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ORGAN CENTRAL AL

Disciplina de

Proletari din toate țările, uniți-vă !

tineretului
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Astăzi Începe Ah 
București al IV-lea 
Festival bienal de 
teatru de amatori, 

I. L. C'araqiale“.

de Lucia Demetrius
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Sinteză a experienței
agriculturii noastre
cooperatiste

Puternic stimulent

In EDITURA POLITICA

A apărut;

STATUTUL 
COOPERATIVEI

AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE•>

Pregătit demult, cu ar
doare de către 11 000 de 
formații de teatru de ama
tori din toată țara, cernut 
la fazele raionale și regio
nale pentru ca cele mai 
bune formații să se înfăți
șeze la finală, cernut cu 
grijă și dragoste — ceea ce 
nu înseamnă că echipele 
care nu participă la finală 
n-au avut merite, n-au 
dovedit sîrg, talent, pa
siune, ci numai că unele 
au izbutit să fie mai bune 
decît altele — această fi
nală va fi o amplă ilustra
re, realizată de 53 de echi
pe de teatru, 36 teatre de 
păpuși și ÎS montaje lite
rare.

Aproplindu-se de reper
toriul contemporan din țara 
noastră și de peste hotare, 
de repertoriul clasic, cu a- 
ceeași dragoste și atenție, 
echipele de amatori vor des
fășura o imagine amplă a 
ceea ce le preocupă, a ceea 
ce constituie hrana pe care 
o oferă ele publicului.

Calitatea la care au a- 
juns spectacolele teatrelor 
de amatori vorbește lim- 

(Continuare in pag. a lll-a)

Proiect -
pentru creșterea

producției

în exploatare
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Vine vacanta!

SILVESTRU CHIMICI 
vicepreședinte al cooperativei 
agricole de producție Comuna 

regiunea Dobrogea

Lucrarea a fost tipă
rită într-un tiraj

ȘTEFAN MAIER
seci ul organizației U.T.C. 
din cooperativa agricolă de 
producție Iclod. raionul Gherla

munca

Reșița 19bb

Pe șantierul
Fabriciizonei de deser-

de elemente
pentru

automatizare

țesătoarelor

O nouă lecție de matematică...

coordonatele a-
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PROGRAMÎNTRECERI (Agerpres)

CULTURALSPORTIVE Noi linii
tehnologice

cursurilor

rînduri-

ELEVUL DIN BANCA A TREIA

(Continuare in pag. a IlI-a)

de 
din

profesionale. încerc de fie- 
dată un sentiment căruia 
găsesc un nume exact. Mă 
la faptul strict că eu mă

programul în- 
pentru vacan- 
iarnă am căutat

spatele răz- 
o conducere 
a procesului 

o condiție 
profesională

(Continuare
in pag. a IV -a)
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C. PRIESCU
V. DINULESCU

acum cîteva zile că 
lugojeni au sem- 

rezultatele obținute, 
de intrare în 1966. 

icelași lucru și

EXCURSII,

■■..■WSs ■

I’rof. IRINA LAZAR 
secretara 

comitetului U.T.C. — 
Liceul nr. 11 Cluj

Pînă Ia vacanța de iarnă mai sînt două săptămini. 
Ce bucurii și surprize le va oferi ea în acest an elevi
lor ? Iată întrebarea la care ne răspund secretari ai 
comitetului U.T.C.' din cîteva licee.

Prof. DAN PINTILIE 
secretarul comitetului

U.T.C. — Liceul 
Nr. 7 lași

în
produselor poate fi 

anul viitor și 
de acest gen

Maiștrii și șefii de 
au fost solicitați să 
scopul și avantajele 
sistem de lucru. „Să

Studenți ai Facultății de meca nică din Cluj — anul IV — iucnnd îri laborator, la standul 
de încercat aparatajul hidraulic al mașinilor-unelte

Foto: O. PLECAN

INIȚIATIVA

bui ]a c—*
producției cu 21 ]a 
sută.

Proiectul noului statut al cooperativei a- 
gricole de producție — document elaborat 
pe baza indicației celui de al IX-lea Congres 
al partidului — a fost primit cu viu interes 
și de tinerii țărani cooperatori din comu
na noastră. Adeziunea deplină față de a- 
cest. document se întemeiază pe faptul că 
el corespunde dezvoltării actuale și de 
perspectivă a cooperativelor agricole și re
glementează just o serie de probleme ale 
vieții satului.

Am citit cu atenție capitol cu capitol a- 
vînd în același timp vii în minte 
ideile cuprinse în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 11—12 noiembrie. Este subli
niată aici încă o dată sarcina noastră prin
cipală de a'ne ocupa cu toată grija și

Barajul hidrocentralei de pe 
Argeș „Gh. Gheorghiu-Dej‘, 
se apropie de marele final. 
Marius Mălai, unul dintre ti
nerii ingineri ai barajului, se 
simte adesea un dirijor al 
ultimelor acorduri Intr-o o- 

peră grandioasă

Joi a fost dată în 
exploatare pe porțiu
nea Brașov—Predeal, 
prima linie electrifi
cată din țara noastră.

în acest sector greu, 
în pantă, cu un in
tens trafic, unde linia 
ferată traversează 
Carpații, trenurile de 
marc tonaj trebuiau 
remorcate de mai 
multe locomotive cu 
aburi sau Diescl-

electrice. Capacitatea 
locomotivei electrice 
de tracțiune care va 
fi folosită pentru în
ceput doar la trenu
rile de marfă, este 
egală cu aceea a 5—6 
locomotive cu aburi 
sau trei locomotive 
Diesel. în acest fel se 
va mări simțitor tra
ficul, ca urmare a 
sporirii vitezelor și 
creșterii tonajului tre
nurilor remorcate.

Lucrările de elec
trificare continuă. 
Predealul va fi deo
camdată „cap de li
nie“. Atribuțiile tem
porare ale „capului 
de linie“ vor fi încre
dințate într-un timp 
foarte scurt orașului 
Cîmpina, urmînd ca 
ștafeta să fie trans
misă orașelor Ploiești 
și București.

Fiecare capitol din proiectul noului sta
tut al cooperativei agricole de producție 
reține atenția, reprezentînd un îndrumar 
prețios în activitatea actuală și de perspec
tivă a acestor unități. în ansamblul lui, 
acest important document asigură cadrul 
unitar necesar pentru puternica dezvol
tare economică și organizatorică a coope
rativelor agricole, pentru îmbinarea inte
reselor țărănimii cu interesele întregului 
popor. Răspunzînd unor cerințe ridicate 
de viața, de activitatea practică, proiectul 
noului statut reglementează, aduce îmbu
nătățiri și sistemului de retribuție a mun
cii țăranilor cooperatori. Se va crea ast-

Întrebarea din titlul rinduri- 
lor mele a născut-o un mic 
dreptunghi de pînză 
E vorba de 
Mai precis: 
de pe Ungă 
de Bumbac, 
mănător cu 
du-l cu ani în urmă la mîneca 
uniformei, o fostă elevă o școlii, 
Alexandrina Cotuț, azi munci
toare fruntașă, bucurindu-se de 
un meritat prestigiu în rîndurile 
tovarășilor ei de la filatura „Da
cia“, îl păstrează printre amintiri
le de preț, își amintește de el ca 
despre un emoționant simbol al 
anilor de ucenicia în care s-a 
format și cărora le datorează o 
parte însemnată nu numai a 
bucuriei că stăpînește temeinic 
o meserie, ci că, în același timp, 
e un om cu reale și multilate
rale cunoștințe în domeniul cul
turii, al artei.

Acest mic drt. vtunghi de pînză 
albastră este purtat astăzi de 
cîteva sute de e.ive ale numitei, 
școli. In ceea ce mă privește, pe 
mine, „elevul din banca a treia“, 
mărturisesc că întîlnind un elev 
sau o elevă purtînd însemnul unei 
școli 
care 
nu-i 
refer 
aflu încă în situația de a mă fră- 
mînta în privința profesiei ce 
mi-o voi alege iar alții, colegii 
de la școlile profesionale și-au 
ales mai devreme drumul în 
viață, au și optat pentru o me
serie, spunîndu-și cuvîntul cu o 
fermitate pe care nu pot să n-o 
admir — și dacă nu mă înțele
geți greșit — s-o invidiez. Și 
sentimentul care mă încearcă se 
amplifică necontenit cînd mă 
gîndesc că o hună parte dintre 
elevii școlilor profesionale, ajun- 
gînd muncitori calificați, conti
nuă studiile, reprezentînd cate
goria precumpănitome a elevilor 
liceelor serale sau a 
fără frecvență

Da<. din păcate.

un 
albastră... 

matricola unei scoli, 
a ifcolii profesionale 
filatura Romînească 
Este întru totul ase- 
ccl pe care, purtin-

Foto: N. STELORIAN

SI MULTE ALTELEJ

PERMIS DE

INTRARE IN

Scriam 
textiliștii 
nat, prin 
permisul 
Consemnăm 
despre confrații lor de la U- 
zinele textile Timișoara. Re
zultatele obținute de aceștia 
în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, în îmbunătățirea calită
ții țesăturilor sînt chiar mai 
bune. După 11 luni, în dreptul 
fiecărui indicator al planului 
stă scris : ÎNDEPLINIT. Tex
tiliștii timișoreni au produs 
peste plan 54 000 mp țesături. 
9 800 kg fire de bumbac și 
alte produse a căror valoare 
se ridică la peste 1 200 000 lei. 
O cifră iese, însă mai preg
nant în evidență. 70,7 la sută 
din țesăturile livrate benefi
ciarilor au fost de calitatea 
„extra“ — cu 20,7 la sută mai 
mult decît prevederile de 
plan. Această statistică tre
buie întregită și cu alt fapt: 
procentul admis de cupoane a 
fost și el redus. Alta era situa
ția din acest punct de vedere 
la întreprinderea textilă Lu
goj. Experiența textiliștilor ti
mișoreni în îmbunătățirea 
calității 
preluată în 
alte unități 
țară.

Care sînt 
cestei experiențe ? Și textiliș
tii timișoreni sînt preocupați

PRELUAT! ACEASTA Foto: I. VLAD

La Liceul nr. 1 din 
Iași învață peste 1 000 
de elevi. Apropierea 
zilelor vacanței este 
așteptată cu nerăbda
re de fiecare dintre 
ei. Și cum ar fi oare 
altfel ? Este o vacan
tă binemeritată și fie
care a contribuit cu o 
idee, cu o propunere 
la întocmirea planu
lui de activități pe

Prin 
tocmit 
ța <le 
să răspundem unor do
rințe mai vechi și mai 
noi ale elevilor. Sur
priza apropiatei vacan
țe o va constitui pati
noarul artificial al li
ceului nostru. Ideea n- 
parține unui grup de 
uteciști din clasele mai 
mari. S-au constituit 
deja echipe conduse de 
tovarăși profesori de e- 
ducație fizică a căror 
sarcină este de a ame
naja și întreține

patinoarul. Comitetul 
U.T.C. va organiza 
întreceri pe patine în
tre clase, va alege cei 
mai buni patinatori ca
re se vor ocupa de în
drumarea începătorilor. 
Pregătim un carnaval 
al cărui spațiu de des
fășurare nu va fi par-

In școala noastră 
— Liceul nr. 10 din 
Capitală —programul 
vacanței de iarnă este 
deja întocmit. Rod 
al colaborării dintre 
conducerea liceului și 
comitetul U.T.C., el 
are la bază propune
rile elevilor...

Așteptată cu mult 
interes este excursia 
de la Padina. Pregăti-

ANA MARCUȚIU 
secretara comitetului 
U.T.C. — Liceul

10 — București

de extinderea
vire a mașinilor. La aceasta se 
mai adaugă grija pentru crea
rea posibilităților de supra
veghere optimă a mașini
lor. îmbinarea acestor preo
cupări a făcut ca produc
tivitatea și calitatea să 
meargă mînă în mînă. Texti
liștii timișoreni numesc a- 
ceastă metodă : lucrul în spa
tele războiului, în ce constă 
ea ? Poziția de supraveghere 
a războiului de către țesătoa
re se schimbă față de cea o- 
bișnuită. Supraveghind răz
boiul numai din față, țesă- 
toarea nu are posibilitatea să 
intervină operativ într-unul 
din cele mai importante punc
te ale procesului tehnologic : 
legarea firelor de urzeală rup
te și trecerea lor corectă prin 
spată. Lucrul în 
boiului asigură 
mai competentă 
tehnologic. Cu 
însă : pregătirea 
a țesătoarei respective să fie 
cît.mai ridicată.

Aplicarea acestei metode 
cere, în primul rînd, o bună 
montare a urzelei, o trecere 
corectă a acesteia prin spată, 
o perfectă reglare a războiului 
pentru a reproduce cît mai 
exact parametrii tehnologici 
stabiliți. Unele țesătoare a- 
veau la început anumite re
țineri față de acest procedeu.

„Dacă plecăm din fața răz
boiului nu mai realizăm noi 
indici de calitate --- spuneau 
ele“. Trebuie demonstrat că 
acest , punct de vedere nu co
respunde realității. Atunci 
cînd firul din suveică, deci 
bătătura, se rupe sau se ter
mină, războiul se oprește au
tomat. Dar ce te faci atunci 
cînd se rupe un fir de urzea
lă sau a trecut greșit 
spată? Cine te anunță? 
cele mai multe 
este sesizat abia 
Lucrul în spatele 
oferă posibilitatea 
asemenea defecte.

Majoritatea
sînt tinere. Comitetul de par
tid a cerut comitetului U.T.C. 
să pună în centrul preocupă
rilor sale antrenarea tinerilor 
pentru însușirea metodei lu
crului în spatele războiului. 
Ce a făcut comitetul U.T.C. ? 
A pus în discuție această pro
blemă.
schimb 
explice 
noului 
creăm un război-școală au pro
pus tinerii, pentru a învăța 
fiecare să lucrăm după noua 
metadă“. Așa s-a născut cea

prin 
De 

ori defectul 
în țesătură, 

războiului 
de a evita

Ultimele vești so
site de pe șantierul 
noii întreprinderi 
bucureștene — Fa
brica de elemente 
pentru automatiza
re — evidențiază 
pe constructorii a- 
cestui obiectiv care 
au terminat funda
țiile la hala princi
pală de fabricație. 
Ei au montat, de. 
asemenea, toți stil- 
pii de susținere a 
acestei hale care se 
întinde pe circa 
17 000 mp.

Noua unitate in
dustrială va com
pleta nevoile eco
nomiei noastre na
ționale prin intro
ducerea pe scară din 
ce în ce mai mare 
a elementelor de 
automatizare, în 
special în industrii
le chimică, siderur
gică, petrolieră, ali
mentară, în prelu
crarea metalelor

CLUJ (de la co
respondentul nos
tru).

La Fabrica de 
confecții „Flacăra“ 
din Cluj a început 
montarea utilajelor 
în cele 3 noi hale 
de producție cu o 
suprafață de circa 
2 800 metri pătrați, 
construite anul a- 
cesta. La sfîrșitul 
acestei luni, noile 
linii tehnologice vor 
intra în producție, 
fapt care va contri- 

creșterea



Marile . 
descoperiri

Un început 
de bun augur

J)

GRAVITAȚIA
UNIVERSALĂ

de Dorel Dorian

Se subliniază adesea, ca un element de hazard nelipsit de spec
taculos, că moartea lui Galilei, în 1643, ar fi fost „compensată" 
în istoria științei de nașterea, în același an, a lui Newton. „Con
tinuitatea" aceasta, de bună seamă formală, a fost dublată, însă, 
hotărîtor pentru știință, de o continuitate reală de preocupări și 
metodă, de același spirit riguros și consecvent analitic, de aceeași 
mare capacitate sintetică.

Născut la jumătatea unui secol care mai îngăduia încă savanți- 
lor formația enciclopedică, Newton — ca și Hooke, Borelli, Wren 
sau Halley, contemporanii săi1 — a putut să-și apropie toate cu
ceririle mari ale epocii, afirmîndu-se cu aceeași competență și 
forță novatoare ca matematician, astronom, optician, mecanic de 
mare subtilitate, specialist în dinamică, întemeietor — ca știință 
— al hidrodinamicii și, după ultimele precizări privind biografia 
sa, ca unul din cei mai mari chimiști ai acelui moment.

Capacitatea sa de sinteză, atît de frecvent citată de oamenii 
de știință moderni, a fost condiționată de o mare intuiție științifică, 
de stăpîn'rea perfectă a aparatului matematic atît de necesar 
cercetării de revenirea asiduă spre concluziile ultime ale experi-

Societatea de medici și natura- 
liști din Iași. Filială a U.S.S.M., 
Cercul de medicină legală în co
laborare cu laboratorul interregio
nal de medicină legală Iași au 
organizat un interesant simpozion 
cu tema : „Cauzele medicale și 
profilaxia accidentelor de circula
ție".

La simpozion au participat cadre 
didactice universitare, medici, 
chimiști, organe ale miliției, 
procurori, studenți etc.

Un aport deosebit l-au adus 
prof. dr. M. Kernbach, conf. dr. 
Gh. Schipcaru, dr. Th. Ciornea, 
dr. I. Bulău, conf. dr. P. Brînzei, 
conf. dr. N. Oblu, dr. Gh. Cuțu, 
dr. A. Șelaru, dr. Gh. Săndulescu, 
dr. M. Rusu, Căpit. C. Dragomir, 
procuror M. Anton.

Din 
s-au i 
neri 
vire 
trol 
posesorilor de 
cere.

DUMITRU

conținutul comunicărilor 
desprins o seamă de propu- 
argumentate științific cu pri- 
la o viitoare acțiune de con- 
complex medical al tuturor 

carnete de condu-

MISTREANU
student Prezențe obișnuite în sălile muzeului Zambaccian

Economii
prin

inovații
5
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1. Toți patru, Borelll, Hooke, Wren și Halley au contribuit prin 
lucrările lor la cristalizarea teoriei gravitației universale.

1

mentului și de acea forță, definitorie pentru orice valoare auten
tică, de a se dezice critic de propriile erori.

Intuiția științifică despre care aminteam, susținută de o strălu
cită îmbinare a tehnicii de laborator cu analiza logică a fenome
nului, avea să-l confirme istoric ca autor al „teoriei culorilor" și 
al acelui celebru experiment prin care culorile se dovedesc compo
nentele luminii albe, obișnuite.

Cît privește capacitatea sa aplicativ critică și curajul dezicerii 
declarate de erorile proprii, inerente oricărui proces evolutiv, ar fi 
suficient să amintim că pînă în 1679 — deci pînă la vîrsta de 36 
de ani — Newton a fost adeptul teoriei predominante emisă de 
Descartes, după care corpurile grele ar fi atrase spre centrele lot 
de „un principiu secret al nesociabilității vîrtejurilor de eter". 
Deci pînă în 1679, deși astronomul Borelli formulase cu aproape 
13 ani înainte ideea că „mișcările planetelor implică existența ne
cesară a unei forțe care să echilibreze forța centrifugă... această 
forță nouă fiind forța gravitației“ ; deși Hooke descoperise în a- 
ceeași perioadă că forța gravitației este la rîndul ei o funcție de 
distanță iar Huygens, în 1673, Wren și Halley, mergînd mai departe, 
demonstraseră fără drept de apel că atracția gravitațională este 
invers proporțională cu pătratul distanței. Concluzionînd ipotezele 
și elementele dovedit certe și constatînd. în lumina lor că au mai 
rămas de rezolvat doar două mari probleme (explicarea formei 
eliptice a orbitelor și a felului cum acționează gravitația între cor
purile mari care se atrag), Hooke se adresează printr-o 'scrisoare 
lui Newton, în 1679, propunîndu-i să le rezolve.

Răspunsul lui Newton care a întîrziat șase ani —• „De philoso- 
phiae naturalis principia matematica“ 2) — avea să înceapă însă, și 
acest lucru se cere neapărat consemnat, cu respingerea minuți
oasă, cantitativă și calitativă a vechilor sale teorii privind „vîrte- 
jurile în stare să mențină planetele", avea să demonstreze și 

să enunțe pe parcurs nenumărate principii și idei noi privind 
hidrodinamica, vîscozitatea sau rezistența aerului și avea să cul
mineze, în final, prin formularea și fundamentarea complexă, ma
tematică, a teoriei gravitației universale. Și poate că acest an 
1685, și nu 1643, ar trebui considerat, metaforic, anul străluci
toarei apariții a lui Newton.

* iCeea ce era esențialmente nou în teoria lui [Newton nu era 
numai rezolvarea celor două probleme la care contemporanii săi 
nu găsiseră pînă atunci un răspuns. Nouă și descisivă era „reali
zarea unui sistem general al mecanicii, care a putut explica mișca
rea stelelor pe baza comportării materiei pe pămînt, accesibil ob
servației“. Și dacă istoricii științei continuă și azi controversa pri

ECOURI
LA ARTICOLE ' PUBLICATE DE ..SCÎNTEIA TINERETULUI"

în adunările de 'grüße Sin
dicale s-a prelucrat importan
ța îngrijirii utilajelor și 
instalațiilor și păstrarea cură
țeniei la locurile de muncă“.

întreținerea 
S-au stabilit 
concrete care

în numărul de astăzi publi
căm răspunsurile la critica zi
arului de la întreprinderea : 
Fabrica de obiecte sanitare 
din porțelan București.

„Mulțumim pentru ajutorul 
dat. După publicarea artico
lului „Nu duceți în 66 și zes
trea rea“ am analizat pe în
treaga fabrică problemele le
gate de îndeplinirea sarcinii 
de creștere a productivității 
muncii; disciplina, respecta
rea procesului tehnologic, ab
sențe și învoiri, 
utilajului etc. 
atunci măsuri
să ducă la îmbunătățirea si
tuației.

Am solicitat prin direcția 
noastră generală sprijin Ins
titutului de cercetări care a 
trimis o echipă de specialiști 
să lucreze împreună cu ingi
nerii din fabrică Ia rezolva
rea problemei uscării la liniile 
mecanizate, problemă de care 
depinde în mod direct pro
centul de rebuturi de la tur
nătorie și creșterea produc

tivității muncii.
De asemenea în cele două 

secții: obiecte sanitare și pla
caj ceramic au fost reparti
zați lăcătuși, electricieni și 
instalatori necesari pentru în
treținerea curentă a instalați
ilor și agregatelor.

„Să discutăm despre
tinerețe, educație,

răspunderi"
c.Comitetul raional V. T.

23 August ne răspunde :
„In urma apariției în ziarul 

nr. 5108 a materialului intitulat 
„Să discutăm despre tinerețe, e- 
ducație, răspunderi" care semnala 
unele neajunsuri în organizarea 
acțiunilor 
Comitetul 
August a 
treprinderii 
măsuri menite 
ția existentă.

S-a stabilit 
organizeze joi 
care vor fi invitați 
știință, artă și cultură pentru a 
vorbi tineretului 
tarea spirituală a

educative la F.R.B., 
raional U. T. C. 23 
ajutat comitetul în- 

în stabilirea unor 
să îndrepte situa-

ca peri • să se 
ale tine., ului, la 

oameni de

despre dezvol- 
oamenilor mun-

MÉSI

după amiază, 
de expoziții a 

de confecții 
„Bucu-

peste 
prezentate 
confruntare cu

In timpul prezentării unor noi modele la 
Fabrica de confecții „București" 

Foto : TRIFU DUMITRESCU

interesantă

!). „Principiile matematice ale filozofiei universale".

8). Opera lui Newton a fost introdusă și cunoscută în Franța prin 
intermediul și sprijinul direct al lui Voltaire.

3

adolescenților.
200 de 

în

O confruntare

Cartierul de locuințe Nord din Ploiești

vind paternitatea calculului infinitezimal, parte din ei atribuind-o 
lui Leibnitz, mai important ni se pare faptul că Newton a aplicat 
pentru prima oară acest calcul pentru a rezolva problemele astro
nomiei, mecanicii și fizicii și că a declanșat astfel procesul mate
matizării și, implicit, maturizării tuturor științelor. Nu întîmplător 
lucrarea sa fundamentală, „Principiile“, a fost comparată ca rigoa
re științifică cu „Elementele“ lui Euclid iar ca forță revoluționară 
în știință cu „Originea speciilor“ a lui Darwin. Ar mai fi, poate, 
de reținut, ca o mare subtilitate pedagogică și o mare înțelegere 
a scopului final, propulsor, ai oricăror afirmații științifice, că deși 
Newton și-a întemeiat rezultatele pe cuceririle calcului infinite
zimal. el a refăcut apoi întregul proces de elaborare, prezentîndu-1 
sub forma geometriei clasice grecești, pe înțelesul tuturor celor
lalți matematicieni și astronomi ai epocii. Abilitatea aceasta a 
făcut ca teoriile sale să fie imediat și unanim acceptate și, totodată 
ușor de apărat, deși o bună parte din prelații bisericii înțelegeau 
foarte bine că imaginea „mecanismului universal" propus de 
Newton, funcționînd sub acțiunea unei legi simple a naturii și 
fără ajutorul unei intervenții exterioare, face din „creatorul divin" 
cu puteri absolute... un mic monarh, cel mult constituțional, pe 
care Laplace și Darwin aveau să-l invite peste cîteva zeci de ani, 
nu tocmai respectuos, să abdice.

★
S-ar putea discuta — așa cum se și discută de altfel — dacă 

in perspectiva istorică, după afirmarea teoriei generale a relativi
tății marea sinteză newtoniană mai reprezintă o culme sau doar un 
fundament și un caz particular al teoriei lui Einstein. Mai impor
tant, însă decît această elucidare, supusă în ultimă instanță înțe
legerii dialectice a evoluției științei, rămîne sublinierea definitorie 
și inatacabilă că sinteza newtoniană își păstrează și va păstra tot
deauna meritul metodologic. Pentru că Newton — depășind im
portanța în sine a teoriei gravitației universale — a influențat in
troducerea în știință a calculului infinitezimal, definind metoda 
universală de trecere de la cunoașterea variațiilor unor mărimi la 
determinarea mărimilor respective și invers. Iar în al doilea rînd, 
cum precizează aproape toți cercetătorii moderni, stabilind legile 
mișcării care legau forța nu de mișcarea însăși, ci de variația 
mișcării, Newton a infirmat definitiv punctul de vedere, învechit 
al simțului comun, care susținea că pentru menținerea mișcării e 
necesară forța".

Și ar însemna să nu înțelegem complexul corelațiilor dacă nu 
am sublinia că, prin matematica sa riguroasă, Newton a avut o 
influență directă — gravitațională în cea mai înaltă accepție — 
asupra „iluminismului" francezs).

Luni 
In sala 
Fabricii 
și tricotaje
rești" a avut loc o 

frumoasă prezentare 
de modele — creații 
ale colectivelor fabri
cii. Prin sprijinul a- 
cordat de mai multe 
organizații U.T.C. din 
Întreprinderi și școli, 
In sală era prezent 
un mare număr de ti
neri, muncitori și e- 
levi din Capitală.

Prezentarea a ur
mărit ca, prin chesti
onarele difuzate fiecă
rui participant, să se 
realizeze o largă con-

sultare a tineretului, să 
se afle păreri cu pri
vire la calitatea și 
ținuta noilor sortimen
te. Cei prezenți au a- 
vut astfel prilejul 
să-și spună direct cu- 
vintul asupra marei 
varietăți de modele, 
create pentru toate 
anotimpurile și desti
nate

Cele 
modele 
ceastă 
exigența tinerilor cum
părători au însemnat 
o adevărată trecere 
In revistă a ultimelor 
noutăți în materie de 
îmbrăcăminte.

1' IHBlIi

cit, 'despre caracterul și influența 
moralei socialiste, în procesul 
construcției socialismului; cum 
să muncim și să trăim în chip 
socialist; importanța familiei în 
socialism etc.

De asemenea se va organiza 
semestrial parada modei, cu care 
ocazie se va arăta cum trebuie 
să ne îmbrăcăm frumos, cum să 
ne cheltuim în mod judicios sa
lariul.

Pentru a educa tineretul în 
spiritul patriotismului și a dra
gostei față de patrie, partid și 
popor, comitetul U.T.C. va or
ganiza vizite la muzee, expoziții 
și excursii.

Comitetul
justă critica 
va ocupa în 
ganizarea
timpului liber a tineretului de la 
F.R.B.".

Amfiteatrele salului și-au 
deschis larg porțile. La Va
lea Seacă, in raionul Adjud 
peste 120 tineri cooperatori 
urmează in acest an cursu
rile invățămintului agrozoo
tehnic de masă. Fotorepor
terul i-a surprins la o de
monstrație practică ; ingine
rul Ioan Foyer le explică 
caracterele de rasă la taurine

Foto: AGERPRE

raional consideră 
făcută în ziar și se 
mod deosebit de or- 

cît mai plăcută a

„Un examen in fața
tehnicii noi"

„în legătură cu articolul „Un

analiză la 
cadre din 
D.G.I.E.T.. 

Fabrica de 
urma ana- 
stabiliț că

Din cele 193 propuneri de 
inovații, înregistrate la cabine
tul tehnic al Uzinei mecanica 
Muscel, în primele 10 luni ale 
anului s-au aplicat 74. Printre 
acestea se află „dispozitivul 
pentru planat rozeta distribui
torului de ulei“, care aduce eco
nomii lunare antecalculate în 
valoare de 3144 lei, realizat de 
Nedelcu Mircea și Ispas Gheor
ghe.

Pentru executarea unei axe se 
folosea material brut cu diame
trul de 80 mm care se reducea 
pînă la 40 mm. Maistrul Iosif 
Rusincu a conceput și realizat 
trei dispozitive cu ajutorul că
rora piesa se execută prin ma- 
trițare 
zontal, 
de 40

Prin 
ții, se 
teriale 
du-se

Inovații importante au reali
zat și mecanicul Nicolae Rolea, 
maistrul Bivol Manole, tinichi
giul Ion Mitu și alții.

Inovațiile aplicate pînă în 
prezent au sporit economiile an
tecalculate la suma de 3 237 974

pe mașina de forjat orf
elin bare cu diametral 

mm.
aplicarea acestei inova- 

reduce consumul de mâ
ți manoperă economisin- 

peste 100 000 lei.

examen în fața tehnicii noi“ 
publicat în ziarul nr. 5138 Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini ne răspunde că: 
Uzina „Electroputere“ din 
Craiova a livrat Fabricii 
de ciment Bîrsești motoare 
de 200 kW — 6 kV pen
tru acționarea suflantelor ci- 
cloanelor. Ca urmare a defecți
unilor semnalate în exploata
re s-a efectuat o 
care au participat 
partea M.I.C.M., 
U.E.P.C., M.I.C. și 
ciment Bîrsești. în 
lizei efectuate s-a
defectarea a 3 motoare de 200 
kW — 6 kV s-a datorat de
teriorării rulmenților radiali 
oscilanți dublu butoi, livrați 
de fabrica de rulmenți Bîr- 
lad, ca urmare a unei calități 
necorespunzătoare. Totodată 
s-au semnalat conturări și 
străpungeri între inelele roto
rului ca urmare a prafului de 
cărbune depus de perii.

Față de aceste defecțiuni în
treprinderea a efectuat înlo
cuirea tuturor rulmenților la 
motarele de 200 kW livrați 
Fabricii de ciment Bîrsești, 
luînd totodată măsura de a 
practica o deschidere în cu
tia de inele a motorului pen
tru a da posibilitatea evacuă
rii prafului de cărbune rezul
tat din exploatare. Aceste mă- 
.suri au dus la îmbunătățirea 
calității motoarelor“.

în aceste două săptămîni din 
corespondenta primită am reținut 
numele a doi elevi. Sînt NICO- 
LAE DAN, în vîrstă de 17 ani, 
din Rîmnicu Sărat și CONSTAN
TA PAPUC, elevă în clasa a Xl-a 
Ia liceul din Ploiești. Găzduim 
astăzi la rubrica ,,Debut"o parte 
din versurile lor. Pe adresa re
dacției am primit un grupaj de 
poezii de la DUMITRU M. ION, 
elev la Rîmnicu Vîlcea care a 
mai publicat versuri în „Scînteia 
tineretului" și în revistele lite
rare, îndeosebi la Luceafărul și 
Gazeta literară. In unul din nu
merele ziarului la „Anii de uce
nicie" vom publica creații ale tî- 
nărului poet.

DUȚĂ NISTOR — (Brașov) : 
împărtășim întrutotul considerația superlativă pe care o acordați 
cuvintelor dedicate de Geo Bogza poetului Nicolae Labiș și, desi
gur, și prețuirea pentru poezia acestuia din urmă. Desprindem din 
aceasta — atit în cazul dv. cît și al altor corespondenți care au 
dedicat versuri poetului pretimpuriu dispărut — dragostea pentru 
poezia autentică. Și totodată un indiciu că vă veți judeca singur 
cu mai multă severitate lucrările proprii.

GH.TODOR — (Arad) — Frumos spus : „Zilele mele / Pline de 
soare/ Topesc zăpada/ Din ochii bunicului". Fiind „primele încer
cări" e bțne să mai încercat' în continuare fără însă a renunța la 
simplitatea și sinceritatea din „Intîlnire cu bunicul".

ANIȘOARA ROȘCA — (Galați) : Concluzia cuprinsă în 
primite

EVA 
rubricii 
dv. Ne 
gîndurile". Dacă așa este înseamnă că cele scrise tot folosesc la 
ceva. Dar tot nu putem înțelege plusul de melancolie, singurătatea ce 
însoțesc versurile decît raportîndu-le la influențe neasimilate crea
tor.

HERA FICA (Sebeș) , ION TUTUNEA (Tulcea) ; C. BEJENERU 
(Tulcea); MILU HĂIDĂSAN (Iași); Nimic nou.

C. MARIANA (Bacău) : Nu-i obligatoriu ca după orice întîmplare 
din viață să scrii o poezie : „Un trandafir mi-ai dăruit / In ziua-ntîia 
noastră’ sau „Mi-aduc aminte cîteodată I, De clipa aceea minunată’ 
etc. Unele versuri amintesc fade lucrări de album. Notabilă aspirația 
de a ajunge Geniu mare, învățat /Ca și el, Alecsandri . precum și o 
oarecare facilitate a versificării.

VASILE NUȚU (Băneasa, Dobrogea) : Versuri ca : Ploaia îmi bate-n 
obraz / Eu de ploaie făceam haz, dovedesc că înainte de a ajunge 
la rubrica noastră e nevoie de o mai îndelungă activitate în cenaclu.

NISTOROIU C-TIN
tehnician

Colocviu 
—■—liric

de la dv. este în ce vă privește cea adevărată. 
BENEDEK — (Sf. Gheorghe) : Din păcate elogiile 
noastre nu le putem recompensa prin altele despre 
spuneți „scriu poezii cină slnt tristă și ele îmi

versurile

adresate 
versurile 
ușurează

CRONICA
Pămîntul își desface bătrinește 
Brațele largi și grele, — acoperind 
Cu somn umed, roiuri de semințe, 
Printre bulgări liniște mustind.

Se desfac de vrăji furtuni latente, 
Forfotind cu fulgerări de verde, 
în semințe-i febră foșnitoare, 
încolțește dorul de-a se pierde

de soare, -n vijelii 
răcoros pe trupuri...

In sărut 
Mlădiate 
Dar pămîntu-i prea nepăsător, 
Brazdele mocnesc pletoase ruguri.

Tremură a naștere cîmpia, 
Geamăt fraged arde-ntre zefiri, 
Liniștea de sete sfîșiată 
cade ; trupuri pîlpîind subțiri 
se-adîncesc în arderi de lumină.

Vă amintim totuși numele pentru 
a face o invitație celor în drept 
din Băneasa de a organiza un ce
naclu pentru începători întru ale 
literaturii.

ION PANCU — (Piatra Neamț) : 
Vă exprimați „mîhnirea" că 
nu v-am publicat versurile și 
propuneți pentru aprecierea lor „o 
masă rotundă de critici". Cred că 
fiind prea ușor de văzut la ce se 
rezumă calitatea unor versuri cum 
sînt cele destinate lui Sadoveanu: 
„O, preamărite scriitor / iubit de 
lume și popor / iubit de oameni și 
copii / De-a taie povestiri hazlii') 
nu e nevoie de o masă rotundă de 
critici ci de mal multă modestie 
din parte-vă.

_ OCTAVIAN CRĂCIUN (Baia
Mare) : Primim cu plăcere epigrame la rubrica noastră dar să fie 
spirituale.

I. BĂNĂȚEANU (Deva) : Tristețea din : „Sunet de toamnă" e 
contrafăcută. „Acuarela" încercată e în culori naive. Deocamdată 
doar „mimare" simplă a lui Bacovia și — aduse de rimă — cîte-o 
imagine dar nu deosebită (Țipă-un cîrd de glște / Peste pomii goi/ 
Seara, mohorîtă / (Cade pe noroi).

ION S. NICĂ (Bechet) : Pentru încurajare vă reproducem versurile : 
„Aici pe dunărenele pămînturi / Unde se-ntinde-al meu finul natal / 
Trecu copilăria-mi Inginată / Vrăjită de al Jiului cristal / Avlnturi- 
le-mi Iragede și pline / De farmecul gingaș, copilăresc / Aici se plă
mădiră cu natura / Aici se nasc și aripi prind, șt cresc’.

MIHAELA P. POPESCU — (București) : Ne întrebați dacă dife
rența dintre versurile dv. și cele publicate în „Debut" e mai mare 
decît distanța de la „parter la etajul 10“ (la parter fiind versurile 
dv.). Apreciind sensibilitatea pe care o atestă cele trimise vă răs
pundem că sinteti aproape de poezie.

C. VLĂDEANU (București) ; VASILE P1STOLEA (Timișoara) : Mai 
trimiteți I

NICOLAE DRAGOȘ

P. S. — In ultimele două săptămîni numărul corespondențelor cu 
destinația „Colocviu liric“ a crescut considerabil. Mulțumindu-le tutu
ror celor ce și-au expediat cu încredere versurile spre reflectorul ru
bricii noastre solicităm din partea celor care nu și-au aflat numele 
în cele de mai sus răbdarea cuvenită și o mai atentă meditație asu
pra versurilor încredințate poștașului pentru că deocamdată, cu ori- 
cîtă bunăvoință, din 
firești. Poate că cu 
prize posibile. N-o

partea noastră, versurile nu răspund exigențelor 
timpul să fim puși în fața unor veritabile sur
să dimpotrivă...

T U
fie cu supărare, ci,

ECOUL
Plin cu oameni, geamantane și vești, 
Autobuzul coboară
Tras de așteptarea satului. 
Heleșteul își strigă peștii-n adîncuri, 
Amurgul tulbură cu vîsle trestiile,

Mama s-a intors de la cîmp, 
Poarta scîrțîie înfrigurată 
Și-ntregul drum
Se clatină de oboseala pașilor ei...

Tîrziu, cu ochii cufundați în ziua de mîine 
Mama adoarme,
Iar mîinile-i tresar 
Sărutate de bruma 
Porumbului clătinat sub pleoape.
Satul nostru se strînge în vale 
sub aripa nopții...

NICOLAE DAN

Ritm optimist
galbenă ce cade,Cu fiecare frunză 

parcă 
un nou bloc se ridică în cartierul de nord 
Și atunci
cum putem numi toamna 
Anotimpul tristeților ?

Autoportret fragmentar
Mai întîi o frunte 
ce-ar părea prea înaltă 
dacă n-ar acoperi-o vintul 
cu neglijente șuvițe blond-castanii. 
Pe mijlocul ei 
taine necunoscute 
au săpat semnul bărbătesc 
al căutării.
Apoi ochii 
ce i-aș fi dorit de culoarea mugurilor cruzi 
de fapt căprui, 
micșorați de lumina din jur 
și poate cîteodată triști că n-o găsesc 
pe cea interioară.

CONSTANTA PAPUC



Nava de pescuit oceanic „Galați"
în drum spre patrie

O radiogramă sosi
tă la Ministerul In
dustriei Alimentare a- 
nunță că echipajul 
navei de pescuit o- 
ceanic „Galați“ a în
cheiat cea de-a treia 
cursă de pescuit și a 
plecat spre patrie, 
unde va sosi în ju
rul datei de 21 de
cembrie. Pescuind în 
apele Oceanului 
tlantic, în zona 
stelar de vest 
Africii— într-o 
giune bogată

de 
a 

printr-o

A- 
coa- 

ale 
re
tri

pește, colectivul 
pe această navă 
reușit ca, 
bună folosire a utila
jului și a organizării 
procesului de produc
ție la bord, să scurte
ze cu 15 zile durata 
de pescuit din acea
stă campanie. Echi 
pajul navei a pescuit 
2105 tone de pește, 
din care 1000 de 
tone a fost congelat, 
iar restul a fost pre
lucrat, obținîndu-se 
221 tone de făină fu-

rajeră și o cantitate 
însemnată de ulei 
pește.

In același timp, 
zona de pescuit 
care 
lăți“ a 
calele pline de pește, 
și-a început zilele 
trecute activitatea e- 
chipajul de pe nava 
de pescuit oceanic 
„Constanța", plecat 
din țară în cea de 
a patra cursă.

de

în 
pe 

traulerul „Ga- 
părăsit-o cu

(Agerpres)

Recensămîntul
animalelor domestice

Printr-o hotărîre a Consi
liului de Miniștri s-a dispus 
efectuarea recensămîntului a- 
nimalelor domestice. înregis
trările încep pe întreg terito
riul țării în ziua de 3 ianuarie 
1966 și durează cel mult 8 
zile.

Recensămîntul animalelor se 
efectuează în toate comunele 
și orașele din țară. Organiza
rea și executarea lucrărilor 
de înregistrare revin comite-

telor executive ale sfaturilor 
populare regionale, raionale, 
comunale și orășenești, care 
vor constitui comisii de recen- 
sămînt, precum și conduceri
lor unităților socialiste.

Rezultatele recensămîntului 
animalelor vor constitui o bază 
de documentare cu privire la 
stabilirea de noi măsuri în ve
derea creșterii în continuare a 
șeptelului.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Sosirea noului 

ambasador al Statelor 
Unite ale Americii 

in Republica Socialistă 
România

La 9 decembrie a sosit în 
Capitală Richard H. Davis, 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Statelor 
Unite ale Americii în Repu
blica Socialistă România.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, ambasadorul Richard 
H. Davis a fost întîmpinat de 
Dionisie Ionescu, ambasador, 
directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

lui de peste Dunăre, construit 
după planurile inginerului ro
mân Angliei Saligny, la Casa de 
cultură din Cernavoda a fost 
deschisă o expoziție filatelică. 
Expoziția, organizată de filiala 
Dobrogea a Asociației filateliști- 
lor din România, cuprinde peste 
3 000 de mărci poștale românești 
și străine.

Cu acest prilej a fost emis un 
plic ocazional pe care sînt im
primate efigia inginerului An- 
ghel Saligny și desenul podului 
de peste dunăre.

• între 3 și 7 decembrie a.c. 
Berthold Beitz, împuternicitul 
general al firmei F. R. Krupp 
din R. F. Germană, a făcut o 
vizită în România, participînd la 
o vînătoare, ca invitat al pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

• Cu prilejul aniversării a 70 
de ani de la inaugurarea podu-

ei Mezzo-soprana Elena Cer- 
nei va cînta pe scena operei din 
Bordeaux, în zilele de 17 și 19 
decembrie, în spectacole cu o- 
pera „Carmen“, iar soprana 
Magda Ianculescu va apare la 11 
decembrie în Belgia la Tournai 
în „Traviata“, iar apoi pe scena 
operei din Gând, în zilele de 17, 
19 și 26 decembrie, în spectacole 
cu aceeași operă. Cele două ar
tiste au plecat joi dimineața în 
aceste turnee.

(Agerpres)

PRIMA (NTiLNIRE

CU VIITOAREA

PROFESIE
în toamnă, mai mult de 120 

de băieți au devenit elevi în 
anul I al școlii noastre. în lu
nile care au trecut i-am cunos
cut mai îndeaproape, am discu
tat despre ceea ce-i preocupă, 
le-am cunoscut, cum se spune, 
gîndurile, frămîntările, visurile.

Dar ce cunosc ei despre vii
toare lor profesie ? Desigur des
tul de puține lucruri. Iată de ce 
organizația U.T.C. și-a propus, 
printre principalele sale obiecti
ve, dezvoltarea dragostei pentru 
meserie la elevii din anul I, or
ganizarea unor acțiuni diferite 
care să-i apropie de profesie, 
să-i ajute să o cunoască încă de 
pe acum.

Conducerea școlii, precum și 
organizația U.T.C., s-au îngrijit 
ca însăși prima zi de școală a 
elevilor din anul 1 să capete un 
caracter educativ. Intrarea lor 
în școală s-a făcut astfel printr-o 
înt'ilnire la care au fost invitați 
părinți și absolvenți ai școlii. Au 
făcut după aceea o vizită în lo
calul și internatul școlii, au făcut 
cunoștință cu atelierele în care 
vor lucra. S-a continuat cu acest 
prilej și o tradiție care există la 
noi: atelierele, sculele le-au fost 
predate celor din anul I de că
tre tineri fruntași din al doilea 
an de ucenicie.

Organizația U.T.C. din școală 
nu și-a slăbit însă nici după 
aceea atenția sa pentru elevii 
din anul I. De curînd s-a orga
nizat o convorbire între ei și cei 
din anul II. Tema? „Cum tre
buie să ne organizăm munca în 
timpul orelor de atelier pentru 
a obține rezultate cît mai bune 
la instruirea practică". Avem de 
asemenea grijă ca temele adu
nărilor generale U.T.C. la anul 
I să fie bine alese. De pildă, 
într-una din ele, un activist al 
comitetului raional U.T.C. a 
vorbit despre atenția pe care o 
acordă partidul pentru formarea 
de cadre de mecanizatori nece
sare agriculturii, iar maistrul Va- 
sile Bulaesi a arătat cum se în
văța meseria în trecut.

Avem prevăzut să organizăm 
și de acum încolo o serie de ac

țiuni adresate special celor din 
anul I. Printre ele menționez vi
zita pe care o vom face la Uzi
nele „Semănătoarea“ — Bucu
rești, Uzina de tractoare — Bra
șov, două concursuri pe temele 
meseriei precum și o expoziție 
cu cele mai bune piese execu
tate de ei.

Există convingerea că ei vor 
învăța meseria cu dragoste și cu 
seriozitatea misiunii pe care o 
au în școala profesională. Rezul
tatele de pînă acum ne îndrep
tățesc această convingere. Elevi 
ca Nicolae Enache, Păun Dini- 
cu, Dumitru Chirculescu, Andrei 
Grigoraș, Marin Velicu și mulți 
alții, care obțin rezultate fru
moase la învățătură și în instrui
rea practică, sînt numai cîteva 
exemple.

ION C. ȘTEFAN 
secretar al comitetului U.T.C, 

Școala profesională de mecanici 
agricoli — Călugăreai, regiunea 

București

Chișcani. Acolo unde se petrece miracolul transformării stufului in hîrtie...

:>s.
;

II s
■Ș..' ÿ • 'F

URMĂRI DIN PAQ. 1
Puternic stimulent

pentru creșterea
producției

w
mi

SPORT
CAMPIONATUL
REPUBLICAN

DE ȘAH
Joi 

runda 
blican 
țațele înregistrate : Veisman—Szabo 
1-0 ; Rădulescu—Ungureanu 0-1 ;
Ghițescu—Bondoc 1-0 ; Ciocîltea—
Șuta 1-0. S-au încheiat remiză par
tidele : Moisini—Gheorghiu ; 
szd — Neamțu ; 
Pavlov—Partoș; 
lescu—Reicher 
tez.

în clasament 
cu 13 puncte urmat de Ciocîltea 10,5 
puncte, Nacu și Partoș cu cîte 10 
puncte.

s-au disputat partidele din
15 a compionatului repu- 

masculin de șah. Iată rezul-

Dro-
Nacht — Mititelu ; 

Soos—Nacu; Voicu- 
și Georgescu—Bo-

conduce Gheorghiu

★
Tot ieri s-a disputat prima par-- 

tidă a meciului suplimentar dintre 
Alexandra Nicolau și Elisabeta Po- 
lihroniade pentru desemnarea cam
pioanei țării. Partida s-a întrerupt 
într-o poziție egală. Astăzi are loc 
a doua partidă.

Astăzi începe
Turneul de baraj

pentru 
campionatul mondial 

de hochei pe gheață
Astăzi, pe patinoarul artiiicial „23 

August" din Capitală, începe turneul 
de baraj pentru ocuparea unui loc 
în seria B a campionatului mondial 
de hochei pe gheață. La acest tur
neu participă reprezentativele Franței. 
Italiei și României. Oaspeții au sosit 
în Capitală și sînt gata, ca alături 
de echipa noastră, să lupte pentru 
ciștigarea dreptului de a juca în Iu
goslavia în l''na martie a 
tor. In mecic naugural 
începere de tu ora 19, se 
reprezentativele României 
Partida va fi condusă de 
arbitri internaționali elvețieni Oii- 
vieri și Braun.

anului vii- 
astăzi, cu 

Intilnesc 
și Franței, 
cunoscuții

(Agerpres)

PE
SCURT

« Programul me
ciurilor turului trei 
(optimile de iinală), 
din cadrul „Cupei o- 
rașelor 
iotbal 
fusese 
criteriul 
grafice, a tost totuși 
alcătuit joi la Zitrich 
de către U.E.F.A. 
prin tragere Ia sorti. 
Astfel, echipa Stea
gul Roșu Brașov va 
juca în compania în
vingătoarei celui de 
al treilea meci din
tre echipele F.C. Es- 
pano! Barcelona — 
Sporting Lisabona.

tlrguri" Ia 
care initial 
stabilit pe 
zonelor geo-

• Meciul amical 
de fotbal dintre se
lecționatele Spaniei 
și Angliei, desfășu
rat pe stadionul Ber- 
nabeau din Madrid 
s-a încheiat cu sco
rul de 2-0 (1-0) în
favoarea fotbaliștilor 
englezi.

• < 
turneul 
de Sud, 
va de 
U.R.S.S.
Santiago 
echipa chiliană Colo- 
Colo. In mod sur
prinzător partida s-a 
Încheiat cu victo
ria gazdelor, la sco
rul de 3-1 (2-1).

Continuîndu-și 
în America 
reprezentati- 

totbal a 
a întîinit la 

de Chile

fel un puternic stimulent 
pentru creșterea producțiilor 
în toate sectoarele. O dovadă 
limpede pentru țăranii coo
peratori de la Comana o con
stituie și propria noastră ex
periență. Aplicînd de cîțiva 
anj retribuția suplimentară în 
funcție de producția realizată, 
am reușit la cultura plantelor 
de cîmp să efectuăm lucrările 
la timp, iar calitatea acestora 
a fost din ce în ce mai bună. 
Eficacitatea practică .a acestei 
măsuri s-a evidențiat prin 
creșterea recoltelor, prin ob
ținerea la unitatea de supra
față a unor producții ridicate 
chiar în anii în care condițiile 
climaterice nu au fost din 
cele mai prielnice.

în acest an, de pildă, am 
realizat în medie peste 4 500 
kg porumb boabe le hectar, 
2100 kg floarea-soarelui etc., 
adică cu mult peste prevede
rile planului. Faptul acesta 
ne-a oferit posibilitatea să 
contractăm cu statul cantități 
sporite de produse vegetale, 
să obținem venituri mari, să 
alocăm la fondul de acumu
lare sume mai mari și să ri
dicăm și valoarea zilei-muncă.

Deși condițiile erau mai 
bune și mult mai simple, 
n-am aplicat retribuția su
plimentară și în sectorul zoo
tehnic. Și cu toate că realiză
rile sînt bune, ele nu reflectă 
posibilitățile reale pe care le 
avem. în proiectul noului sta
tut această problemă este ju
dicios reglementată.

Acest document supus dez
baterii tuturor țăranilor coo
peratori asigură cadrul nece
sar creșterii cointeresării lor 
în obținerea unor producții 
sporite în toate sectoarele — 
confiiție 
voltarea 
mică a 
cole.

Majoritatea tinerilor noștri 
țărani cooperatori au absolvit 
cursurile Invățămintului agro
zootehnic de 3 ani. Dar aceasta 
este numai o etapă a studiului. 
Cooperativa noastră agricolă 
are nevoie de oameni cu te
meinice cunoștințe in ceea ce 
privește păstrarea și adminis
trarea îngrășămintelor chimice 
care vor fi folosite în cantități 
sporite pe suprafețe tot mai 
mari ; are nevoie de oameni 
calificați in tehnica irigațiilor 
și în agrotehnica culturilor iri
gate ; are nevoie de viticultori, 
de crescători de animale care 
să practice zootehnia modernă. 
Spre aceste meserii îi vom în
druma pe tineri, cultivîndu-le 
dragostea pentru munca în 
gricultură.

SUCCES

BIENALEI!

a-

de bază pentru dez- 
și întărirea econo- 

cooperativelor agri-

Disciplina
de bază-munca

pede despre însemnătatea 
pe care au căpătat-o ele 
pentru oamenii muncii din 
întreprinderi, instituții și 
de la sate, despre gustul 
care s-a dezvoltat azi la 
oameni care cu 20 de . ani 
înainte nu văzuseră nici 
odată un spectacol, despre 
însemnătatea misiunii de 
a traduce gînduri și senti
mente într-o formă artis
tică. Nivelul lor arată cît 
de larg sînt răspîndite în 
mase ideile care ne sînt 
cele mai scumpe, și cît de 
clare au devenit pentru 
oameni căile prin care a- 
ceste idei prind trup și 
devin mai lesne, mai emo
ționant comunicabile.

Tot acest patos, toată a- 
ceastă rîvnă care cere 
muncă și încordare, tot a- 
cest elan spre frumos — 
ca haina cea mai potrivită 
a adevărului — stîrnește 
în noi bucurie și admira
ție și ne dă certitudinea 
frumuseții vieții pe care o 
trăim.

Urăm i 
echipelor i 
zenta la 
cere să 
de tare 
juriul în 
cînd va 
pe cele bune 
mai bune, 
cu căldură 
cu care s-au pregătit ele 
pentru sărbătoreasca com
petiție.

din toată inima 
care se vor pre- 

această între- 
strălucească atît 
incit să pună 
grea încercare 

trebui să aleagă 
dintre cele 

Noi le primim 
și cu emoția

desprinse (se formează un re
flex), mînuirile corecte, miș
cările necesare pentru a chel
tui o energie cît mai mică.

„Drumul spre calitate supe
rioară a trecut și trece în fa
brica noastră — ne spunea 
tovarășa Maria Balecici, di
rectorul uzinei — prin răz- 
boiul-școală. Am acordat și 
vom acorda toată atenția a- 
cestei forme de pregătire pro
fesională a muncitorilor“.

Maria Duș e o țesătoare tî- 
nără. Lucrează aici de cîțiva 
ani. Războaiele ei funcționea
ză ca un ceasornic. Alte fete 
se mai plîngeau ba că au 
stagnare, ba că războaiele se 
dereglează.

— Cum reușești — a fost 
întrebată Maria într-o adu
nare generală U.T.C. — ca 
războaiele să meargă tot 
timpul bine ? Maria a răspuns 
simplu : „Nimic mai mult de
cît că le întrețin și le curăț 
conform graficului orar“.

Nu se poate spune că acest 
lucru nu era cunoscut și de 
alți tineri. Dar unii aveau o- 
biceiul să execute operațiile 
de întreținere numai sîmbă- 
ta. Maria Duș a arătat că cele 
trei țesătoare care lucrează 
la grupul său de războaie pre
dau una alteia schimbul nu
mai după un control zilnic a- 
supra curățeniei și stării de 
funcționare a mașinilor. Co
mitetul U.T.C. i-a ajutat pe ti
nerii din. toate schimburile să 
înțeleagă importanța și utili
tatea acestui procedeu si să 
urmeze exemplul amintit. A-: 
poi acțiunea a fost extinsă și 
la filatură.

Astfel, la mașini cu care se. 
lucrează de mulți ani s-au 
obținut anul acesta cele mai 
bune rezultate, 
prin creșterea i 
tilizare s-au 
plan 9 800 de 
sătorie planul 
tra“ a fost depășit cu 1 284 800 
mp.

în loc de concluzie, o invita
ție pentru textilistele din Lu
goj : studiați și preluați meto
dele și inițiativele valoroase de 
la Uzinele textile Timișoara. 
Un apel direct la experiența' 
Lugojului pot face și textiliștii 
timișoreni, 
exemplu, la 
trajutorării 
mașiniști între țesătoare și fi- 
rărese, la metodele folosite 
pentru răspîndirea experien
ței înaintate.

în filatură, 
indicilor de u- 
produs peste 

kg fire. în țe- 
de calitate „ex-

Ne referim, de 
organizarea în- 

între filatori și

răspunderea de educarea tine
rilor țărani cooperatori, de a 
cultiva la aceștia dragostea 
față de cooperativa agricolă, 
de a le stimula interesul pen
tru meseriile satului socialist. 
Iată direcțiile spre care vom 
concentra întreaga muncă po
litică desfășurată de organi
zația U.T.C. Argumente care să 
convingă avem suficiente și 
in cooperativa noastră agricolă 
și în cele din satele vecine, tn 
adunări generale și in interva
lele dintre acestea, ori de cite 
ori va fi nevoie, cu sprijinul 
organizației de partid, al con
siliului de conducere, le vom 
explica tinerilor importanța do
cumentelor amintite, necesita
tea de a contribui cu toată 
forța de muncă și priceperea lor 
la Înfăptuirea tuturor măsurilor 
ce se vor lua pentru dezvolta
rea și întărirea cooperativei 
noastre agricole, fi vom ajuta 
să Înțeleagă bine și să respecte 
îndatoririle ce le revin, preci
zate limpede în capitolul III al 
proiectului de statut: să respec
te prevederile statutului și să 
ducă la îndeplinire hotăririle 
adunării generale, precum și 
ale consiliului de conducere ; 
să muncească conștiincios în 
cooperativă la locul și în pe
rioadele stabilite, să respecte 
disciplina muncii, să efectueze 
lucrări de bună calitate, contri
buind la sporirea producției a- 
gricole, la Întărirea 
tarea cooperativei ■, 
și să întărească, prin 
loacele, proprietatea 
vei i să-și îmbogățească conti
nuu cunoștințele agrozootehni
ce și să Ie aplice în producție.

Foto; O. PLEC AN

interesează ? După ea te 
dezi ? Ea te-a făcut ca, 
prinzîndu-ți de pe mînecă 
tricola școlii să-ți renegi 
priul tău vis, dorința, despre

In laboratorul de fizică al Liceului nr. 10 din Gluj elevi din 
clasa a X-a verifică aplicarea legii lui Ohm pe o porțiune de 

circuit.

• Pentru a 5-a 
oară consecutiv, 
„Cupa Braziliei" la 
fotbal a fost cuceri
tă de cunoscuta for
mație F.C. Santos. în 
retunti finalei, desfă
șurat pe stadionul 
Maracana, Santos a 
obținut o nouă victo
rie cu scorul de 1-0 
în fața formației 
Vasco de Gama. în 
primul joc, fotba
liștii de la Santos în
vinseseră 
de 5-1.

cu scorul

au părăsit 
îndreptln-

• Joi 
Capitala, 
du-se spre Viena, pa
tinatorii noștri frun
tași Elena Moiș, Mar
cel Comanicl și Ni
colae Belu care- vor 
participa între 10 și 
12 decembrie la un 
concurs international 
de patinaj artistic 
rezervat juniorilor.

și dezvof- 
să apere 

toate mij- 
cooperati-

POVARĂ SAU MÎNDRIE ?
(Urmare din pag. f)

I» acestea, și cu acest titlu nu 
vor găzdui povestea unui fapt 
menit să ilustreze sentimentul 
meu, al elevului din banca a 
treia, al majorității elevilor în 
legătură cu înalta semnificație 
a micului dreptunghi de pînză 
albastră, ci părerea unei eleve, 
a unei anumite eleve de la 
școala profesională de pe lîngă 
întreprinderea amintită.

Este în clasa a IlI-a J și ini
țialele numelui său sînt M. C. 
De curînd — cum spune ea —a 
avut... un ghinion. Tocmai cînd 
ieșea pe poarta școlii și cînd 
credea că n-o vede nimeni cum 
își desprinde de pe mînecă ma
tricola, a fost zărită de un tovarăș 
profesor. Dacă era mai prevăză
toare, mai atentă la cele din 
jur, n-ar fi dat naștere la nici o 
discuție neplăcută cu diriginta 
clasei, cu colegele. Așa gîndeș- 
te M.C. Pentru ea, fapta co
misă se reduce la o chestiune de 
„atenție“, de „prevedere“.

Recunosc că nu-i deloc dificil 
să ajungi la o atare concluzie 
cînd pornești de la o premiză ca 
aceea de la care a pornit M.C. 
Ea și-a desprins matricola pen
tru că — îi redau cuvintele în
tocmai —■ „...nu vreau să mă 
arate băieții cu degetul: uite-o 
pe aia de la profesională I Mai 
bine să nu se știe unde sînt și ce 
fac...“

Dar, de ce, dragă colegă, să 
nu se știe „unde ești și ce faci“? 
Ce reprezintă pentru tine ma
tricola școlii la care înveți ? O 
povară sau o mîndrie ? Și cine 
ar fi „băieții" aceia care te-ar 
„arăta cu degetul“, rostind cu 
dispreț „aia de la profesională" ? 
Admit — și poate că nu numai 
prin absurd admit — că există 
asemenea „băieți“. De părerea 
lor îți pasă ție ? Vreau să cred 
că ți-e limpede acești „băieți“, 
gîndind astfel, nu pot fi decît 
niște ridicole paiațe în ambianța 
vieții noastre, sau în cel mai bun 
caz, niște tineri insuficient edu
cați, insuficient formați pentru

viață. Și pe tine părerea lor te 
ghi- 
des-
ma- 
pro- 

r . . . . . care
nu mă îndoiesc că e tot atît de 
fierbinte și la tine de a deveni, 
urmînd o școală profesională, o 
muncitoare temeinic pregătită 
profesional, un om cu un larg 
și bogat orizont cultural ?

Ași încerca să răspund eu în 
locul tău, dar am convingerea 
că povestind aici cele întîmplate 
cu tine, colegii de pretutindeni 
nu răspunsul meu îl așteaptă. 
Vor să cunoască părerea ta de 
acum — și te invită să ți-o spui.

Invit, de asemenea, pe toți co
legii să-și exprime, prin interme
diul ziarului nostru, punctul de 
vedere. Povară sau mîndrie ? Ce 
credeți că reprezintă matricola 
care ne atestă participarea la 
viața unei școli în general, a 
unei școli profesionale în mod 
special ?

PERMIS

DE INTRARE

m 1966
practică acțiune de ridi-mai 

care a calificării.
într-o încăpere, anume a- 

menajată, grupe de țesători 
iau loc prin rotație în jurul 
războiului-școală. Maistrul 
explică teoretic sistemul de 
funcționare a războiului pen
tru fiecare din articolele afla
te in fabricație. Expunerile 
teoretice se demonstrează a- 
poi practic. Fiecare țesătoare 
este pusă să lucreze la război 
și maistrul, împreună cu ce
lelalte muncitoare, o corec
tează acolo unde greșește. în 
decurs de 40—60 de minute 
lucrează la războiul-școală 
20—25 țesătoare. Despre efi
cacitatea acestei forme de 
pregătire profesională vorbesc 
faptele. Nu există tînăr care, 
o dată trecut pe la războiul- 
școală să nu știe să preîntîm- 
pine principalele defecte de 
calitate. In același timp sînt

La întreprinderea de produse 
zaharoase „București" există, 
in aceste zile, o activitate 
deosebit de intensă. Aceasta 
se explică și prin apropierea 
sărbătorilor de iarnă, lată o 
imagine de la secția ambalaj 
'ttide lucrează și finâra Mafia 

Nae

Foto ; AGERPRES

i».

CINEMATOGRAFE Televiziune
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic)

rulează la Patria (orele 9)
11.30 , 14 16,30 , 19 i
21.30) .

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Republica (orele 
8, 10,151 *'*■ -----
16.45,
orele
16.30 
(orele
14.45,
Melodia (orele 9,15, 11,30,
13.45 , 16 , 18,15 , 20,30),
Modem (orele 10, 12, 15,15»
16.30 , 18,45 i 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Bucegi (orele 
10 , 12 , 14 , 16 , 18,15,
20.30) , Arta (orele 9,45 , 12,
14.15 , 16,30 i 18,45 , 21),
Munca (orele 10,30 , 13,30.
După-amiază „Dulcea pasăre 
a tinereții* (orele 15,30 , 18 ,
20.30) .

FATA LUI BUBE
rulează la Luceafărul (orele
9.15 , 11,30 , 13,45 , 16 >
18.15 , 20,30.

ÎN COMPANIA LUI 
LINDER

rulează la Capitol
9.30 , 11,45 , 14 ,
18.45 , 21).

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la Victoria (orele 
10 , 12 , 14 , 16 , 18,15 ,
20.30) , Grivița (orele 10 ,
12 , 14 , 16 , 18,15 , 20,30), 
Central (orele 9,30 , 11,45 i 
14 , 16,15 , 18.30 , 20.45),

EXPRESUL PARIS — MÜN
CHEN

rulează la Festival (orele
9.45 , 12 , 14,15 , 16,30 ,
18.45 , 21).

12,30 I 14,30 I 
19 î 21,15), București 

9,15 , 11,30 , 13,45 I
18,45 , 21), Feroviar
8 I 10,15, 12,30 I
17» 19,15, 21,30),

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Union (orele 9,30. 
12 , 15,30 , 18 , 20,30).

BOCCELUȚA. — In comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș.

rulează
11.30 i
20,30).
pii ora 10 dim.. Lira (ore
le 10.30 , 15,30 , 18 > 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Popular (orele
10.30 , 16 î 18,15 , 20,30).

SOMALIA REPUBLICĂ LA 
ECUATOR — PĂPUȘARII — 
CEI MAI PUTERNICI DIN 
EUROPA — I.R. CERE DE
COLARE

rulează la Timpuri Noi 10— 
21 în continuare.

la Doina (orele 
13,45 I 16 , 18,15 ; 

Program pentru co-

AGENTUL DE LEGĂTURA 
rulează la Cosmos (orele 16, 
18 , 20).

CARTIERUL VESELIEI
Unirea
20,30),
12,30 ,

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

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Miorița (orele 10, 
12 , 14 , 16 , 18,15 20,30). 
București (orele 9 , 11 , 13 , 
15 , 17 , 19 , 21), Excelsior 
(orele 10 , 12 , 14 , 
18,30 , 20,45, Lumina 
10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 
LUCRU FĂCUT

(orele 
Volga 
15,30 I

16,45 ; 
(orele 

21,15).
LA

MAX

(orele
16,30 I

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE. — în completare Calita
tea în cantitate industrială

rulează la Dacia (orele 
9,30—14 în continuare 16,15, 
18,30 , 20,45), Moșilor (ore
le 11 , 15,30 , 18 , 20). Pa
cea (orele 16, 18, 20).

NEW YORK
Giulești (orele 
20,30).

A FOST O DATĂ UN MOȘ
ȘI O BABĂ

rulează la Buzeștl (orele
9,45 , 12, 14.15, 16,30 1
18,45 , 21).

PĂCAT DE BENZINĂ. — în
completare Compozitorul A-
ram Haciaturian

rulează Ia Cultural (orele
10,30 , 16 , 18,15 , 20,30).

DUMINICĂ LA 
rulează la 
15,30 , 18 ,

UNCHIUL MEU 
rulează Ia 
15,30 I 18 I 20,30).

Crîngași (orele

UN
TIMP

rulează la Flacăra
15.30 , 17,45 , 20).

BĂDĂRANII
rulează la Vitan (orele 16 ,
18.30 , 20,45).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Viitorul (orele 
16 : 18,15 , 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Cotroceni (ore
le 14, 16,15, 18,30,

CĂPITANUL ZERO 
rulează Ia Colentina 
le 15,30 , 17,45 , 20).

ULTIMA VACANȚĂ 
rulează la Floreasca
10.30 , 
20,30), 
18,15 ,

JUDEX
rulează la Progresul (orele
15.30 , 18 , 20,15).

FURTUNĂ DEASUPRA 
SIEI

rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,30 17,45 , 20),

(orele

20,45).

(ore-

(orele
18,15 I13,30 , 16

Rahova (orele 16 i 
20,30).

A-

VINERI 10
DECEMBRIE

19,00 Jurnalul 
televiziunii LI). 
19,15 Emisiune 
pentru cei mici 
20,00 Săptămî- 
na. 21,00 Avan
premiera. 21,15 
Treizeci de mi
nute cu i 
emerită 
Răchițeanu 
rianu. 21,45 De 
la o melodie la 
alta. 22,20 Jur
nalul televiziu
nii (II). Bule
tin meteorolo
gic.

artista
Irina 

' ?i-

SIMBÄTÄ 11
DECEMBRIE

19,00 Jurnalul 
televiziunii (I).
19.15 Emisiune 
pentru copii și 
tineretul școlar. 
20,00 Tele-enci- 
clopedie.
Cu mască... 
fără
22.15 
Sfîntul. 
Jurnalul 
ziunii 
Sport
meteorologic,

21,00
Și 

mască. 
Film : 
23,10 

"elevi- 
(II). 

Buletin



„0 contribuție prețioasă 
la eforturile pentru

o pace trainică“
Puternicul ecou al adoptării

ia 0. N. U. a declarației
initiate de România

Dr. FRANCISCO CU- 
EVAS CANCINO, 

președintele Comi
tetului pentru pro
bleme sociale, uma
nitare și culturale, 
reprezentantul per
manent al Mexicului 

la O.N.U.

Istoria omenirii se aseamănă cu o cursă lungă 
în care fiecare generație poartă stindardul idea
lurilor determinate de locul și timpul în care ea 
există și trece făclia speranței generației urmă
toare, căci are credința că aceasta va duce cu 
un pas înainte aspirațiile pe care ea nu le-a pu
tut realiza.

Ansamblul idealurilor timpului nostru se con
centrează într-o anumită formă în Declarația cu 
privire la promovarea în rindurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare. Generația noastră este profund con
știentă de numeroasele ei lipsuri. De aici im
portanța pe care o are această Declarație. Prin ea, 
Adunarea Generală, adînc pătrunsă de aceste 
idealuri care n-au fost satisfăcute, trece generației 
de mîine făclia umanismului și a înțelegerii.

Prin intermediul principiilor bine chibzuite ale 
Declarației, Adunarea Generală stabilește un ad
mirabil echilibru între idealismul tineresc și ex
periența acumulată de generațiile anterioare. 
Fără a-i limita în vreo formă oarecare energia 
care caracterizează tineretul din toate timpurile, 
ea dorește să-i modereze activitatea prin înțe
lepciunea care sfătuiește să se evite unele căi 
bătute, dar evident greșite.

Declarația face parte dintre documentele de 
mare importanță aprobate de Adunarea Gene
rală. Ea se numără nu printre acelea care pro
voacă consecințe imediate, ci printre acelea care 
trebuie luate în permanență în considerație pen
tru a îmbunătăți situația omului.

Pentru viitorul tineretului este necesară nu 
numai aplicarea marilor principii care sînt fixate 
în Declarație. Ele trebuie considerate ca puncte 
de sprijin pentru a stabili linii precise și pentru 
a dezvolta idealurile noastre, ale predecesorilor 
noștri și ale celor care vor urma după noi.

Ideea primordială a acestei Declarații aparține 
delegației române la Națiunile Unite. Ea a dus 
la bun sfîrșit ceea ce pînă nu demult era aspi
rația neprecisă a multor educatori, iar aprobarea 
unanimă a principiilor pe care Declarația le con
ține constituie un adevărat triumf pentru idea
lurile după care se conduce politica externă 
română.

OLIVER VEERASIN- 
GHE, ambasadorul 

Ceylonului 
în Statele Unite

Tinerii de astăzi vor deveni în curînd cetățeni 
maturi ai țărilor lor și ei sînt aceia care vor ac
ționa în afacerile politice și publice ale acestor 
țări. Cu acest lucru este toată lumea de acbrd. 
De aceea, viitorul omenirii și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie între indivizi și între țări va 
depinde în mare măsură de idealurile care sînt 
insuflate în mințile acestor tineri. Din această 
cauză, este foarte important ca noi să cunoaștem 
țelurile pe care trebuie să le fixăm atît pentru 
noi înșine cît și pentru tineretul țărilor noastre, 
pentru a putea să educăm tineretul nostru în 
spiritul idealurilor păcii șt prieteniei între toate 
popoarele. în mijlocul conflictelor existente între 
noi și mai ales în mijlocul presiunilor și comple- 
xităților vieții modeme, este întotdeauna posibil 
să pierdem din vedere scopul pe care încercăm 
să-l atingem, și anume consolidarea păcii univer
sale.

îu această situație, „Declarația cu privire la 
promovarea în rîndul tineretului a idealurilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii între popoare“ 
trebuie salutată ca o contribuție prețioasă la efor
turile omului de a ajunge la o pace efectivă și 
trainică. Această Declarație nu este un scop în 
sine. Ea oferă tuturor țărilor și popoarelor, și mai 
ales acelora care sînt angajate în sfera activită
ților de tineret, anumite linii directoare pentru 
educarea tineretului în spiritul prieteniei și res
pectului reciproc între națiuni. Rămine acum ca 
fiecare țară să acționeze potrivit acestei Decla
rații.

dl Prezidiului sovietului Suprem

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM
AL U R S S. ȘI-A ÎNCHEIAT

LUCRĂRILE
Podgornîi ti lost ales președinte

Represaliile
★ _

hotar

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
In cadrul sesiunii Sovietului 
Suprem, Anastas Mikoian a ce
rut să fie eliberat din funcția do 
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, Leonid Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat sesiunii 
spre examinare propunerea pri
vind eliberarea lui A. I. Mikoian 
din funcția de președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., urmînd ca el să-și con
tinue activitatea ca membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a arătat că A. I. Miko
ian, în vîrstă de 70 de ani, „a 
străbătut o cale lungă în partid“, 
îndeplinind importante funcții în 
guvern și în conducerea parti
dului. „Noi purtăm tot respectul 
față de această minunată cale de

muncă a tovarășului nostru, emi
nent activist al partidului comu
nist și al statului sovietic“.

în numele C.C. al P.C.U.S. 
L. I. Brejnev a propus ca Ni
kolai Podgornîi să fie ales pre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. „Partidul 
nostru și poporul sovietic îl cu
nosc bine pe tovarășul Podgor- 
nîi ca pe un eminent activist de 
partid și de stat din țara noas
tră“ — a spus primul secretar a' 
C.C. al P.C.U.S. El a scos apoi 
în evidență munca activă a lui 
N. Podgornîi ca membru al Pre
zidiului și secretar al ■ C.C. al 
P.C.U.S., ca membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Nikolai Podgornîi a fost ales 
în unanimitate președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

★

Nikolai Pod- 
gornîi, președin
tele Prezidiului 
Sovietului Su
prem al U.R.S.S., 
este în vîrstă de 
63 de ani.

Născut în re
giunea Poltava 
(Ucraina), devi
ne la vîrsta de 
15 ani muncitor, 
apoi se consacră 
activității în
Comsomol și
studiilor la In
stitutul tehnolo
gic al industriei 
alimentare din 
Kiev. în anul 
1930 este primit
în rindurile P.C.U.S;

Pînă în anul 1946 a îndeplinit 
funcții de răspundere in indus
tria alimentară, în-forurile de 
conducere republicane și unio
nale.

între anii 1946—1950, N. 
Podgornîi a reprezentat Consi
liul de Miniștri al Ucrainei pe 
lingă guvernul U.R.S.S., iar apoi 
a trecut în activitatea de partid, 
fiind prim-secretar al Comitetu

★

MOSCOVA 9 (Agerpres).—
La 9 decembrie, după trei zile 

dc dezbateri, au luat sfîrșit lu
crările sesiunii Sovietului 
prem al U.R.S.S. Deputății 
aprobat legile cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale și la bugetul 
de stat al U.R.S.S. pe anul 1966.

în cadrul lucrărilor sesiunii A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a răspuns la 
interpelările unor deputați.

Sovietul Suprem a adoptat o 
hotărîre prin care este aprobată 
politica externă a guvernului so
vietic.

De asemenea, a fost adoptată 
o declarație în legătură cu in
tervenția armată a S.U.A. în 
Vietnam.

Ști
au

Interviul președintelui Ho Și Min
HANOI 9 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
V.N.A., președintele Ho Și Min 
a acordat un interviu ziaristu
lui englez Felix Greene, stabi
lit de cîțiva ani în Sta
tele Unite. Răspunzînd la o 
întrebare referitoare la pro
punerile președintelui John- 
son în problema Vietna
mului, președintele Ho Și 
Min a declarat: „în esență, 
așa-zisa ofertă de „tratative 
necondiționate“ înseamnă că

poporul vietnamez să ac
cepte condițiile S.U.A. Ace
ste condiții sînt: imperialis
mul american se va crampona 
în Vietnamul de sud, va con
tinua politica de agresiune și 
va refuza să recunoască Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud ca unic re
prezentant autentic al po
porului din Vietnamul de sud. 
Aceste condiții nu vor fi ni
ciodată acceptate de poporul 
vietnamez, iar opinia publică 
mondială nu le poate tolera.

''W

R. S. F. IUGOSLAVIA. Clădirea Adunării Municipale a distric
tului Belgrad

drepturilor omului
Cu 17 ani în urmă, la IO decembrie 1948, 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite a adoptat „Declarația universală a 
drepturilor omului“. Acest eveniment a prile
juit doi ani mai tîrziu, instituirea „Zilei drep
turilor omului“. De atunci, în fiecare an, 
la IO decembrie, opinia publică internațio
nală marchează afirmarea pe plan interna
țional a principiului respectării demnității 
umane și cere ca acest principiu să fie aplicat 
pretutindeni.

]

S. U. A. — Pe străzile ora
șului Berkeley a avut loc o 
demonstrație împotriva poli
ticii americane în Vietnam. 
In fotogralie : Aspecte de la 

demonstrație
lui regional 
al partidului în 
principala regiu
ne industrială a 
Ucrainei — Har. 
kov.

în anii urmă
tori este ales al 
doilea secretar 
și apoi prim-se
cretar al C.C. al 
Partidului Co
munist din U- 
craina.

în anul 1958, 
N. Podgornîi 
este ales mem
bru supleant al 
Prezidiului, pes
te doi ani mem
bru al Prezidiu

lui, iar din anul 1963, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Nikolai Podgornîi a fost ales 
în mai multe rînduri deputat în 
Sovietele Supreme ale U.R.S.S. 
și Ucrainei. El a fost membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.'S.

Pentru merite deosebite față de 
partid și de statul sovietic, i s-a 
decernat în anul 1963 titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

★

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
„condamnă cu hotărîre interven
ția armată în Vietnamul de sud 
și agresiunea împotriva R. D. 
Vietnam“. Răspunderea pentru 
aceste acțiuni „revine în între
gime S.U.A.“, se spune în decla
rație.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
chemat parlamentele și guver
nele să contribuie la încetarea 
agresiunii S.U.A. în Vietnam.

în legătură cu faptul că Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. a consi
derat că este util ca Aleksandr 
Șelepin să-și concentreze activi
tatea în Comitetul Central al 
partidului, Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. l-a eliberat din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

• LA 9 decembrie la Budapesta au Început lu
crările celui de-al V-lea Congres al Federației in
ternaționale a rezistenfilor (F.I.R.) la care participă 
veterani de război, foști partizani, foști deținuți ai 
lagărelor de concentrare, reprezentanți 
fiilor antifasciste si antimilitariste din 
țări europene.

La Congres participă o delegație a 
foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă 
România și a Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist, condusă de Gheorghe 
Vasllichi, președintele 
antifasciști, membru 
F.I.R.

ai organiza- 
peste 20 de

Comitetului

Comitetului foștilor deținuți 
al Consiliului General al

se bucură in R. P. Albania 
Datorită acestui

• POMICULTURA 
de condiții climatice favorabile, 
fapt, numărul pomilor fructiferi a crescut de aproa
pe patru ori fată de anul 1947, al citricelor de a- 
proape zece ori și al măslinilor de două ori fală 
de anul 1950. In tară au fost organizate adevărate 
plantații de puiefi. Astfel, la Berat există 200 000 
de puie/i de smochini, Ia Lushnia — 140 000 de 
măslini, la Korcea — 70 000 puiefi de meri.

In toamna acestui an și în primăvara viitoare, 
cooperativele agricole și fermele de stat vor crea 
noi livezi de pomi fructiferi și de măslini și vor 
extinde cele existente cu încă 60 de hectare.

o JEAN LECANUET, candidatul catolic al cen
trului la primul tur al alegerilor prezidențiale din 
Franța, a lansat joi dimineața alegătorilor care au 
votat pentru el, apelul la crearea unui noi partid 
„care să poarte numele de „centrul democrat". 
Potrivit declarației sale, noul partid va fi des
chis tuturor acelora care doresc să construiască „o 
Franță modernă" „întrro Europă unită“. Lecanuet a 
declarat că la 19 decembrie Ia al doilea tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale „fiecare va tre
bui să hotărască personal în funcție de aceste obiec
tive vitale".

• DUPĂ dezbateri care au durat de dimineață 
pînă seara tîrziu, Adunarea Constituantă a Suda
nului a adoptat miercuri amendamentul Ia consti
tuție, care permite excluderea din acest for a 
deputaților comuniști.

ÎNCORDARE ÎN URUGUAY

severității impusă de 
de urgență" declarate 
guvernul Uruguayan, ca 
„intensei agitații sociale" 

precedentă în capitala

In ciuda 
„măsurile 
marți de 
urmare a 
din ziua

' Uruguayului s-au semnalat joi di
mineața două atacuri cu bombe 
care au produs importante pierderi 
materiale. O bombă puternică a 
explodat la unul din oficiile Ca
merei de comerț. Cîteva minute 
mai tîrziu, o altă bombă a explo
dat la poarta aceleiași instituții.

Se anunță că, Ia poliția din 
Montevideo se află aproximativ 
100 de persoane arestate sub acu
zație de a fi ”lr>lat prevederile 
„măsurilor de ență".

I

Premierul sud-rhodesi- 
an, Ian Smith, a ordo
nat concedierea și repa
trierea tuturor muncito
rilor provenifi din Zam- 
bia și Malawi. Potrivit 
aprecierii agenției U.P.L, 
în urma acestei liotă- 
rîri vor rămine fără lu
cru aproximativ 500 000 
de muncitori din fările 
Învecinate. Totodată 
Smith a declarat că 
Rhodesia de sud va 
fuza să-și plătească 
toria către Anglia 
Banca internațională
reconstrucție și dezvol
tare, datorie care însu
mează 108 milioane lire 
sterline.

Pe de altă parte ziarul 
„FINANCIAL TIMES" a-

re
da

vi 
de

nunță că guvernul bri
tanic pune la punct ul
timele detalii ale planu
lui care vizează paza 
instalațiilor barajului de 
la Kariba, aflat la fron
tiera dintre Rhodesia 
de sud și Zambia. Po
trivit acestui plan, paza 
acestui baraj ar urma 
să fie Încredințată li
nei forte internaționale 
in componența căreia ar 
urma să intre trupe bri
tanice, australiene 
neo-zeelandeze. 
nul
rul, 
va 
președintelui 
fiind in același 
ceptat și de lan Smith.

britanic, 
speră că 
satisiace

șt 
Guvet- 

scrie zia- 
acest plan 

cerințele 
Kaunda, 
timp ac-

DIN TAINELE LUI X

Ing. LIVIU MACOVEANU

I)(Urmare din pag.

Bogat
program
cultural

Carnaval,
scrisuri

altele
de

programul 
numeroase 

sportive : 
de volei,

unele sis- 
mai multi, 
ale cărui 
de Marea

excursii
! încă de pe a- 

La gazeta de 
au apărut ar- 
care descriu

si multe

cintec și dans 
va fi prezentat 

zilele vacantei.

vizite la 
la expoziții, 
și vizionarea 
spectacole — 
care „Doamna

chetui unei săli 
dans, ci gheața strălu-

1.. .10 = știința numerelor.
29.. .38 = regina științelor.
11.. .14 — dacă ar exista și „NI", 

ar reprezenta numele unui o- 
raș antic, celebru, din Asia.

21.. .24 — radical din chimia or
ganică ; sub formă de acetat 
constituie ceea ce se numește 
„esență de pere“ artificială.

17.. .20 — produs ușor volatil și 
cu miros plăcut, ce se obține 
prin distilarea alcoolului etilic 
împreună cu acid sulfuric con

centrat.
25.. .28 = astru ; în 
teme planetare există 
1, 11, 21, 29 - ținut

țărmuri sînt udate 
Chinei de Sud.

2, 12, 22, 30 — ceea ce îi trebu
ie unei poezii.

3, 13, 23, 31 — apărut.
4, 14, 24, 32 — la distanță.
5, 15, 33 = actor ce se exprimă 

prin gesturi
6, 16 34, — epocă, perioadă
7, 17, 25, 35 — încercare, probă
8, 18, 26, 36 = întreprindere de 

transporturi a orașului Iași
9, 19, 27, 37 = ceea ce intere

sează atît pe geometri, cît și 
pe copii

10, 20, 28, 38 — suprafață sau 
fragment dintr-o operă.
Cheia centrului

16, 15, 33, 34 = 2, 12, 22, 30
16, 15, 5, 6 - n (2, 12, 22, 30)

rile in vederea aces
tei excursii au În
ceput 
cum.
perete 
ticole 
itinerariul, locurile pe 
care le vom vizita, 
drumețiile ce vor fi 
organizate. Tovarășii 
profesori de geogra
fie, care-i vor însoți 
pe elevi in excursie, 
au indicat elevilor 
materia] documentar 
cu privire Ia detaliile 
geografice ale locu
rilor prin care vom 
trece.

Pentru elevii care 
vor rămine să-și pe
treacă vacanta în

eclarația universală a drepturilor omului“ subliniază 
„demnitatea și valoarea persoanei omului“ și afirmă 
„drepturile omului și libertățile fundamentale pentru 
toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă și religie“. Ea 
proclamă pe lingă drepturi și libertăți civile și politice, 
o serie de drepturi social-economice, ca dreptul la 
muncă, la salariu egal pentru muncă egală, la educa
ție etc. >
Cu toate limitele pe care le are — nu vorbește despre

dreptul popoarelor la autodeterminare, despre egalitatea în drepturi 
dintre națiunile mari și mici și, mai ales, nu prevede măsuri practice 
pentru traducerea în viață a principiilor proclamate — declarația 
adoptată în 1948 a deschis calea unor măsuri menite să promoveze în 
continuare respectarea drepturilor omului. Pe această linie se înscriu 
dezbaterile de la O.N.U. pe marginea unor proiecte privind dreptu
rile civile, politice și social-cultu'ale, adoptarea declarației cu privire 
la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, rezoluției pri
vind punerea în valoare și utilizarea resurselor umane, și altele.

De o importanță deosebită pentru promovarea respectării demni
tății umane, o constituie adoptarea de către Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a Declarației — inițiate de România 
— cu privire la promovarea în rindurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere între popoare. Această declarație 
este primul apel pe care O.N.U. îl adresează direct și solemn tinerei 
generații de a-și îndrepta energia spre țelurile înalte ale asigurării 
păcii și securității internaționale pe baza principiilor respectului re
ciproc și înțelegerii între popoare. Sensul major al documentului 
adoptat unanim de Adunarea Generală este conferit de principiile 
pe care le cuprinde și care trebuie să stea la baza formării noilor 
generații: educarea tineretului în spiritul umanismului, al demnității, 
egalității și solidarității internaționale, în vederea promovării progre
sului economic și social și al păcii în lume.

Principiile „Declarației universale a drepturilor omului“ sînt solemn 
proclamate și consecvent aplicate în statele în care puterea politică 
aparține poporului. Ele se oglindesc din plin în Constituția Repu
blicii Socialiste România; Constituția noastră garantează însă drep
turi și libertăți mult mai largi decît cele proclamate în Declarația 
O.N.U. In afară de aceasta, conținutul drepturilor și libertăților este 
real, realizarea lor deplină și efectivă, fiind, garantată de însăși orîn- 
duirea noastră socială și de stat.

In țările capitaliste — deși constituțiile unora dintre ele afirmă 
principiile Declarației din 1948 — nu se garantează traducerea in 
viață a libertăților proclamate. De aceea, încălcarea drepturilor omu
lui este un fenomen frecvent. Sînt cunoscute în acest sens, situația 
a milioane de oameni din teritoriile aflate încă sub dominația colo
nială, lipsiți adesea de cele mai elementare drepturi, injustiția care 
caracterizează viața negrilor americani, politica de apartheid din Re
publica Sud-Africană și cea a regimului rasist de la Salisbury, teroa
rea din unele țări latino-americane, războiul de agresiune împotriva 
poporului sud-vietnamez, reprimarea luptei popoarelor din Congo 
(Leopoldville), Republica Dominicană etc. In numeroase țări, mili- 
tanții progresiști, și în primul rînd comuniștii, sînt ținta unor repre
siuni antidemocratice.

Problema drepturilor omului este indisolubil legată de aplicarea 
principiilor fundamentale ale Cartei O.N.U. privind respectarea inde
pendenței și suveranității, deplina egalitate în drepturi a tuturor sta
telor, neamestecul în treburile lor interne, recunoașterea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.

„Ziua drepturilor omului“ constituie pentru, toate popoarele lumii 
un prilej de a-și ridica cu tărie glasul în sprijinul respectării demni
tății umane, pentru pace și progres social.

ION D. GOIA

RĂSPUNS LA

POVESTEA
UNEI AMENZI

Agentul avea intr-adevăr dreptate. El l-a amendat pe 
Wood pentru exces de viteză. Pentru ca să se fi putut vedea 
în culoarea verde semnalul luminos roșu al stopului, ar fi 
trebuit ca automobilul lui Wood că circule cu viteza fanta
stică de 37 500 km/sec, ceea ce pe oră, reprezintă 135 000 000 
km. Iată de unde rezultă aceste valori. Să notăm X1 lungimea 
de undă a luminez emisă de sursă, cu X 2, lungimea de undă 
o. luminii observate, cu V viteza automobilului și cu C viteza 
luminii. Conform teoriei lui Doppler, va trebui să existe ur
mătoarea relație:

1 = 2 + __E____
X 2 C

Să admitem pentru * 1, valoarea 0,0063 mm, care cores
punde lungimii de undă a razelor roșii iar pentru 72, 0,0056 
mm, corespunzătoare lungimii de undă a razelor verzi. Se 
știe că viteza luminii, C, este aproximativ 300 000 km sec. 
Introducînd valorile respective în egalitatea de mai sus, ob
ținem :

1 +

V0,0063 _ 1 +
0,0056 300 000

Scoțînd de aici pe V, rezultă că :
300 000
—----- = 37 500 km/sec.

3 600 secunde, înseamnă că viteza orară a 
trebui să fie egală cu:

V

Cum o oră are 
automobilului ar

37 500 X 3 600 = 135 000 000 km.
Este clar că automobilul fizicianului Wood nu putea să 

circule cu o asemenea viteză cînd legile circulației nu per
mit deplasarea prin orașe a autovehiculelor cu viteze mai 
mari de 60... 80 km pe oră. Deci... „quod 
dum" 1

erat demonstran-

VINE VACANTA!
București 
cuprinde . 
manifestări 
întreceri
baschet, handbal, te
nis de masă, patina/.

Sînt programate, de 
asemenea, 
muzee, 
precum 
citorva 
printre 
lui Eremia“, „Apus de 
soare“ și „Vlaicu 
Vodă". Elevii din ul
timele clase pregătesc 
un spectacol de poe
zie, 
care 
în

citoare, luminată de 
becuri multicolore. 
Tradiționalelor măști li 
se vor adăuga un ele
ment nou și absolut ne
cesar : patinele.

în această vacanță 
vom organiza campio
nate de șah și tenis de 
masă în cadrul clubu
lui școlii. Amatorii de 
schi vor face o excur
sie la Băișoara, un loc 
pitoresc și cu pîrtii 
foarte bune pentru 
schiat.

Serbarea pomului de 
iarnă, petrecerea de 
revelion constituie, de 
asemenea, punte de a- 
tracție pentru numeroși 
elevi. Pentru specta
cole de teatru, o- 
peră, pentru concertele 
filarmonice care și-au 
prevăzut programe spe
ciale pentru tineret nu 
avem nevoie de o mo
bilizare specială; a- 
proape 350 de elevi 
sînt abonați la specta
colele acestor instituții. 
Trebuie să remar-

cătn o inițiativă a 
organizației U. T. C. 
din clasa a Xl-a 
C : pentru o mai mare 
eficacitate a programu
lui brigăzii eroii pozi
tivi și negativi vor fi 
păpuși mînuite de e- 
levi. Ain hotărît ca as
pectele cele mai sem
nificative ale activi
tății de vacanță să fie 
înregistrate pe peliculă 
de către reporterii 
cercului foto.

Excursii,
întreceri
sportive

în 
A- 

preferințelor 
ne-a ajutat

care le vom iniția 
zilele de odihnă, 
flarea 
elevilor 
pe noi, membrii comi
tetului U.T.C. pe școa
lă. să alcătuim un

plan bogat, interesant. 
Am să amintesc doar 
cîteva din acțiunile 
și activitățile prevă
zute. Elevii din cla
sele V—VIII ,abia aș
teaptă să participe la 
drumeția pe care o 
vom organiza în pă
durea Bîrnova. Și mai 
cu seamă este aștep
tat concursul de săni
uțe și schi ce va Ii 
organizat cu acest 
prilej pe pirtiile și în 
poienile pădurii. în 
același loc, va fi or
ganizat și un alt con
curs de schi, de astă 
dată pentru elevii din 
clasele mari. Dar nu 
toți elevii școlii noa
stre se vor duce la 
Bîrnova. Unora le pla
ce patinajul. Pentru 
aceștia se amenajea
ză încă de pe a- 
cum în curtea școlii 
un patinoar care va 
funcționa în toate zi
lele vacantei.

Tot pentru zilele 
vacantei. Comitetul

orășenesc lași al 
U.T.C., in colaborare 
cu secția de învătă- 
rnînt a sfatului popu
lar orășenesc vor or
ganiza la Casa line- 
retului, un club la 
care vor activa și e- 
levii liceului nostru 

întorși de la Bîrno- 
va și Șorogari, elevii 
claselor a X-a și a 
Xl-a vor lua parte, in 
școală, la concursul 
„Iași 1970". Bibliogra
fia pentru acest con
curs, care a fost re
comandată din 
o constituie 
mentele
al IX-lea al P.C.R.

Numeroși elevi ai 
liceului nostru vor 
participa la revelionul 
pe care-1 pregătim șl 
Ia carnavalul cu tema 
„De vorbă cu eroii 
lui Caragiale", iar cei 
mici la carnavalul 
„Pe aripile fanteziei".

timp, 
Docil- 

Congresului
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