liptac, 
C. Bărbulescu, Victor Moldo
van, Gh. Cozorici, Elena Se
reda, Ilinca Tomoroveanu, 
N. Gr. Bălănescu, Virgil Po- 
poVlCi, Draga Olteanu și alții.

căr-

® Colectivul Teatrului 
țional „I. L. Caragiale“ a 
zentat joi seara în premieră

Na- 
pre-

Despre decembrie

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

1 stu-
Foto : O. PLECAU

I. T.

INFORMAȚII

ai Academiei.

între 
ideea

VINERI
19 NOIEMBRIE

Joi au 
lucrările 
hitecților cu tema

9 Reputatul dirijor, compo
zitor și muzicolog Solon Mi-

.discutasem
conducere, am

început în Capitală 
Plenarei Uniunii Ar- 

„Estetica

de azi,,. Toma 
fermei“.. -

Adunarea studenților 
din Capitală

de 
cultură a studenților 
din Capitală, a avut 
loc o adunare de pro
test față de declara
rea Unilaterală a in
dependenței Rhode- 

siei de sud. La adu
nare au luat parte 
sute de studenți ro
mâni, precum și tineri 
din diferite țări ale 
lumii Care învață în 
țara noastră.

în -cadrul adunării 
au luat cuvîntul: Ion 
Jurconi din partea 
Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studen
țești din Centrul U- 
niversitar București, 
Ahmud Ahmed O- 
mar, din partea Aso
ciației studenților a- 
fricani din Republi-

ca Socialistă Româ
nia, studentul Fan 
Tu Co din R. D. 
Vietnam, Luis Si- 
mon Cesin, student 
din Venezuela și 
studentul Zieschank 
Rainer din R. D. 
Germană.

Participanții la a- 
dunare și-au expri
mat protestul lor hc- 
tărît față de acțiu
nea întreprinsă de 
guvernul rasist de la 
Salisbury și și-au 
afirmat solidaritatea 
deplină cu lupta 
dreaptă a poporului 
Zimbabwe.

Cei prezenți au ho
tărît adoptarea, unor 
telegrame <țe pro
test.

un plan <le 2 600) și Gheorghe 
Burciu (2 420, față de 2 300). 
însă în jurul nostru au făcut 
cero și alții. N-am putut ocoli 
clasica întrebare despre „secre
tul“ rezultatelor obținute de ei ; 
în schimb vom evita să trans
criem răspunsurile încărcate de 
date tehnice. Caietul de însem
nări arată aciim ca un adevărat 
conspect al unui manual de spe
cialitate. Am nbtat tot, deși 
ștîâtn că nu vom folosi nimic 
din ceea ce ni se explica. Dar 
dacă n-am fi scris, am fi între-,' 
rupt demonstrația aceea de cu.-.- 
noșțițițe spohtană, sinberă, ■ ce ne- 
dădea imaginea pregătirii profe
sionale a’ îngrijitorilor mulgători.

Tinerii de la1 fermă de vaci 
sînt- âbsolvriiți ’ ăi 1 eui-surilor , 
agrozootehnice.

— Așadar, ați terminat cu în
vățătura.

— Am terminat.
—- Mai departe nu mai 

diați...
— Ba studiem...
Nu făcusem legătură 

perspectiva mecanizării și 
că noua formă de producție pre
supune alt tip de calificare. In
ginerul s-a gîndit la asta și a 
conceput un cerc cu lecții des
pre mulsul ■ electric, despre...

Era, duminică. Undeva, în sat, 
se auzeau chiote de nuntă. Nu 
despre nuntă va fi vorba în cele 
ce urmează ; am rămas în peri
metrul zootehniei. Vom scrie to
tuși despre... mire, însă la locul 
lui de muncă. Pentru că nu l-am 
cunoscut, uzăm de relatarea to- 
varășului inginer :

„Cu mai bine de un 
urmă, Toma Cîrstoiu și-a

an în 
trăit 

decepția întoarcerii fără glorie 
de la oraș, unde stătuse cîtva 
timp și nu învățase nici o mese
rie. Toma a cerut să lucreze în 
zootehnie. Aici sînt- însă aleși- ■ 
cei mai buni dintre cei buni ; se 
înțelege, deci, în ce încurcătură 
a fost pus cbnsilitil de conducere

19,00 Jurnalul te
leviziunii 
Emisiune 
cei mici, 
desenați, 
„A fost 
și 6“.

(I). 19,15 
pentru 

„Știți să 
copii ?“ : 

odată... 5 
Film pentru 

copii: Wilhelm Teii 
— „Pălăria împăra
tului“. 20,00 Săptă
mâna. 21,00 Avan
premieră. 21,15 Vi
trina discului de 
Radu Gheciu. 21,45 
Parada vedetelor: 
Zizi Teanmaire. 
22,15 Jurnalul tele
viziunii (II), buletin 
meteorologic.

• La invitația Academiei dei 
Științe a Uniunii Sovietice, o 
delegație a Academiei Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei, a ple
cat joi seara spre Moscova 
pentru vizite și conferințe de 
Specialitate. Din delegație fac 
parte academicienii Șerban. 
Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei, și Ștefan Peterfi, pro
fesorii universitari Ion Anton ■ 
și Boris Cazacu, membri cores
pondenți

ansamblurilor arhitecturale in
dustriale“, la care participă 
arhitecți, reprezentanți ai unor 
ministere, ingineri, artiști plas
tici și alți invitați.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. arhitect 
Ascanio Damian, vicepreședin
te al Uniunii Arhitecților.

în prima zi au fost prezen
tate referatele „Estetica clădi
rilor industriale“, „încadrarea 
industriei în mediul înconjură
tor și compoziția planului ge
neral".

Lucrările plenarei continuă.

se

cînd a trebuit să ia o hotărîre. 
Totuși, a fost primit. Au trecut, 
zilele, parcă vreo, trei săptămâni. 
Toma manifesta și în muncă ne
seriozitatea căre-1 -caracteriza. 
Era inteligent, ager. Cîhd voia 
— dar se întâmpla rar lucra 
cu rîvnă. încolo, lipsea, întâr
zia...

în prima ședință a organiza
ției U.T.C. a fost' criticat; la 
fel și în ședința următoare... De 
fiecare dată se spunea așa : e 
un băiat bun, dar... Nu vi
pare interesant ? Ei bine, la o 
consfătuire de producție, după 
ce în prealabil 
consiliul de 
anunțat:

„Cu începere 
Cîrstoiu e șeful

Ideea a fost a iComițetului or
ganizației U.T.C.. a. cooperativei 
agricole.. Secretarul, Ibvarășul 
Nae Constantin a intuit exact, 
după cum s-a vădit mai tîrziu, 
calitățile lui și posibilitatea de a 
le pune. în valoare., Sărim peste 
amănunte. Toma și cei. șase ti
neri care aveau în primire 200 
de tăurași pentru îngrășâre, au 
muncit cu tragere de inimă. 
Niciodată pînă acum n-am atins 
sporuri zilnice de omitere în 
greutate mai mari de ,600 de 
grame. Lotul aflat în îngrijirea 
lui a realizat Sporuri de 800 de 
grame.

Răsfoim carnețelul : pe pa
gina unde notasem efectivele de 
animale scria clar : ovine 2 200.

— N-am putea merge și ia 
ferma de oi ? — l-am întrebat 
pe tovarășul inginer.

— Dacă vrețiL. Acolo lucrea
ză un tînăr foarte inimos, Cbiri- 
ță Ciobanu. N-o să-1 găsim, 
pentru că astăzi e ziua iui li
beră. Vorti discuta însă cu 
schimbul ltti, Radu Degeratu. 
Amîndoi îngrijesc 300 de oi de 
la care au obținut media de 
5,400 kg. lînă, față de 3,200 kg. 
cît era planificat : media reali
zată; pe fermă este de 4 kg...

cu

chaelidis din Grecia, în vizită 
în țara noastră, a apărut joi 
seara Ia pupitrul orchestrei 
simfonice a Radloteleviziunii. 
Programul s-a deschis cu pri
ma audiție bucureșteană 
„Două imagini simfonice gre
cești“, lucrare de inspirație 
folclorică aparținând dirijoru
lui. Sub bagheta oaspetelui 
grec, orchestra a prezentat 
apoi concertul în re major 
pentru vioară și orchestră de 
Brahms, ai cărui solist a fost 
Ștefan Ruha, poemul simfo
nic „Acteon“ de Alfred Ales- 
sandrescu și Simfonia în re 
minor de Cesar Franck.

(Agerpres)



Vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer in Austria
(Urinar» din pag. I)

Clădirea construită în stilul 
Renașterii, cu sculpturi și pic
turi murale valoroase, adăpos
tește renumite colecții de artă, 
cuprinde tablouri ale unor 
vestiți pictori olandezi, fran
cezi, italieni, germani, spa
nioli.

★
Cu prilejul vizitei președin

telui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, în Aus
tria, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena,

Toastul președintelui Consiliului de Miniștri
După ce a salutat pe can

celarul federal al Austriei și 
a mulțumit pentru atenția și 
prietenia manifestate în de
cursul vizitei în Austria, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe 
Maurer, a spus :

Ași dori, înainte de toate, 
să vă împărtășesc aici satis
facția noastră față de rezul
tatele rodnice ale schimbului 
de vederi pe care le-am avut 
cu dv. și cu colaboratorii dv.

Convorbirile noastre au 
prilejuit o trecere în revistă 
a rezultatelor obținute pînă 
în prezent în raporturile ro- 
mâno-austriece și au în ve
dere totodată noi căi și mij
loace pentru extinderea și a-

1 toastul său, cancelarul 
fed al al Austriei, Josef Kla
us, după ce a m”lțumit pen
tru cuvintele ros .) te de pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al României, a spus

Vizita dv. în Austria a con
stituit pentru noi un eveni
ment deosebit. Eu sînt con
vins că călătoria dv. în Aus
tria și îndeosebi convorbirile 
pe care le-am avut în acest 
timp, vor da un rodnic avînt 
relațiilor prietenești dintre ță
rile noastre.

Convorbirile duse de noi au 
fost caracterizate, așa _ cum 
am putut stabili la sfîrșitul 
discuțiilor, de un spirit con
cret, deschis și de o atmosfe- 

Mircea Ocheană, a oferit joi 
seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au fost prezente persoanele 
care însoțesc pe președintele 
Consiliului de Miniștri al 
României, precum și membri 
ai ambasadei Republicii So
cialiste România la Viena.

Din partea austriacă au 
participat cancelarul federal, 
Josef Klaus, vicecancelarul 
federal, Bruno Pittermann, 
președintele Consiliului na
țional, Alfred Maleta, minis- 

dîncirea lor în continuare. A 
fost semnat acordul comer
cial de lungă durată care con
stituie un cadru propice pen
tru intensificarea și diversifi
carea continuă a schimburilor 
reciproc avantajoase dintre 
România și Austria, temelie 
sigură a cooperării dintre 
cele două țări. Acordul de 
asistență juridică și înțele
gerea cu privire la vizele 
diplomatice, marchează la 
rîndul lor întărirea bazei con
tractuale a relațiilor noastre 
bilaterale.

In continuare, vorbitorul 
și-a exprimat speranța că 
schimburile culturale româ- 
no-austriece se vor dezvolta 
pentru ca ele să servească 
intr-un mod tot mai eficace 

Toastul cancelarului federal al Austriei
ră de înțelegere prietenească. 
Noi am discutat în primul 
rînd despre posibilitățile unei 
lărgiri neîntrerupte a colabo
rării dintre țările noastre în 
domeniul economic, științific, 
cultural și tehnic. Eu sînt de 
acord cu părerea exprimată 
de dv. în cursul convorbirilor, 
că o colaborare mai strînsă 
în aceste domenii va in
fluența favorabil relațiile 
noastre reciproce în ansam
blu. La fel de important și 
semnificativ ca întărirea rela
țiilor de prietenie austro-ro- 
mâne mi se pare faptul că am 
putut ajunge la un punct de 
vedere comun în probleme de 
importantă mondială. Noi 

trul agriculturii, Karl Schlein- 
zer, ministrul transporturilor 
și electrificării, Otto Probst, 
ministrul apărării, Georg Pra- 
der, ministrul afacerilor ex
terne, Bruno Kreisky, secreta
rul de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe, Karl Boble- 
ter, precum și alte personali
tăți ale vieții publice din Aus
tria, ziariști austrieci și co
respondenți ai presei străine.

In cursul recepției, Ion 
Gheorghe Maurer și Josef 
Klaus au rostit toasturi.

apropierea diritre cele două 
popoare.

Am fost bucuroși să con
statăm că împărtășim un 
punct de vedere comun asu
pra răspunderii care incum
bă astăzi tuturor țărilor mari 
sau mici, pentru asigurarea 
unui climat de colaborare și 
securitate în lume și asupra 
aportului pe care îl constituie, 
în vederea atingerii acestui 
țel, existența și dezvoltarea 
unor legături bilaterale de 
bună înțelegere între state.

Convorbirile noastre ■— a 
spus în încheiere vorbitorul — 
au confirmat că relațiile ro- 
mâno-austriece, servind in
teresele celor două țări, con
stituie totodată o contribuție 
la cauza păcii, năzuința arză
toare a întregii omeniri.

sîntem de aceeași părere că 
menținerea păcii mondiale 
constituie o sarcină comună 
a tuturor popoarelor, că stabi
lirea de legături prietenești 
între popoarele din spațiul 
dunărean constituie o impor
tantă contribuție la menține
rea unor relații stabile, paș
nice în Europa.

Vizita dv. în țara noastră, 
a spus în continuare vorbito
rul, a fost pentru noi o mare 
cinste. în cursul vizitei ne-am 
dat seama încă odată de pu
ternicele legături care exis
tă între România și Aus
tria. Cancelarul federal și-a 
exprimat părerea că contacte
le directe deschid calea spre 
înțelegere reciprocă, întăresc 
legăturile de prietenie dintre 
popoare.

Franța și „cei cinci"
Presa franceză de joi publică comentarii în 

| legătură cu declarațiile făcute de ministrul in
formațiilor, Alain Peyrefitte, asupra condițiilor 
în care Franța ar putea relua negocierile privi
toare Ia organizarea, pe viitor, a Pieței comune.

Ziarul „La Nation“ scrie: 
„Franța nu numai că nu inten
ționează să desființeze Piața co
mună, dar consideră că a venit 
momentul pentru a-și relua locul 
la masa tratativelor“. „Le Figa- 
ro“ observă că declarația lui 
Peyrefitte constituie un prim 
pas, timid, spre reluarea tratati
velor. O nouă reuniune a „celor 
șase“ nu este, însă, de ajuns 
pentru a rezolva toate probleme
le care au cauzat criza de la 30 
iunie și, îndeosebi, finanțarea 
politicii agricole comune și res- 
trîngerea rolului Comisiei Pieței 
comune, menționează ziarul. A- 
ceeași publicație scrie în conti
nuare că, imedat ce convorbirile 
vor fi reluate, „guvernul fran

Aspect din timpul unei demonstrații a pescarilor japonezi in 
sprijinul revendicărilor lor

cez va trebui să-și precizeze ce
rințele. Se pare că cerințele 
sale nu sînt prea ușor de accep
tat pentru parteneri“. „Paris 
Jour“ observă că, din moment ce 
partenerii Franței •— în afara 
Olandei — acceptă condițiile 
puse de generalul de Gaulle, 
era de prevăzut ca guvernul să 
accepte tacit reluarea convorbi
rii cu partenerii săi. Fără îndo
ială că va trebui să se aștepte 
pînă la sfîrșitul lui decembrie, 
pentru ca o conferință să aibă 
loc, remarcă ziarul. „Combat" 
menționează că „fără lichidarea, 
o dată pentru totdeauna, a tu
turor urmelor caracterului supra
statal nu este posibilă o politică 
comună“ a Pieței comune.

acordate unor
MOSCOVA 18. — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite :

La 18 noiembrie la ambasa
da Republicii Socialiste Româ
nia din Moscova a avut loc so
lemnitatea înmînării diplome
lor și insignelor de membrii de 
onoare ai Academiei Republi
cii Socialiste România unor 
oameni de știință sovietici.

Au fost înmînate diplome și 
insigne de membri ai Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia lui M. V. Keldîș, pre
ședintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S., și academicienilor 
A. N. Kolmogorov, A. N. Nes- 
meianov, V. V. Parin, N. V. Ți- 
țîn, N. N. Semionov, A. V. Pa
ladin, precum și diplome și in
signe de membrii corespon-

Situația din Indonezia
DJAKARTA 18 (Agerpres). 

— Agențiile de presă infor
mează că în Indonezia conti
nuă acțiunile represive împo
triva partidului comunist și a 
altor orga izații democratice. 
Agenția Antara a comunicat 
că din parlamentul indonezian 
au fost suspendați temporar 
alți șapte deputați. Numărul 
total al deputaților înlăturați 
din organul suprem al țării se 
ridică acum la 72.

în același timp continuă a- 
restările în rîndurile elemen
telor democratice.

Potrivit agenției France 
Presse, o manifestație organi
zată miercuri seara la Dja
karta pentru a cere interzice

denți ai Academiei Republicii 
Socialiste România academi
cienilor A. L. Measnikov, I. G. 
Petrovski, V. V. 'Vinogradov și 
V. N. Cernigovski.

BRUXELLES 18 (Agerpres). 
— La Ambasada Republicii 
Socialiste România de la Bru
xelles a avut loc festivitatea 
înmînării diplomelor și insig
nelor de membri ai Academiei 
Republicii Socialiste România, 
profesorului Lucien Godeaux 
de la Universitatea din Liege, 
ales membru de onoare și pro
fesorului Ilya Prigogine de la 
Universitatea din Bruxelles, 
ales membru corespondent al 
Academiei Republicii Socia
liste România.

rea Partidului Comunist din 
Indonezia „s-a încheiat într-o 
atmosferă de confuzie, atunci 
cînd numeroși participanți au 
scandat lozinci în sprijinul 
mișcării de la 30 septembrie“ 
(inițiatoarea tentativei nereu
șite de lovitură de stat). A- 
genția subliniază că forțele 
armate care au organizat a- 
ceastă manifestație s-au grăbit 
să împrăștie pe participant! 
Ia numai 30 de minute după 
începerea adunării. Potrivit 
observatorilor politici — ara
tă agenția France Presse — 
adunarea organizată la Dja
karta pentru a condamna pe 
comuniști „a reprezentat un 
eșec pentru organizatorii ei“.

Criză 
rhodesiană

SMITH A ADOPTAT 
MĂSURI REPRESIVE 

ÎMPOTRIVA GUVERNA
TORULUI GENERAL 

BRITANIC
„Eroul“ de la Salisbury a În

ceput să-și scoată masca, tn 
cursul unei conferințe de presă 
— prima de la „proclamarea 
independenței“ — premierul 
„de fado“, Ian Smitli, a recu
noscut că el, personal, a ordo
nat tăierea legăturii telefonice 
de Ia reședința guvernatorului 
britanic, Humphrey Gibbs. „Am 
luat această hotărire pentru a 
împiedica guvernul britanic să 
comunice cu Gibbs“ — a spus 
Smith, adăugind că au fost de
ja adoptate și alte măsuri Îm
potriva Iui Sir Humphrey, 
„pentru a-1 lipsi de prerogati
vele și avantajele în baza sta
tutului său de guvernator“, l-au 
fost confiscate automobilele, 
garda sa personală a fost con
cediată, ca și polițiștii de pazei, 
iar personalul de serviciu de 
Ia reședința sa a fost somat 
să părăsească serviciul. Pe de 
altă parte, însă, aghiotantul gu
vernatorului, căpitanul Chris- 
topher Owan, a adresat miercuri 
guvernului iui Smith demisia 
sa din armata rhodesiană, de- 
clarind că rămîne alături de 
Gibbs care, „in condițiile ac
tuale, nu poale fi lăsat singur 
la reședința sa". Tot în confe
rința sa de presă, Smith a a- 
nunțat că intenționează să con
voace pe reprezentanții șefilor 
triburilor africane și cei ai o- 
poziției oficiale „pentru a în
cerca stabilirea unui dialog cu 
ei“.

Primele dificultăți in viața 
economică a Rhodesiei au și 
început să se facă simțite, de 
miercuri cînd au fost majorate 
prețurile la o serie de măr
furi ca: tutunul, țigările, bău
turile etc. Au început să fie 
extinse măsurile represive și a- 
supra albilor care se opun ac
țiunii ilegale a lui Smith. Ast
fel, după restricțiile impuse 
fostului prim-ministru . rhode- 
sian, Gariield Todd, agenți ai 
poliției l-au reținut și interogat 
miercuri pe Malcolm Smith 
(n-are nici o legătură cu pre
mierul — n.r.), redactor șef al 
cotidianului „llhodesia Herald", 
autor al mai multor editoriale 
cenzurate și nepublicate dato
rită opoziției față de actul de
clarării unilaterale a indepen
denței. S-a aflat, de asemenea, 
despre arestarea în secret și 
deținerea în închisoare — încă 
de vineri — a avocatului Leo 
Baron, cunoscut apărător ai 
multor lideri ai populației afri
cane.

Interviul acordat
televiziunii austriece
(Urmare din pag. I)

o contribuție la cauza păcii și 
colaborării internaționale.

ÎNTREBARE: Cum priviți 
situația actuală a relațiilor 
economice dintre Austria și 
România și care considerați 
că sînt perspectivele evoluției 
lor în viitorul apropiat ?

RĂSPUNS : Schimburile e- 
conomice dintre România și 
Austria au înregistrat în a- 
cest an o valoare de 4 ori 
mai mare decît cea realizată 
în 1959.

Dezvoltarea economică mul
tilaterală a României, con
strucția unei industrii puter
nice, la nivelul tehnicii mon
diale, și a unei agriculturi 
moderne creează necontenit 
noi necesități de import de 
instalații și utilaje industriale 
și în același timp lărgește sor
timentul de mărfuri pentru 
export.

în România sînt bine cu
noscute posibilitățile comple
xe ale industriei austriece, iar 
calitatea produselor ei se 
bucură de multă prețuire. A- 
dăugînd la aceste consideren
te și faptul că prin aranja
mentul financiar din 1963. a 
fost rezolvată ultima proble
mă bilaterală pendinte din 
trecut, credem că sîntem în
dreptățiți să afirmăm că lăr
girea continuă a schimburilor 
noastre comerciale are premi
se sigure.

Este semnificativ în acest 
sens faptul că acordul de 
schimburi de mărfuri pentru 
perioada 1966—1970, semnat 
în cursul acestei vizite, pre
vede, ca primă etapă pentru 
anul viitor, o creștere cu 25 
la sută a volumului listelor de 
mărfuri.

ÎNTREBARE: Cum priviți, 
domnule președinte, situația 
și perspectivele schimburilor 
culturale dintre cele două 
țări ?

RĂSPUNS: Relațiile româ- 
no-austriece în domeniul cul- 
tural-științific cunosc o dez
voltare îmbucurătoare, con
cretizată în numeroase con
tacte pe plan universitar și 
științific. în vizite reciproce 
de artiști, scriitori și ziariști, 
în interesante turnee de an
sambluri artistice și schim
buri de expoziții. Sîntem con
vinși că în acest domeniu mai 
există numeroase posibilități 
care pot fi fructificate, con
tribuind astfel la o mai bună 
cunoaștere și înțelegere reci
procă, Ia întărirea relațiilor 
dintre popoarele și țările 
noastre.

In încheiere, permiteți-mi 
să mă folosesc de această o- 
cazie pentru a mulțumi po
porului austriac pentru pri
mirea prietenească pe care 
ne-a făcut-o pretutindeni și de 
a-i adresa un călduros salut 
și cele mai sincere urări de 
fericire și prosperitate.

Proteste imputriva interzicerii 

Partidului Comunist din Sudan
Adoptarea de către parlamen

tul sudanez a moțiunii prin care 
se cere interzicerea Partidului 
Comunist din Sudan a stîmit 
proteste în întreaga țară. Miercuri 
după-amiază în suburbiile capi
talei Omdurman și Khartumul 
de nord a avut loc o mare de
monstrație ai cărei participanți 
purtau panoarte cu inscripții : 
„Vom apăra democrația!“, „Jos 
hotărârile antidemocratice !“. Po
liția care a intervenit pentru a 
risipi demonstrația a arestat un 
număr de 15 persoane. Joi, poli
tia a folosit gaze lacrimogene 
pentru a risipi demonstrațiile 
care au durat aproape întreaga 
zi în capitală.

Agenția Reuter relatează că în 
rîndurile deputaților au apărut 
disensiuni și nemulțumiri în le
gătură cu adoptarea moțiunii. 
Grupul parlamentar al Partidului 
național unionist, partener al 
partidului U.M.M.A. în coaliția 
guvernamentală, s-a scindat de
oarece o parte din deputați se

împotrivesc moțiunii și mai ales 
acelui punct care prevede demi
terea parlamentarilor comuniști.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Sudan a dat 
publicității joi o declarație prin 
care se arată că „scopul urmărit 
de complotul reacțiunii este cît 
se poate de clar : el este îndrep
tat împotriva libertăților și pro
gresului în Sudan“. Arătînd că 
„liderii partidelor U.M.M.A. și 
Național unionist intenționează 
să reprime definitiv vocile de 
protest din țară“, Comitetul Cen
tral al P.C. din Sudan arată în 
declarație că forțele reacționare 
„comit o rebeliune împotriva 
constituției". „Reacționarii, se a- 
rată în declarație, vor acum să 
învinuiască Partidul Comunist 
deoarece ei înșiși nu au izbutit 
să rezolve problemele economice 
și problema unității și securită
ții țării. Aceste probleme pot fi 
rezolvate numai de acele forțe 
care cred în democrație și so
cialism.

Dar negrii ?
„De ce apar aici 

numai copiii albi ? 
Această întrebare a 
pus-o o fetiță de 
cinci ani răsfoind o 
carte într-o bibliote
că din Statele Unite.

Recent, cunoscuta 
pedagogă americană 
Nancy Larrick a în
treprins un sondaj pe 
această temă. Anali- 
zînd 5 206 cărți desti
nate copiilor, cărți a- 
părute in editurile a- 
mericane între anii 
1962 și 1964, a con
statat cu amărăciune 
că în numai 349 din 
acestea se scrie des
pre unul sau mai 
mulți negri. Făcind o 
recenzie a cărților a- 
părute în cursul aces
tui an, revista „SA 
TURDAY REVIEW"

arată că prezența ne
grilor este extrem de 
redusă. Din numărul 
total de cărți, doar în 
1.5 la sută se scrie și 
despre negri și în a- 
cestea ei sini prezen
tați ca sclavi, munci
tori agricoli sau am
bulanți, îngrijitoare 
de copii, lustragii, 
sau avind alte ocu
pații asemănătoare ca 
importanță.

Concluzia pe care o 
trage Larrick este că 
o asemenea manieră 
de a-i prezenta pe 
negri in manuale nu 
poate duce decît la 
perpetuarea răspîn- 
dirii ideilor rasiste, 
segregaționisle în rin- 
durile școlarilor din 
Statele Unite.

I. T.

a PĂRINȚII multor soldați americani care luptă 
în Vietnam primesc scrisori în care aceștia cer să 
se facă demersuri pentru readucerea lor în țară. 
Agenția Associated Press transmite una dintre aces
te scrisori. Autorul ei este un tlnur de 21 de ani 
— David Carnivale. El scrie părinților lui : „Sufăr 
pentru ceea ce am făcut și pentru ceea ce s-a în- 
tîmplat cu prietenii mei. Am senzația că am 100 de 
ani. Vă rog faceți ceva pentru mine. Nu vreau să 
mor 1“. David Carnivale se află în Vietnam de șase 
Juni în rîndul unităților de pușcași marini. Scrisoa
rea a sosit acum 4 zile, iar miercuri părinții săi 
au primit înștiințarea că fiul lor a căzut în luptele 
cu partizanii sud-vietnamezi în valea Nia Chiang.

• AGENȚIA TASS anunță că la 18 noiembrie, 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a primit un grup de senatori americani, 
la cererea acestora.

Grupul.de senatori americani, printre care se află 
M. Mansfield, liderul majorității democrate din 
Senatul ,S.U.A., a sosit într-o vizită particulară la 
Moscova, la 17 noiembrie, la invitația Ambasadei 
S.U.A.

• LIRA sterlină a avut în cursul acestui an în 
Anglia o putere de cumpărare cu 5 la sută mai, scă
zută decît anul trecut.

In luna octombrie, anul trecut, indicele prețului 
de cost al vieții era echivalent cu 107,9 puncte, iar 
acum reprezintă 113,1 puncte.

» MAI mulți membri laburiști ai Camerei Comu
nelor au înființat o comisie specială în scopul pro
movării relațiilor prietenești dintre Marea Britanie 
și R.D.G. Președinte a! comisiei a fost numit depu
tatul Will Owen.

o BALANȚA de plăți a S.U.A. în cel de-al treilea 
trimestru al acestui an a înregistrat un deficit de 
485 milioane dolari, a anunțat Ministerul Comerțu
lui al S.U.A. Noul deficit intervine, potrivit agen
ției U.P.I., după ce balanța de plăți în cel de-al 
doilea trimestru al anului fusese favorabilă. Ace
eași agenție menționează că, în realitate, deficitul 
balanței de plăți americane în al treilea trimestru 
al anului este de 615 milioane dolari, 130 milioane 
dolari nefiind incluși în statisticile anunțate.

„I.B.M. — 1401"
Săptămînalul francez „Nou- 

velle Observateur“ relatează 
că la Facultatea de medicină 
a Universității din Paris se 
folosește o mașină electronică 
„IBM-1401“ cu ajutorul că
reia studenții învață să pună 
diagnostic. Pornind de la fișa 
clinică a bolnavului, studen
tul „cere“ mașinii să descrie 
simptomele bolii, să efectueze 
examenul clinic și analizele de 
laborator necesare. Progra
mată în așa feț îneît să poată 
răspunde la toate întrebările 
posibile, mașina furnizează 
studentului întreaga informa
ție cerută în baza căreia a- 
cesta pune diagnostic. Dacă 
diagnosticul nu este corect, 
mașina arată studentului unde 
anume a greșit. în cazul în 
care diagnosticul este corect, 
dar insuficient de motivat, 
mașina cere să se pună un alt 
diagnostic, mai întemeiat.

CEA MAI VECHE

SCRISOARE

DIN ROMÂNIA

Una dintre primele scrisori 
pe hîrtie din țara noastră da
tează din 1404 și este o epis
tolă comună a pîrgarului Ul- 
rich șt vistierului Giurgiu, a- 
dresată din Moldova judelui 
Bistriței. Un alt asemenea 
manuscris pe hîrtie este o scri
soare din 14 iulie 1429, sem
nată de Alexandru cel Bun. 
Studiul acestor scrisori a re
levat un amănunt interesant. 
Colile de hîrtie au imprimate 
în filigran armele Moldovei. 
Tradiția vremii era ca însem
nele naționale ale unui stat să 
se purtă numai pe hîrtie fabri
cată în țara respectivă. Con
cluzia trasă de cercetători este 
că și în Moldova se producea 
hîrtie.

ÎN MUSCEL AU TRĂIT

TIGRII...
Au trăit tigri pe meleag- 

gurile țării noastre ? Paleon
tologii răspund afirmativ. In 
sprijinul acestei confirmări, 
ei aduc ultima descoperire 
făcută la Poenari de cerce
tătorii Muzeului raional 
Câmpulung Muscel. Aceș
tia, în timp ce efectuau să
pături arheologice, au dat 
pe neașteptate peste rămăși
țele străvechi ale unui ani
mal carnivor. Studiile au a- 
rătat că oasele aparțin unui 
mamifer dintr-o specie care 
a trăit pe aceste meleaguri 
acum un milion de ani. A- 
ceste animale, rude stră
vechi ale actualului tigru, 
erau pe atunci în ultima lor 
fază de dezvoltare, avînd 
mărimea unui leu și colți 
mari și ascuțiri ca niște pum
nale.

p
LUCRĂRI DE FORARE

SPRE CENTRUL

PĂMÎNTULUI
Potrivit proiectului Mohole, 

scoarța pămîntului urmează 
a fi străpunsă pentru a se a- 
junge la mantaua terestră, 
complex de formații geologi
ce încă neatins de om.

In urma studiilor efectuate, 
americanii au anunțat că fo
rarea va fi efectuată la un 
punct situat, la 150 km nord
est de insula liavaiană Maui.

Începerea lucrărilor a fost 
programată pentru 1968. Vor 
trebui traversate formații a- 
vînd o grosime de circa 5—6 
km, situate la o adîncime de 
5 km sub apă.

S-a stabilit, de asemenea, 
că echipamentul de foraj ce 
va fi folosit va consta din- 
tr-o platformă uriașă, înaltă 
de 125 m, amplasată pe șase 
piloni.

Fintîna Meșterului Manole, 
legendarul constructor al 
mînăstirii Curtea de Argeș

Foto: EMIL COJOCARU

ÎNTREBĂRI si...
Întrebări... ale căror 

răspunsuri le aștep
tăm de la cititorii 
noștri;

1. Dacă lucrați în
tr-o uzină electrică 
sau acolo unde exi
stă cîmpuri magne
tice puternice, ce fel 
de ceasornice este 
preferabil să folosiți? 
De aur sau de oțel 
inoxidabil ?

2. Dacă atingeți un 
conductor electric 
prin care trece, de

exemplu, curent al
ternativ cu o tensiu
ne mai mare de 12 
sau 24 volți. aveți 
toate șansele să vă 
electrocutați. Cu toa
te acestea, adesea, 
păsările se odihnesc 
cu plăcere, fără să 
pățească nimic, chiar 
pe conductoare prin 
care circulă curent 
alternativ cu ten
siuni de 440 000 volți 
și chiar mai mult. De 
ce nu li se întîmplă 
nimic ?

3, De ce dacă veți 
privi trecătorii de pe 
stradă sau vehicule
le, noaptea, la lumi
na unui trăsnet, veți 
avea impresia că stau 
pe loc, deși în reali
tate pot fi in plin 
mers ?

4. Cît credeți că 
poate costa energia 
electrică a unui trăz- 
net, știind că, în ur
ma unor măsurări re
cente, s-a stabilit că

potențialul celor mai 
puternice descărcări 
de acest fel atinge 
50 milioane volți, in
tensitatea ajunge la 
200 000 amperi iar 
timpul de descărcare, 
duriud aproximativ 
a mia parte dintr-o 
secundă ? Ca un de
taliu suplimentar, co
stul unui kilowatt- 
oră, poate fi luat In 
medie, egal cu 30 de 
bani.

RĂSPUNSURI
Ce s-ar întîmplă dacă... viteza sunetului în 

aer ar fi mai mică decît aceea obișnuită ?
— Ar fi posibil, în principiu, dacă s-ar re

duce presiunea atmosferică Ia o valoare co
respunzătoare, ținîndu-se seama că în vid, 
sunetele nu se propagă. In practică însă, ase
menea fenomene, pot fi constatate numai cu 
ajutorul unor măsuri speciale.

*
De ce... plutesc pe apă, în egală măsură, o 

bucată de lemn și o bucată de parafină ?
— Greutatea specifică a parafinei este In

tr-adevăr mai mică decît a apei, deci e

normal ca ea să plutească. Greutatea speci
fică a lemnului e mai mare și totuși plutește 
și ci. Explicația e aceea că vasele lemnului 
conțin o cantitate însemnată de aer, ceea ce 
face ca greutatea lui specifică aparentă — să 
fie mai redusă decît a apei, deci ca atare, va 
pluti. In acest sens, putem face o comparație 
cu un balon de cauciuc. Dacă balonul nu este 
umflat, se va scufunda în apă, întrucît greu
tatea specifică a cauciucului este mai mare 
decît aceea a apei. Dacă îl umflăm, va pluti 
pe suprafața apei, deoarece greutatea sa spe
cifică aparentă este mai mică.
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