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5
e împlinesc 46 de 
ani de la eveni
mentul măreț care 
a deschis epoca 
dezrobirii tuturor 
popoarelor, a vic
toriei socialismului 

și comunismului : Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, 

înfăptuită sub conducerea co
muniștilor, a marelui geniu re
voluționar, Lenin, Revoluția So
cialistă din Octombrie — cea 
mai profundă revoluție prin 
sarcinile sale — a dat viață nă
zuințelor scumpe de libertate 
ale omenirii.

Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a zgu
duit din temelii lumea capita
listă, a însuflețit popoarele în 
lupta de eliberare națională și 
socială.

Dînd o pildă vie de interna
ționalism proletar, clasa munci
toare din întreaga lume s-a ri
dicat în apărarea tînărului stat 
al muncitorilor și țăranilor asu
pra căruia se aruncaseră forțele 
reacțiunii și imperialismului. 
Alături de muncitorimea de 
pretutindeni, proletariatul ro
mîn și-a afirmat prin demons
trații și greve solidaritatea cu 
muncitorii și țăranii din Rusia, 
ridicîndu-se în apărarea Revo
luției din Octombrie, a statului 
sovietic.

Pe calea deschisă de Revo
luția din Octombrie, biruind u- 
riașe greutăți pricinuite de îna
poierea moștenită și încercuirea 
capitalistă ostilă, poporul sovie
tic a asigurat victoria deplină și 
definitivă a socialismului în 
patria sa, trecînd la construirea 
comunismului. Uniunea Sovie
tică a devenit, 
scurt, o nlare 
trială. Producția 
vietice depășise 
de ori pe cea din perioada pre- 
revoluționară.

In fața tinerei generații, a tu
turor oamenilor sovietici stau 
larg deschise căile însușirii 
științei și tehnicii. O uriașă re
țea. mereu în creștere, de școli 
de toate gradele împînzește 
Țara sovietică. Despre impe
tuoasa dezvoltare a învățămîn- 
tului sovietic vorbește și fap
tul că în timp ce în anul școlar 
1913—1914 în institutele de în
vățămînt. superior ale Rusiei 
erau cuprinși 127 000 de stu- 
denți, în anul, școlar 1962—1963 
în școlile superioare sovietice 
au studiat aproape 3 milioane 
de oameni.

Oamenii muncii, tineretul pa
triei noastre urmăresc cu pro
fundă simpatie vasta activitate 
creatoare dusă de poporul so
vietic sub conducerea P.C.U.S.

Tradiția solidarității frățești

într-un timp 
putere lndus- 
industriei so- 

în 1962 de 48

Lectorat 
de Istoria artelor

La clubul șantierului naval 
maritim Constanța s-au deschis 
cursurile unui lectorat de isto
ria artelor. Oameni de cultură 
și artă țin aici săptămînal pre
legeri din istoria teatrului, mu
zicii, artelor plastice și cinema
tografiei, urmate de proiecții de 
filme, înregistrări pe bandă de 
magnetofon etc.

Cursurile sînt urmate de a- 
proape 200 de persoane. Primele 
prelegeri au avut ca temă „Rolul 
social al artei și importanța ci
nematografiei”.

(Agerpres)

Pregătiri 
de iarnă 

la „Aviasan"
Personalul șl avioanele stafiei 

„Aviasan" Constanța s-au pregătit 
pentru condițiile de lucru în timpul 
iernii. In avioane au fost montate 
instalații de încălzire pentru pilot 
și cabina bolnavilor, au fost pregă
tite schiurile alașabile aterizării 
sau decolării în condiții de înzăpe- 
zire, precum și aparatele de încăl
zit pentru pornirea motoarelor pe 
timpul rece. De asemenea, a fost 
asigurat echipamentul de iarnă 
pentru piloți și personalul medical, 
precum și cele necesare transpor
tării și lansării medicamentelor în 
condițiile iernii.

(Agerpres)

Meșteșugul este deprins chiar aici, Ia gura sondei de către 
Moinești- Inginerul Constantin Nicolae 
care care fac practică la secția a 111-a 

mii și

elevii Școlii petrol-chimie din 
explică cu răbdare viitorilor muncitori de înaltă califi- 
extracție-Moinești, felul în care se scot din adîncuri 
mii de tone de țiței.

Foto : N. STELORIAN

Scînteia tineretului1*

noii 
noas- 
socia-

economiei, 
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și în ridi- 
trai, mate-

la 46 de ani de la 
Marii Revoluții Socia- 
Octombrie, preponde- 
lume sînt nu forțele
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Guțu —

cu Patria lui Octombrie străba
te ca un fir roșu istoria miș
cării revoluționare din Romî- 
nia. în anii puterii populare, le
găturile de prietenie dintre po
porul romîn și popoarele sovie
tice au fost ridicate pe o treap
tă mai înaltă, s-au lărgit și s-au 
consolidat continuu, căpătînd 
un conținut mereu mai bogat.

Poporul nostru se bucură din 
toată inima de marile succese 
dobîndite de Uniunea Sovietică 
în făurirea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului, în crește
rea continuă a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea 
a științei și tehnicii, 
spațiului cosmic, ca 
carea nivelului de 
rial și cultural al poporului.

Pe calea deschisă de Revolu
ția din Octombrie pășește azi o 
treime din populația globului, 
sistemul mondial socialist afir- 
mîndu-se cu tot mai multă vi
goare ca forță determinantă a 
dezvoltării sociale, ca factorul 
hotărîtor al politicii internațio
nale.

Alături de celelalte popoare 
ale lagărului socialist, poporul 
nostru a obținut, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, realizări de însemnătate 
istorică în construcția socialis
tă i țara noastră a intrat în 
etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste. Folosind la maxi
mum resursele și posibilitățile 
interne, partidul promovează 
consecvent politica leninistă de 
dezvoltare a bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului. Țara 
noastră dispune azi de o in
dustrie puternică și o agricul
tură socialistă în plină dez
voltare, înflorește cultura și 
crește continuu nivelul de trai 
al maselor. însuflețiți de rezul
tatele dobîndite, oamenii mun
cii, tînăra generație a Romîniei 
socialiste, își consacră întreaga 
energie creatoare înfăptuirii 
programului elaborat de cel de 
al III-lea Congres al P.M.R., în
făptuirii politicii înțelepte, clar
văzătoare a partidului.

în onera de făurire a 
orînduiri sociale în țara 
tră, ca și în celelalte țări 
liste, un rol de mare însemnă
tate îl au relațiile de colabo
rare și întrajutorare tovără
șească statornicite între țările 
socialiste.

Remarcabilele realizări ale 
țărilor socialiste au o deosebi
tă însemnătate internațională, 
deoarece ele exercită o influen
ță profundă asupra conștiinței 
popoarelor, demonstrează în
tregii lumi superioritatea orîn- 
duirii socialiste.

întreaga dezvoltare a eveni
mentelor istorice în anii cart 
au trecut de la Marea Revolu-

MAGAZIN PENTRU IUBITORII DE MUZICA

De cîteva luni, în noul imo
bil de pe Calea Victoriei 
din apropierea pasajului 

Crețulescu, arhitecți, pictori, de. 
coralori, desfășoară o intensă 
activitate pentru amenajarea 
unui nou magazin muzical.

Cîteva date sînt pe deplin e- 
dificatoare cu privire la dimen
siunile acestui magazin ce se

Consfătuire

de pediatrie

leri au început la Botoșani lu
crările consfătuirii regionale de 
pediatrie care vor dura 3 zile, in 
cadrul consfătuirii se vor discuta 
probleme privind alimentația ar
tificială a sugarului, se vor pre
zenta 14 comunicări și un număr 
însemnat de referate. Dintre re
ferate amintim: „Evoluția ocroti
rii mamei și copilului în orașul 
Botoșani în anii regimului demo
crat-popular și documentații islo- 

ție Socialistă din Octombrie 
demonstrează că sporirea con
tinuă a forțelor păcii și progre
sului social constituie o lege a 
epocii noastre.

în țările capitalului se inten
sifică lupta clasei muncitoare, a 
maselor populare, împotriva 
dominației monopolurilor. Sub 
loviturile mișcării de eliberare 
națională se desfășoară proce
sul de lichidare a întregului 
sistem colonial. Mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională a devenit cea mai 
influentă forță politică a con
temporaneității.

Acum, 
triumful 
liste din 
rente în 
războiului și reacțiunii, ci for
țele păcii și socialismului — în 
epoca noastră a devenit posi
bilă preîntîmpinarea unui nou 
război mondial.

Continuînd cu consecvență 
politica de pace pe care a pro
movat-o din primele zile ale 
existenței sale, U.R.S.S. depune 
o activitate perseverentă și pli
nă de inițiativă pentru triumful 
principiilor leniniste ale coexis
tenței pașnice.

Exprimînd interesele funda
mentale și năzuințele propriilor 
popoare ca și ale tuturor po
poarelor lumii, țările socialiste 
promovează o politică externă 
de pace și colaborare interna
țională. Ele militează pentru 
triumful principiilor leniniste 
ale coexistenței pașnice, pentru 
destinderea încordării interna
ționale, izolarea cercurilor agre
sive imperialiste, reglementa
rea prin tratative a probleme
lor internaționale litigioase, în
făptuirea dezarmării generale 
și totale.

Devotată cauzei păcii, Repu
blica Populară Romînă, alături 
d0 celelalte țări socialiste, se 
afirmă ca un factor activ al vie
ții internaționale ; ea militează 
cu hotărîre pentru promovarea 
coexistenței pașnice, dezvolta
rea colaborării economice și 
culturale între state, desfășoară 
la O.N.U. și în alte organisme 
internaționale o activitate sus
ținută pentru asigurarea unui 
climat de liniște și pace pe în
tregul glob pămîntesc.

Plin de măreție este tabloul 
lumii contemporane în care for
țele păcii și socialismului cresc 
asemenea unui uriaș torent. 
Procesul de transformare revo
luționară a societății, de înnoi
re a lumii este de neoprit, ca 
soarele ce se ridică în zori pe 
bolta cerului. Epoca noastră, 
inaugurată de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, este 
epoca triumfului socialismului 
și comunismului pe întreg Pă- 
mîntul.

va putea compara fără îndoia
lă cu cele mai de seamă unități 
de acest fel din lume.

Localul va cuprinde o supra
față de 1 500 m p pentru vînza- 
rea celor mai noi partituri, cărți, 
și instrumente muzicale, 250 m p 
pentru expunere și aproape 
800 m p pentru depozite.

infantile în 
prezentat de 

In încheierea 
avea loc un 

organizat 
unităților sanitare 

orașul Botoșani.

rice”, prezentat de dr. V. Brînzei 
din Botoșani „Acțiuni de comba
tere a mortalității 
regiunea Suceava” 
dr. R. Buzneanu.
consfătuirii va
schimb de experiență 
cu concursul 
de copii din

A. CARUNTU

tineretului Miercuri 6 noiembrie

mare importanță, în agricul-

în incinta magazinului mai 
există o încăpere izolată acus
tici; pentru citirea partiturilor 
la pian, o sală de expoziție și 
de întîlniri ale compozitorilor 
cu iubitorii artei.

Trebuie remarcat cu totul 
deosebită instalația de prezen
tare a discurilor ce vor fi cum
părate, alcătuită din 5 combine 
muzicale și 25 fotolii auditive.

O excepțională decorație, Ia 
care și-au adus contribuția cu- 
noscuți artiști plastici, îmbogă
țește arhitectonica și rolul edu
cativ al noului magazin.

I. S.

Metode
î de muncă r
[ universitare

edagogia s-a con
stituit pe baza va
lorificării experien
ței învățămîntului 
elementar și me
diu. De aici, prin
cipiul prin care se 

afirmă că lecția constituie forma 
principală a învățămîntului iar 
toate celelalte modalități in
structive folosite în școală sînt 
auxiliare. Această teză nu este 
însă întrulotul valabilă pentru 
învățămîntul superior. Să nu 
uităm că în școala medie în 
lecție sînt cuprinse atît comu
nicarea de noi cunoștințe cît Și 
verificarea, prelucrarea, conso
lidarea cunoștințelor prin inte
rogări, discuții, aplicații 
învățămîntul superior 
momente sînt disociate: 
gerea se ocupă aproape 
siv de comunicarea de 
ștințe, iar seminarul este con
sacrat însușirii active a cuno
ștințelor, sistematizării și pre
lucrării lor. Așadar, elementele 
de bază ale învățămîntului se 
regăsesc atît în prelegere cît și 
în seminar Acesta din urmă 
nu poate fi considerat formă 

după părerea 
din mijloacele

etc. în 
aceste 
prele- 
exclu- 
cuno-

auxiliară, ci, 
noastră, unul

Economisesc 
metalul

Economisirea metalului este 
unul din principalele obiec
tive ale întrecerii metalurgiști- 
lor din întreaga țară. Construc
torii de tractoare, de exemplu, 
au obținut pînă acum impor
tante succese în această între
cere. Prin extinderea metode
lor moderne de turnare, for
jare, călire și prelucrare me
canică, ei au ridicat continuu 
nivelul tehnic al produselor și 
au redus simțitor greutatea a- 
cestora. Față de 75 kg pe C.p. 
cît era greutatea tractoarelor 
romînești în anul 1957, s-a 
ajuns anul acesta la o greutate 
pe C.p. de numai 46,9 kg, ceea 
ce reprezintă o economie de 
metal echivalentă cu circa 
5 000 de tractoare tip U-650. 
Numai călirea prin curenți de 
înaltă frecvență, de exemplu, 
folosită la principalele repere 
ale tractoarelor romînești, a- 
duce economii anuale de circa 
2 000 000 lei.

(Agerpres)

Seminarul centru de
dezbateri științifice

teoretică și de a le

precum și metodele 
mai eficiente de desfășu- 
a seminarului. Sînt, desi- 
numai puncte de vedere, 
pot fi discutate și îmbogă-

cele mai importante de instruc
țiune universitară.

In seminar se structurează 
gindirea studenților în dome
niul specialității, se definește 
un anumit mod de a pune pro
blemele, de a le înțelege sem
nificația 
descoperi raportul cu practica. 
Urmărind seminariile poți să-ți 
dai seama în ce măsură tinerii 
de acolo vor fi competenți și 
creatori în profesia lor.

Articolul de față își propune 
să exprime citeva puncte de 
vedere privind rolul seminaru
lui în formarea viitorului spe
cialist, 
cele 
rare 
gur, 
care 
țite pe baza experienței cadre
lor didactice care conduc și în
drumă activitatea seminarială.

Activitatea seminarială nu 
este însă o manifestare spon
tană. Caracterul seminarului 
depinde de modul în care el 
este conceput și organizat, de 
locul care i se atribuie în pro
cesul de învățămînt. In ultimii 
ani. se ridică tot mai mult în 
presă și în discuțiile în cadrul
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Prieteni ai cârtii
Peste 40 000 de tineri din regiu- . 

nea Hunedoara sînt purtători ai 
insignei „Prieten al cărții". în ul
timii ani, cartea a devenit tot atît 
de bun prieten pentru tinerii mineri 
și siderurgiști, ca și pentru cel din 
școli ori de pe ogoare. La exploa
tarea minieră Lonea, de pildă, din 
fiecare 10 tineri, 9 sînt cititori 
bibliotecii clubului, sau ai celor 
biblioteci volante, iar din 120 
tineri care locuiesc în cămine, 
și-au format biblioteci personale.

ai
22 
de
90

(Agerpres)

conf. univ.
PAUL POPESCU-NEVEANU
Candidat în științe filozofice 

Director adjunct 
al Institutului de Cercetări 

pedagogice

ședințelor care au loc în insti
tutele de învățămînt superior 
obiecții împotriva aplicării pe 
scară largă a tipului de semi- 
nar-repetitor. Este vorba de se
minarul construit integral pe 
materialul de la prelegere și 
care se reduce la un șir de în
trebări solicitînd de la studenți 
răspunsuri a căror însumare 
reprezintă o simplă reproducere 
a conținutului prelegerii ținute 
cu o săptămînă în urmă. Acea
sta este o formulă foarte co
modă atît pentru asistenți cît 
și pentru studenți și, îndeosebi, 
pentru aceștia din urmă, care 
răspund la întrebări urmărind 
caietele cu notițe luate la curs. 
Probabil pentru primul an de 
studii seminarul-repetitor este 
necesar și util. El este însă din 
păcate aplicat și mai tîrziu, 
uneori dăinuind pînă la capă
tul facultății. Principala cauză

na din lucrările de
tură, în perioada actuală, la care tineretul poate 
și are datoria să aducă un aport deosebit este 
acțiunea de fertilizare a pămîntului. Cercetările 
științifice și practica unităților agricole socialiste 
fruntașe au demonstrat convingător influența 
deosebită pe care o au îngrășămintele organice 

asupra producției vegetale. Ele îmbunătățesc toate felurile 
de pămînturi și restituie solului toate elementele de care au 
nevoie plantele cultivate. De exemplu, o doză mij
locie de gunoi de grajd (20 de tone Ia hectar) aduce solului 
o cantitate de peste 100 kg. azot, aproximativ 50 kg. fosfor, 
140 kg. potasiu și 120 kg. calciu. Aceste substanțe egalează 
azotul adus de 300 kg. azotat de amoniu, fosforul adus de 
300 kg. superfosfat și potasiul adus de 350 kg. sare potasică. 
în plus, gunoiul de grajd mărește capacitatea pămîntului de 
a reține apa, îl face mai afinat, mai elastic.

Este evidentă marea lui eficacitate economică. De aceea se 
impune să-1 folosim corect pentru ca să obținem prin apli
carea Iui cele mai bune rezultate posibile.

Acum, o dată cu efectuarea ogoarelor adinei de toamnă, 
pentru însămințăriie de primăvară, este momentul optim 
pentru împrăștierea pe cîmp și încorporarea în sol a guno
iului de grajd.

Cum ne recomandă știința și practica să-l administrăm ? 
Indiferent de faptul că este folosit în stare proaspătă sau 

fermentat, gunoiul de grajd trebuie băgat sub brazdă îndată 
după ce a fost împrăștiat pe cîmp. întîrzierea provoacă pier
derea amoniacului, deci scăderea valorii acestui îngrășămint.

Cercetările recente au demonstrat că gunoiul de grajd 
proaspăt sau numai puțin fermentat are același efect ca și 
cel fermentat. De exemplu, aplicat la cultura sfeclei de zahăr 
în zona de silvostepă a Banatului, în doze de 20 tone la 
hectar s-au obținut următoarele producții: nefermentat — 
18.590 kg la ha ; fermentat 18.230 kg la ha.

Ce importanță are acest fapt pentru unitățile agricole so
cialiste ? Prin fermentare, gunoiul scade Ia aproape jumă
tate din greutatea inițială. Deci, în condițiile folosirii lui in 
stare proaspătă, putem fertiliza o suprafață aproximativ du
blă față de cazul în care așteptăm să fermenteze.

în același scop, al fertilizării unor suprafețe cît mai mari, 
se recomandă folosirea îngrășămintelor în doze mici sau mo
derate. Este adevărat că o cantitate de 30 sau peste 30 de 
tone de gunoi de grajd la hectar va da un spor de recoltă 
mai mare, dar de pe o suprafață mai mică. în condițiile apli
cării Iui în doze moderate, suprafața fertilizată va fi mult 
mai mare și, în consecință, producția medie va spori.

Acestea sînt criteriile științifice principale pe baza cărora 
este bine să se desfășoare acum acțiunea de fertilizare a so
lului, Ia care organizațiile U.T.M., tinerii muncitori din G.A.S. 
și tinerii colectiviști pot aduce o deosebită contribuție.

După ce consiliile de conducere ale gospodăriilor colective 
stabilesc suprafețele care urmează să fie fertilizate precum și 
măsurile practice pentru intensificarea ritmului acestei im
portante lucrări, organizațiile U.T.M. trebuie să mobilizeze 
un număr de tineri de care e nevoie, atît la transportul în
grășămintelor naturale pe cîmp, cît și la împrăștierea și în
corporarea lor sub brazdă.

CITIȚI IN PAG. A Il-a ȘI A IlI-a :

• Sub brazdă, toate rezervele de îngrășăminte 
naturale

• O experiență care îndeamnă la mai mult, 
o In doze moderate, pe suprafețe mari.

case noi
Aproape 800 de familii din 

Iași și din celelalte orașe ale re
giunii s-au mutat anul acesta în 
locuințe noi. Alte 400 aparta
mente sînt în finisaj, iar recent 
pe cel mai nou și mai mare șan
tier de construcții de locuințe 
din Iași, Socola—Nicotină, unde 
se vor executa aproape 2 000 de 
apartamente, s-a terminat con
strucția primelor blocuri.

Cele aproape 5 500 de aparta
mente date în folosință în ultimii

• ample
• sistematice
® bine pregătite

în cadrul 
avea cer- 
să fixeze 
de profe-

a încetățenirii și generalizării 
seminarului-repetitor la nivelul 
tuturor anilor de studii consta 
în absența cursurilor tipărite. 
Studenții erau preocupați ca să 
intre în posesia cunoștințelor 
exprimate oral în cadrul prele
gerilor. Notele luate de ei a- 
veau o valoare relativă, și a- 
tunci, în acord cu asistentul, re- 
construiau prelegerile 
seminariilor pentru a 
titudinea că au reușit 
cunoștințele enunțate . , 
sor. în momentul de față, însă, 
s-au realizat și pus la dispozi
ția studenților un număr impor
tant de cursuri de specialitate. 
In curînd toate disciplinele care 
se predau în învățămîntul su-

ani 
bat
Iași, de pildă, au apărut noi cvar
tale de locuințe pe străzile „23 
August”, „Dimitrie Cantcmir”. 
bulevardul „Tudor Vladimire- 
scu”, pe malurile Bahluiului etc. 
De asemenea, la Bîrlad s-au con
struit numeroase blocuri în preaj
ma Fabricii de rulmenți, în bu
levardul Republicii și pe strada 
Karl Marx.

în orașele regiunii au scliim- 
mult înfățișarea acestora. La

(Agerpres)

perior vor fi acoperite cu 
cursuri tipărite. In aceste con
diții, menținerea pe scară largă 
a seminarului-repetitor consti
tuie o serioasă rămînere în 
urmă. A rămîne la aceste „me
ditații", organizate în vederea 
repetării prelegerii ținute, în
seamnă a bate pasul pe loc, a 
subaprecia posibilitățile studen
ților, a împiedica dezvoltarea 
lor accelerată prin forme supe
rioare de dezbatere a materia
lelor de specialitate. De fapt, a. 
cest pericol a fost sezizat în 
multe din facultăți atît de către 
cadrele didactice cît și de către 
studenți. adoptîndu-se o serie

(Continuare în pag. a H-a)



Seminarul — centru de
dezbateri științifice

(Urmare din vag. I)

de măsuri Astfel, la unele fa
cultăți cu profil umanist s-au 
introdus seminariile pe texte. In 
seminar nu se reia prelegerea 
profesorului ci se fac discuții 
pe baza studiului integral al 
bibliografiei de bază, uneori in 
mai multe ședințe analizîndu-se 
conținutul unei cărți. Se recurge 
și la referate biblionrafice. Ă- 
ceastă formă de seminarizare 
presupune o serioasă pregătire 
prealabilă a studenților. Studiul 
individual devine intens și cu 
ajutorul seminarizărilor pe tex
te se perfecționează.

O altă formă de seminarizare 
folosită în practica muncii uni
versitare, constă în dezbaterea 
cunoștințelor predate la curs în
tr-o altă perspectivă, cu preocu
parea de a releva noi raporturi, 
de a antrena și a utiliza infor
mații noi. Cu alte cuvinte, pla
nul seminarului nu coincide cu 
planul prelegerii. Asistentul, 
ajutat de titularul cursului, 
restructurează materialul, for
mulează o serie de întrebări 
care obligă la rezolvarea unor 
probleme pe care prelegerea nu 
le-a semnalat sau le-a pus 
numai. Un asemenea mod de 
desfășurare a seminarului ni se 
pare foarte eficient. Experiența 
arată că succesul unui aseme
nea seminar este asigurat de 
adîncirea anumitor piobleme, 
prin folosirea unei bibliografii 
suplimentare, renunțîndu-se 
totodată la parcurgerea tuturor 
cunoștințelor care au fost date 
în curs. De asemenea, semi
narul reia numai o parte 
din aceste cunoștințe și le pre
lucrează într-un anumit sens. 
Dacă asistentul va fi preocupat 
să parcurgă în seminar toate 
cunoștințele date de curs, se- 
minarul-dezbatere nu-și va a- 
tinge scopul, nu va rămîne thnp 
ca să se facă și adîncirea unor 
probleme și repetarea întregului 
material. Aici problema cheie 
constă în stimularea, cointere
sarea studenților în discutarea 
anumitor probleme. Deseori un 
mijloc foarte eficient de mobi
lizare la discuție a studenților 
îl constituie aplicațiile practice, 
interpretarea unor cazuri con
crete. formularea unor sarcini- 
problemă etc. In cazul în care 
seminarul se ridică la nivelul 
unor dezbateri însuflețite, în ca
zul în care intervențiile studen
ților nu mai au caracterul unor 
răspunsuri școlărești, ele sînt 
mai originale și ample, 
preferabil ca după o 
venție să nu se pună neapărat 
întrebarea următoare de către 
conducătorul seminarului, ci a- 
ceasta să fie formulată tot de 
către studenți.

In aceasta situație toată măie
stria didactică a conducătorului 
de seminar se apropie, într-un 
anumit sens, de aceea a unui 
regizor Experiența ne arată că 
studenți) sinț antrenați la dis
cuții mai ales atunci cind con
ducătorul <le seminar nu apare 
in primul plan și in orice caz, 
nu ocupă intervale mari din 
durata seminarului cu expuneri 
proprii Concluziile care Se im
pun la încheierea uneia, sau 
unui ciclu de ședințe semina- 
rialf sînt mai bine înțelese de 
către studenți dacă au caracte
rul unor analize asupra mijloa
celor de interpretare, a modali
tăților de rezolvare a proble
melor specifice disciplinei, și 
nu caracter de mici prelegeri 
ale conducătorului de seminar.

Creșterea nivelului de activi
tate independentă a studentilot 
in seminariile în care se reali
zează dezbateri, analize științi
fice interesante, face ca pînă la 
urmă fiecare student să se o- 
prească în mod deosebit asupra

este 
inter-

Pentru popularizarea artelor plastice
în scopul populari

zării artelor plastice, 
Muzeul de artă al 
R.P.R., organizează 
un ciclu de conferin
țe intitulat „Artistul 
și epoca sa".

Prima etapă a aces
tui ciclu se va desfă
șura în perioada 11 
noiembrie — 15 de
cembrie 1963 și gru- 

pează artiști din Re
naștere : Michel An
gelo,
Vinci, 
Eyck, 
Durcr.

Conferințele vor ti
vea loc in fiecare 
luni, la orele 18 in 
Sala Mică de con
certe a Palatului Re
publicii Populare Ro
mine și vor fi însoțite

da 
Van

Leonardo 
Tizian, 
Brueghel fi

unei teme, unei probleme și așa 
mai departe. Pentru a participa 
la seminar, el trebuie, evident, 
să cunoască întregul material, 
dar pentru a discuta în chip a- 
adîncit el pregătește o singură 
problemă. In mod firesc se a- 
junge și la consemnarea planu
lui expunerii, la redactarea 
unui scurt text. Astfel, treptat, 
de la seminarul dezbaterii se 
trece la seminarul cu referate.

Aș vrea să subliniez însă fap
tul că, după părerea mea aceas
tă trecere trebuie să se producă 
treptat, valorificîndu-se deprin
derile de studiu și analiză științi
fică pe care studenții le-au că
pătat mai înainte. Referatele nu 
trebuie neapărat să fie de la în- 
cepuf niște lucrări încheiate, 
ample, cu o redactare bine pusă 
la punct Și care să fie în prea
labil aprobate de conducătorul 
de seminar. Dacă seminarul cu 
referat se instituie spontan, te
mele referatelor distribuindu-se 
studenților și cerîndu-Ii-se din 
partea lor lucrări pretențioase, 
atunci există posibilitatea ca și 
în această organizare superi
oară a seminarului să se stre
coare manifestări de formalism. 
Studenții referenți vor repro
duce în scris materiale din di
verse articole de specialitate 
iar ceilalți studenți vor face o 
discuție mai mult în jurul pro
blemelor decît asupra fondului 
lor. Referatul trebuie să se im
pună în cadrul seminarului ca 
un mijloc necesar pentru ridi
carea dezbaterilor Pe o treaptă 
mai înaltă, el trebuie să fie ex
presia năzuințelor studentului 
de a avea intervenții mai am
ple, sistematice și bine pregătite. 
La început va fi doar un plan 
de expunere, apoi un conspect, 
pe urmă se va trece la consem
narea mai amănunțită pe teze, 
idei, și numai în ultima fază 
vom avea în seminar referate 
cu o redactare finită. Asisten
tul trebuie să lucreze cu stu
denții care își propun să-și pre
gătească în scris intervenția. El 
îi va ajuta în alegerea biblio
grafiei. în formularea ideilor Și 
eventual va avea grijă să se 
facă și coreferate pentru ca să 
se producă o luptă de opinii. 
Este însă toarte important ca 
referatul să fie formulat cu cu
vinte proprii, să nu fie citit mo. 
noton in cadrul seminarului, să 
sublinieze anumite idei, să ri
dice probleme. în cazul în care 
atmoslera de dezbatere se men
ține, înseamnă că introducerea 
referatelor și-a atins scopul. In 
caz contrar, această formă de 
seminarizare nu se

Din experiența 
mele universitare, 
că seminarul cu referate repre
zintă pentru studenți o școală a 
activității științilice. De aici, 
foarte ușor se poate trece la 
cercul științific în care studen
ții pot să-și realizeze mal larg 
studiile și rezultatele cercetă
rilor rle teren fără a fi îngrădiți 
de programa analitică. Tran
sformarea activității didactice 
in activitate de studiu științific 
este indiciul cel mai important 
al eficienței procesului instruc
tiv. In ultimii ani, urmînd indi
cațiile Ministerului învățămin- 
tului, o serie de titulari de 
cursuri, profesori și conferen
țiari cu experiență, și-au asumat 
și sarcina de a conduce unele 
seminalii. Practica ne demon
strează ca acest fapt contribuie 
la ridicarea nivelului activității 
seminariale și ajută pe asi
stenți să-și îmbunătățească ac
tivitatea. Dar nu ne putem baza 
pe faptul că în genere semina- 
îiile vor putea să fie ținute de 
cadre de predare. Principala 

■obligație a noastră,, a cadre, 
lor de predare, este realizarea 
unor astfel de prelegeri care să 

justifică, 
activității 

pot spune

de proiecții fi filme 
documentare.

Cea de a doua eta
pă a ciclului se va 
desfășura între : 10
februarie — 8 apri
lie 1964 și va grupa 
artiști ca : Rem
brandt, Rubens, Ve
lasquez, Watteau, 
Goya, Delacroix, Co
urbet, Suricov și Th. 
Aman.

• ample
sistematice

• bine pregătite

«

fie interesante, vii, să ridice 
probleme și să oblige la o dez
batere suplimentară a lor în se
minarii. Ținind seama de cele 
discutate în seminarii, profeso
rul poate să continuie dezba
terea în cadrul prelegerii sale, 
să se oprească asupra unor 
puncte de vedere și să formu
leze alte întrebări de na
tură a stimula preocupă
rile independente ale studenți
lor. Este semnificativ faptul că 
în ultimul an de studii, în care 
se pune accentul ne specializa
rea studenților, prin forța îm
prejurărilor între curs și semi
nar se produce o apropiere, o 
întrepătrundere. In ultimii ani 
se prevăd pentru grupuri re- 
strînse de studenți fie cursuri 
speciale, fie seminarii speciale 
tinute de către conferențiari și 
profesori. In anumite împreju
rări, însă, cursul special nu se 
reduce doar la prelegeri, ca
drul didactic simțind nevoia de 
a întrerupe expunerea și a or
ganiza pe loc discuții cu stu
denții, iar seminarul special, 
de asemenea, nu se poate limita 
la dezbatere ci necesită perio
dic expuneri mai ample din par
tea cadrului didactic. Aici se 
manifestă poate cea mai înaltă 
formă a invățămîntului în care 
conlucrarea dintre cadrul di
dactic și studenți în însușirea 
științei este evidentă. Neîndo
ielnic, organizarea seminariilor 
in învățămîntul superior în 
forme din ce în ce mai avan
sate, eficiente și creatoare con. 
stituie și un obiect de studiu, 
necesită experimentări, acumu
lări de experiență. O schemă 
riguroasă, general valabilă, nu 
se poate stabili, soluțiile adop
tate trebuind să țină seama de 
situațiile concrete și, în primul 
rînd, de specificul disciplinei 
care se predă Este însă clar că 
activizarea studenților în cadrul 
seminariilor prin forme de dis
cuții care să corespundă posi- 
bilitaților lor și să-i dezvolte în 
mod accelerat, constituie o sar
cină permanentă a învățămin- 
tului superior, o problemă de a 
cărei rezolvare depinde în bună 
măsură calitatea pregătirii stu
denților.
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? Aspect din spectacolul cu 8 
8 cunoscuta comedie „O noap- ș 
8 te furtunoasă" în interpre- a 
o tarea artiștilor amatori ai 8 
« Teatrului popular din Călă- 3

ȘERBAN RĂDULESCU

ceferiștilor

numără

Seri luminoase

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar

prezentate în satele 
Săveni, Cocargeaua, 
Piua Pietrii etc.
clubul C.F.R. din Fe-

care fac posibilă o Iar- 
popularizare a cărții.

clubulni numără 
de cititori și are 

no
* «

La clubul ceferiștilor din 
Fetești, muncitorii tineri și 
vîrstnici, împreună cu fami
liile lor găsesc un minunat loc 
de recreere. de petrecere o 
timpului lor In mod plăcut și 
educativ. Cele 5 formații ar
tistice cuprind numeroși ar
tiști amatori. Numai corul, de 
la a cărui înființare s-au îm
plinit recent 15 ani, 
peste 150 de membri. Formația 
corală a prezentat pentru ce
feriști în ultimul timp 15 
spectacole, iar brigada artisti
că de agitație peste 30, inclu
siv cele 
Sudiți, 
Pietroiu,

Tot la 
tești se organizează lecții de 
șah, de pian, seri literare etc. 
Biblioteca 
peste 1 300 
organizate 26 de biblioteci 
Jante 
Bă

teatru popular
a Casa de cultură 
din Călărași s-a inau
gurat, după o înde
lungată experiență, 
teatrul popular de a- 
matorl. In sala arhi
plină publicul a a

plaudat (pentru a cita oară I) la 
scenă deschisă, pe interpretii pie
sei lui Caragiale, „O noapte furtu
noasă", cu care artiștii amatori au 
deschis stagiunea 1963—1964.

Un album al colectivului de tea
tru al Casei de cultură prezintă i- 
magini. cifre, însemnări ilustrind 
cit se poate de grăitor trecutul și 
prezentul, anticipînd viitorul unul 
teatru de amatori mult îndrăgit

Din paginile acestui album aflăm 
de pildă, că peste 700 000 de spec
tatori au asistat de-a lungul anilor 
Ia peste 2 000 de spectacole, dintre 
care 109 premiere ; că pînă azi co
lectivul teatral a însumat 326 de 
interpreți ce au participat la 15 000 
ore de repetiții... Iată și primul 
premiu, obtinut în anul 1951, cu 
piesa „Noapte de August* de A. 
Baranga. Alte fotografii ii urmează 
acesteia prezentînd imagini surprin
se cu prilejul altor premieri la re
giune și pe tară : imagini din anii 
1953, 1956, 1958, 1960.

...Ne amintim că pe scena tea
trului C.C.S. din București, în fina
lele concursului republican. „Nila, 
toboșara" a lui A. Salînski a fost 
în 1960 mult aplaudată în interpre
tarea Iolandei Dain. Și premiată. 
Acum tînăra artistă amatoare de 
atunci este studentă a Institutului 

teatru .. I. L. Caragiale 

altfel nu este singurul caz. Vedem 
fotografiile unor actori și oameni 
de teatru cunoscuti : Cicerone Io- 
nescu de la Teatrul de copii și ti
neret, C. Dinulescu de Ia Teatrul 
National din Iași, V. Dain de la 
Teatrul de Estradă din Tq. Mureș, 
C. Budișteanu și D. Dădîrlat, regi
zori de film. Toți și-au început ca
riera artistică pe această scenă, în 
această sală, in fata acestui 
public.

O fotografie 11 prezintă pe unul 
dintre cei mai tineri interpreti, Giu- 
sepe Ștefan, fiul unui mecanic de 
la întreprinderea piscicolă. Are 
numai 14 ani. In seara premierei 
acestei stagiuni a cules ropote de 
aplauze pentru interpretarea cu ta
lent a rolului lui Spiridon din ,,O 
noapte furtunoasă". E primul lui 
spectacol. (L-a adus la teatru pro
fesoara lui, Sofia Susan, veche 
membră a colectivului de artiști 
amatori). Irina Rădulescu are 72 de 
ani, dar teatrul atit de îndrăgit, nu 
l-a părăsit încă. Vine la repetiții, 
îndrumă, joacă.

Albumul cuprinde de asemenea, 
numeroase imagini fotografice sur
prinse la întrecerile artistice pe 
țară. Printre cei 15 premiali în a- 
ceste întreceri artistice se află Du
mitru Grigore, Ion Mija, V. Miha- 
lache, George Grigorescu ș a.

Multe fotografii amintesc de reu
șita spectacolelor cu piesele „Pen
tru fericirea poporului" de A. Ba- 
ranga și T. Moraru, „Omul care a 
văzut moartea' de V. Eftimiu, 
„Gaițele" de AI. Kirițescu etc.

Înainte de a înțelege totuși 
motivele pentru care, la tabloul 
electric al imobilului se înre
gistra o creștere a consumului 
de electricitate, administratorul, 
se zice, că s-ar fi supărat. Sa
lariatul uzinei electrice a citit 
kilowații înregistrați la tablou, 
l-a consemnat într-o chitanță 
și s-a uitat apoi întrebător, la 
administrator : ați depășit con
sumul. De ce ? Administratorul 
și-a potrivit ochelarii mai bine 
și s-a uitat și el la tablou : așa 
era. A doua oară, în fața ace
luiași tablou, salariatul uzinei 
electrice l-a întîmpinat cu ace
lași întrebare : ați depășit con
sumul. De ce ?

— N-am depășit, am consu
mat doar mai mult, a răspuns 
printr-o încercare de glumă, ve
sel, administratorul. Citesc 
băieții, citesc pînă seara tîrziu.

Povestea aceasta a dat re
pede înconjurul camerelor si 
etajelor, pînă sus, Ia terasă. Și 
nu lipsită de tîlc, printre tine
rii locatari ai căminului Uzinei 
„Tractorul' din Brașov circulă 
această formulă a bătrînului 
administrator, după care, orice 
carte citită este un consum de... 
electricitate. Un consum, desi
gur, luminos, intens pînă la ar
dere, pasionant.

Poate că, spunînd acele cu
vinte, administratorul se gîn- 
dise la preocupările și pasiunea 
tinerilor pentru lectură i la 
preocupările pe care le-a obser
vat și el, active ca electricita
tea, preocupări care consumă 
timp dar fără a-1 epuiza : căci 
tinerii muncitori care locuiesc 
în cămin — peste 300 ! — și-au 
format deprinderea de a citi 
seară de seară, mereu. De la 
clubul căminului două sute de 
cărți circulă în fiecare Jună, de 
Ia tînăr la tînăr, prin fiecare 
cameră. Apoi, după ce au fost 
citite, cărțile iau drumul biblio
tecii uzinei. In Jocul lor, se în
torc la cămin, alte două sute de 
volume. Și așa mereu, lună de 
lună, cărțile sînt, asemenea cu
rentului electric, într-un circuit 
continuu.

La seara de odihnă organi
zată la clubul căminului, tine
rii s-au întîlnit adesea cu eroii 
cărților citite.

Călătoria are 
tfple și toate 
sau pleacă din 
pasiunea pentru cultură și artă, 
pentru îmbogățirea orizontului 
de cunoaștere, itinerar este 
școala : 55 la sută din locata
rii căminului sînt elevi la școa
la medie serală ; alt itinerar, 
universitatea : 5 la sută din lo
catarii căminului sînt studenți 
la facultățile serale ale institu
tului politehnic ; alții se pre
gătesc să devină elevi la cursu
rile de ridicare a calificării, 
majoritatea sînt înscriși la con
cursul „Iubiți cartea", alții sînt 
artiști amatori în brigada artis- 

de agitație, în formația de 
și-n echipa de dansuri; 

sînt elevi la școala popu- 
de artă. Și toți sînt în pri- 
rînd muncitori. Și toți ci

tesc, studiază, învață.

ltinerarii mul
se înfîlnesc 

același unghi:

Cercul de aero-navomodele J 
de la Casa pionierilor din 8 
Satu Mare este frecventat § 
de 150 pionieri. In fotografie^ 
un grup de pionieri Jucrînd 8 
la construcția unei nave- 

model.
Foto .- Agerprez 8 

, 8 
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Dumitru Astafej — Tîrnă- 
veni, Oja Mihai, Sandu Andrei 
— Dumbrăveni, Francîso Fe- 
her — Tg- Mureș.

Concursul nostru, „Pentru 

cele mai frumoase poezii”, este 
deschis tuturor tinerilor, indi
ferent de profesia lor. Fac ex
cepție membrii și membrii sta
giari aj Uniunii scriitorilor.

Dobre Gheorghe — Bucu
rești.

Epigramele nu se încadrează 
in concursul nostru de poezie. 
Ele însă ne vor fi de un real 
folos la rubrica noastră per
manentă „De la lume adu
nate”. Pentru a fi cit mai efi
ciente, vă sfătuim ca aceste 
epigrame să fie concrete, in
spirate din unele lipsuri exis
tente ia locul dumneavoastră 
de muncă, sau în alte domenii 
de activitate.

Concursul de poezii se în
cheie în luna martie 1964. La 
stabilirea premiaților se va 
ține seama de numărul poezii
lor și, bineînțeles, de calitatea 
acestora. Așa cum s-a stabilit, 
periodic, cele mai reușite vor 
fi publicate în ziar.

Florian Popescu — Rm. Vîl- 
cea.

Cursul de calificare pe care 
l-ați urmat vă dă dreptul să 
lucrați ca tractorist rutierist, 
numai în interiorul parchetelor 
forestiere.

Dorința dumneavoastră de a 
obține titlul de tractorist ru

Cărbune 
peste plan

în fiecare zi lucrătoare din 
acest an, din minele de căr
buni ale țârii noastre s-au ex
tras peste plan, în medie, cite 
1 000 tone de cărbune. Peste 60 
la sută din sporul de produc
ție s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii, ca 
urmare a dezvoltării întrecerii, 
folosirii mai depline a capaci
tății de lucru a utilajelor mo
derne cu care au fost înzes
trate minele, precum și a bu
nei organizări a lucrului în 
subteran. Numeroase brigăzi și 
colective de muncă, printre 
care cel de la exploatarea Pe- 
trila, au realizat încă de pe a- 
cum angajamentele luate în 
întrecere pe întregul an. în a- 
oest fel, minerii au reușit să 
trimită industriei noastre so
cialiste de la începutul anului 
și pînă în prezent, peste pre
vederile planului, mai mult da 
un sfert de milion tone de căr
bune energetic și cocsificabil.

O contribuție deosebită la 
obținerea acestor rezultate au 
adus-o minerii din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, care 
au dat aproape jumătate din 
cantitatea totală de cărbune 
extras peste plan, precum șl 
cel din exploatările aparținind 
trusturilor miniere Argeș, Ba
nat și Muntenia.

(Agerpres).

tierist pe drumurile publice 
poate fi îndeplinită. Direcția 
regională de exploatări fores
tiere ne-a comunicat că orga
nele competente au aprobat 
ca toți tractoriștii rutieriști 
calificați la locul de muncă, 
și care lucrează în producție, 
dacă au vîrsta de peste 25 de 
ani, pot fi examinați — fără a 
mai fi școlarizați în vederea 
obținerii carnetului de tracto
rist rutierist pe drumurile pu
blice.

Nlculae Boanță — Bacău.
în hotărîrea Prezidiului Con

siliului Central al Sindicatelor 
e stabilită foarte clar diferen
ța dintre titlul de evidențiat in 
întrecerea socialistă și fruntaș 
în întrecerea socialistă. Titlul 
de evidențiat în întrecerea so
cialistă se acordă lunar mun
citorilor, maiștrilor, tehnicieni
lor, inginerilor, echipelor și 
brigăzilor. Titlul și fanionul 
de evidențiat în întrecerea so
cialistă se acordă de comitetul 
sindical de secție, de acord cu 
conducerea secției, in adună
rile lunare ale grupei sindica
le pe baza propunerilor făcute 
de organizatorul de grupă sin
dicală, împreună cu maistrul.

Titlul de fruntaș in întrece
rea socialistă se acordă la 
sfîrșitul fiecărui an, muncito
rilor, maiștrilor, tehnicienilor. 
Inginerilor, echipelor și brigă
zilor care și-au menținut titlul 
de evidențiat în întrecerea so
cialistă lună de lună pe între
gul an. Cei declarați fruntași 
în întrecerea socialistă vor 
primi „Insigna de fruntaș în 
întrecerea socialistă” pe care e 
scris anul pentru care se a- 
cordă.

Ion Avădanei — Slobozia, 
regiunea București.

Pasiunea pentru teatru v-o 
puteți satisface urmărind nu 
numai emisiunile radiofonice, 
ci ascultînd la picupul pe care 
ne scrieți că-1 aveți, o serie 
de celebre piese de teatru di
fuzate de Casa de discuri 
„Electrecord”. Printre noile 
discuri vă amintim „O scrisoa
re pierdută” de Caragiale, 
„Steaua fără nume” de M. Se
bastian și „Revizorul” de 
Gogol.

A. I. ZĂINESCU

IM ORICE OCAZIF
KFKRATUL CU TRAM5I5TORI PAMÎNTURILE NOASTRE-
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MOTOCICLIȘTI! :
NU UITATI

■ de la 21 noiembrie devine obligatorie purtarea căștilor de 
ii protecție. î!
>, Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele !l 
ii si raioanele cu articole de sport din Capitală și provincie... 

: Se găsesc toate mărimile de căști de protecție eu cozoroc 
;; sau fără cozoroc

Sub brazdă, toate 
rezervele de îngrășăminte 

naturale
i idicarea capacită- 
■ ții de producție a 

solului și asigura
rea unei recolte 
optime la fiecare 
hectar, iată una
din problemele ce 

stau în centrul atenției celor 14 
gospodării agricole colective 
din raza orașului Constanta. De 
aceea, fertilizarea solului, cu 
îngrășăminte organice a deve
nit o preocupare de prim ordin 
pentru colectiviștii de aici. In 
ansamblu, G.A.C. din raza ora
șului Constanța și-au îndeplinit 
în proporție de 75 la sută pla
nul de fertilizare a solului.

O experiență bună, în aceas
tă direcție, există la gospodă
ria agricolă colectivă din Co- 
coșu. Colectiviștii de aici au 
avut prevăzut în planul de 
producție să transporte 1 200 
tone îngrășăminte organice pe 
o suprafață de 45 de hectare. 
Folosind acest îngrășămînt în 
doze moderate, așa cum reco
mandă agrotehnica, ei au reușit

pînă în prezent să fertilizeze 81 
de hectare cu 1 512 tone în
grășăminte. Cum s-a procedat ?

în primul rînd s-a trecut la o 
atentă organizare a muncii, la 
folosirea cît mai rațională a 
tuturor mijloacelor de trans
port. Paralel cu celelalte munci 
agricole din cîmp, zilnic, cîteva 
atelaje au fost folosite Ia trans
portul îngrășămintelor natu
rale. Comitetul U.T.M. de aici, 
cunoscînd precis de la inginera 
agronom suprafețele prevăzute 
pentru fertilizare, a mobilizat 
din timp pe cei 15 conductori 
de atelaje ,toți tineri, la efec
tuarea în timpul optim a trans
portului, stabilind pentru fie
care conductor în parte lotul 
și numărul de căruțe necesar 
pentru fertilizarea suprafeței 
respective. Tot sub îndrumarea 
organizației U.T.M., cei 55 de 
tineri de la G.A.C. Cocoșu, au 
participat, atît la căratul gu
noiului de grajd, cît și la ame
najarea, în timpul verii a două 
platforme, una la saivane și

cealaltă la marginea satului, 
prin contribuție voluntară.

Acțiunea de fertilizare a so
lului este la fel de bine orga
nizată și în alte gospodării 
agricole colective din raza ora
șului Constanța. Colectiviștii de 
la Năvodari, bunăoară, au 
transportat și încorporat sub 
brazdă, pînă acum citeva zile, 
70 la sută din cantitatea plani
ficată de îngrășăminte naturale.

Sînt însă unele gospodării 
colective în care există un de
calaj între ceea ce prevede pla
nul de fertilizări și cantitatea 
de îngrășăminte naturale trans
portate pe cîmp și încorporate 
în sol, decalaj cauzat în spe
cial de slaba organizare a mun
cii colectiviștilor angrenați la 
această acțiune, de lipsa de 
operativitate și folosirea nera
țională a atelajelor și a celor
lalte mijloace de transport. Este 
cazul gospodăriei agricole co
lective din Techirghiol. Colec
tiviștii de aici au transportat 
în primăvară 1700 tone de gu
noi de grajd pe 63 de hectare. 
In toamnă, însă, acțiunea acea
sta nu s-a mai desfășurat cu 
aceeași intensitate. Deși trans
portul gunoiului a început la 
15 septembrie, pînă la 30 oc
tombrie nu s-au transportat de
cît 400 de tone de îngrășămin
te pe suprafața de 20 de hec
tare. Dacă facem un calcul su
mar constatăm că pentru ferti
lizarea în continuare a celor 40 
de hectare, cite au mai rămas 
din plan, sînt necesare încă 90

de zile. Asta înseamnă că, prac
tic, nu vor mai putea fi folosite 
toate rezervele de gunoi, pen
tru că, terminîndu-se arăturile, 
aceste rezerve nu vor putea fi 
incorporate sub brazdă. Or, 
agrotehnica nu recomandă să 
se împrăștie îngrășămintele na
turale deasupra arăturilor, 
știindu-se foarte bine că în a- 
ceste condiții se pierde amo
niacul și deci valoarea îngră
șămintelor se reduce simțitor.

Cum s-a ajuns aici ? In pri
mul rînd nu au fost folosite ra
țional mijloacele de transport 
și cu întreaga lor capacitate. 
Pe de altă parte în organizarea 
muncii din această perioadă la 
G.A.C. Techirghiol nu s-a acor
dat și fertilizării solului aceeași 
atenție acordată altor munci 
agricole. La rîndul ei, organi
zația U.T.M. nu s-a consultat cu 
consiliul de conducere pentru 
ca de comun acord să stabileas
că o serie de măsuri practice 
pentru organizarea cu tineretul 
a unor acțiuni în acest sens. 
Organizația U.T.M. s-a preocu
pat prea puțin și de felul cum 
manipulează unii tineri îngriji
tori de animale gunoiul de 
grajd. Deși în apropierea adă
posturilor de animale există 2 
platforme, îngrijitorii de aici 
preferă, din comoditate, să 
arunce gunoiul în toate părțile, 
risipind astfel sute de tone de 
îngrășămînt. La fel se întîmpla 
și cu mustul de grajd care e 
irosit în cantități destul de 
mari.

Față de această situație se 
Impun, fără întîrziere, măsuri 
operative, practice. In primul 
rînd să se accelereze zilnic 
transportul printr-o repartizare 
mal judicioasă a atelajelor. De

asemenea, organizația U.T.M. 
să se ocupe mai temeinic de 
mobilizarea celor 55 de tineri 
din gospodărie la acțiunea de 
fertilizare a solului.

A MUNȚIU

0 experiență care îndeamnă
la mai mult

ertilizarea solului 
constituie, pentru 
conducerea gospo
dăriei colective din 
comuna Dumești, 
raionul Negrești,
una dintre preocu

pările de seamă. Potrivit planu
lui pe care-1 avem, în fiecare an 
trebuie fertilizate cîte 400 de
hectare Prin urmare sînt nece
sare, în total, circa 8 000 tone 
îngrășăminte naturale. Sectorul 
zootehnic ne asigură însă numai 
2 500 de tone. Din curțile colec
tiviștilor mai putem colecta vreo 
2 500 de tone. De unde sa pro
curăm restul de 3 000 de tone ? 
Iată o problemă importantă, care 
in anii trecuți ne-a dat multă 
bătaie de cap. Ea H fost analiza
ta, nu o dată, de organizația de 
partid, de consiliul de conducere 
al gospodăriei. Și iată cum am

chibzuit noi lucrurile. Fertilizînd 
solul cu gunoi fermentat e bine, 
firește, dar folosindu-l numai 
sub această formă, în condițiile 
actuale, nu-i economic. De pildă, 
trebuie mai întîx să ducem gu
noiul în platforme. Operația 
costa patru zile-muncă la hectar. 
Pe urmă, în platforme, gunoiul 
trebuie să fermenteze cel puțin 
6 luni de zile. Noi însă avem 
nevoie de el mai repede, nu pu
tem să așteptăm atîta. în plus, 
formentînd, cantitatea de gunoi 
scade la jumătate și se pierde o 
mare parte din amoniac. Am ho- 
tărît să folosim la fertilizarea 
solului, gunoi în stare proaspătă, 
în 1962 am încercat această ex
periență pe o suprafață de 50 
hectare. Gospodăria noastră are 
86 de atelaje, un autocamion și 
— de la S.M.T. Negrești — a- 
vem pusă la dispoziție o remor-



GLASUI
UI LENIN

urmăreau ochi dirzi și-adinei din rame, 
parcă toți priveau spre prunci șl mame.

Cu vîrstnicl. cu mai tineri, cu micuții 
priveam eroii Marii Revoluții.

Treceam, acum, din nou, in lung și-n lai 
prin sălile pe unde-am mai umblat.

Cînd am ajuns in sala ceea-naltă, 
juoa-n ferestre o lumină caldă

s-a făcut tăcere deodată, 
Era-ntr-un colț o ladă încuiată.

Studenții din anul I al Facultății de medicină veterinară din Timișoara, In laboratorul de fizică. 
Foto i O. PLECAN

Silabisea inscripții, cu sfială, 
un om cărunt. Venise de la școală.
• • • ’•■••••••* • 
Muncitorești, ochi umezi, sumedenii, 
priveau spre zborul brațului Iui Lenln.

de Eugen ]ebe8eanu

Suisem scările clădirii, iar, 
in ziua proaspătă de ianuar.

Consfătuire de lucru in probleme
Blind, nu știu cine-a prins să o desfacă. 
Porni să se-nvîrtească-ncet o placă.

ale invățămintului superior
Și se-auzl deodată glasul Iui. 
Ramele parcă se mișcară-n cui

S-asculți, urechile ți'erau sărace; 
Lenin citea Decretul pentru pace.

Tineretul sovietic
participant entuziast

la construcția comunismului■nTTTn

de Octavian Nislor
secretar al C.C. al U.T.M.

în zilele de 4 și 5 noiembrie, 
la Clasa Universitarilor din 
București a avut loc o cons
fătuire de lucru organizată de 
Ministerul învățămintului. Au 
luat parte tovarășii Emil Bod- 
năraș, Leonite Răutu, acad. Șt. 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui. rectorii institutelor de în- 
vățămînt superior, prorectori, 
decani ai unor facultăți, secre
tari ai organizațiilor de partid 
din unele centre universitare, 
lucrători ai Ministerului 
vățămîntului.

în centrul consfătuirii 
stat probleme de conținut 
învățămîntulul superior 
îmbunătățirea planurilor 
programelor, elaborarea 
cursuri și manuale, studiul 
marxism-leninismului. activi
tatea de cercetare științifică, 
pregătirea științifică a cadre
lor didactice, perfectionarea 
procesului de învătămînt.

Pe marginea referatului pre
zentat de prof. univ. Jean Li-

In-

au 
ale

și 
de

vescu, adjunct al ministrului 
învățămîintuliui, au luat cuvîn
tul acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității din Buoureștl, 
acad. C. Daicoviciu, rectorul 
Universității din Cluj, prof, 
ing. C. Dinculescu, rectorul 
Institutului politehnic din 
Eucurești. prof, uiniv. I. Crean
gă, rectorul Universității din 
Iași, acad. N. Petrulian, rec
torul Institutului de petrol, 
gaze și geologie, acad. A. Mo- 
ga, rectorul Institutului medi- 
oo-farmaceutic din Cluj, acad. 
Al. Rosetti, decanul Facultății 
de limba și literatura romînă a 
Universității din București, Șt. 
Bîrlea, președintele Comitetu
lui executiv al U.A.S.R., prof, 
univ. Al. Buia, rectorul Insti
tutului agronomic din Craiova, 
prof. dr. I. Gîrbea, rectorul 
Institutului medico-farmaceu- 
tic din Timișoara, prof. univ. 
T. Bugnariu, decanul Facul
tăți’ de filozofie a Universită
ții București, I. Bojan, secre-

tar al Comitetului de partid al 
centrului universitar Cluj, 
prof. I. Ciobanu, rectorul In
stitutului pedagogic din Cluj, 
prof. univ. Gh. Ștefan, deca
nul Facultății de istorie a Uni
versității din București, prof, 
arh. Damian Ascanio, rectorul 
Institutului de arhitectură din 
București, prof. ing. C. Avram, 
rectorul Institutului politeh
nic din Timișoara, conf. univ. 
Tamara Dobrin, de la Institu
tul de arte plastice din Bucu
rești, conf. univ. A. Gheor
ghiu, secretar al Comitetului 
de partid al Institutului de 
științe economice din Bucu
rești, conf. univ. I. Șlclovan, 
rectorul Institutului de cultu
ră fizică din București, acad. 
Cr. Simionescu, rectorul Insti
tutului politehnic din Iași, 
prof. Ing. Al.
Institutului
Cluj.

Concluziile
fost prezentate de acad.
Bălan. în încheierea consfă
tuirii au luat cuvîntul tovarășii 
Emil
Rău tu.

Aprins sunau severele-1 cadențe.
(Pe-atunci, la noi erau cei mulți în zdrențe.)

Se ridicau cuvintele cit piscul. 
Cit lumea uriaș, crescuse discul.
Sta-n fundul sălii mama nemișcată : 
nu placa se urnea, ci lumea toată

Noroade frînte și-ndreptau dîrz mersul, 
vuia de glasul lor tot Universul.

Drepte, pornind ca din mitralieră, 
izbeau cuvintele-n bătrîna eră.

Stăm neclintiți. Le pricepem toți rostul: 
năștea din ele însuși timpul nostru.

Țișneau din ele-orașe noi și holde 
crescute-n ploi pe lupte și revolte.

Domșa, rectorul 
politehnic din

discuțiilor nu
Șt

Nășteau noi stele, alte oceane, 
nășteau păduri ou roade, milioana.

Și fericirea mumei de-azi, ce-at-unoi 
era un prunc desculț, printre alți prunci.

Pe-ntregul glob tăind mănoase șanțuri, 
cuvântul Iui sfărma câtuși ți lanțuri.

Marți seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația guverna
mentală a R. P. Romîne, care 
la invitația guvernului alge- 
rian a participat la sărbători
rea Zilei naționale a Republi
cii Algeriene Democratică și 
Populară. Delegația a fost con
dusă de Victor Ionescu, mini
strul Comerțului Exterior.

La festivități au participat 
și reprezentanți ai C.C.S., 
U.T.M. și U.A.S.R. ca invitați 
ai organizațiilor de masă din 
Algeria.

★

Ministrul Belgiei în R. P. 
Romînă, Honore Cambier, a 
oferit marți seara un cocteil 
în cinstea delegației grupului 
parlamentar de prietenie Ro- 
mînia-Belgia din Marea Adu
nare Națională care a vizitat 
recent Belgia la invitația 
grupului parlamentar Belgia- 
Romînia.

Au luat parte membrii dele
gației în frunte cu acad. Ște
fan Milcu, președintele 
tetului de conducere al 
lui.

Au participat acad. 
Nicolau, vicepreședinte 
rli Adunări Naționale, 
tați ai Marii Adunări 
nale, reprezentanți ai
sterului Afacerilor Externe, ai 
unor instituții centrale, func
ționari superiori ai Marii 
dunări Naționale, ziariști

Cocteilul 6-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

După ce a concertat la Bra
șov, Sibiu și Cluj, formația de 
cameră „Clarion" din S.U.A. 
și-a încheiat turneul în țara 
noastră cu u-n concert prezen
tat marți seara în sala Palatu
lui R. P. Romîne.

Sub conducerea dirijorului 
Newell Jenkins, formația a 
interpretat lucrări de Sam- 
martini, Vivaldi, Josef Martin 
Kraus, John Lessard și Hall 
Overton, a cărui piesă „Dialog 
pentru orchestră de cameră" a 
fost compusă special 
acest turneu, 
tulul a fost 
Schuman.

imp de 15 zile de
legația Uniunii 
Tineretului Mun
citor a făcut o vi
zită în U.R.S.S. la 
invitația C.C. al 
U.T.C.L. în aceas

tă perioadă de timp am avut 
posibilitatea să ne întîlnim cu 
activiști ai Comsomolului, cu 
tineri muncitori, țărani, elevi, 
studenți din R.S.S. Letonă, 
R.S.S. Bielorusă, R.S.S. Azer
baidjană și din orașul Mos
cova.

Peste tot, în întreprinderi, 
instituții, colhozuri, școli și fa
cultăți, am fost primiți cu 
multă atenție. Fiecare întîlni- 
re a delegației noastre s-a 
transformat într-o demonstra
ție de prietenie între tineretul 
sovietic șl tineretul romîn, 
ceea ce ne îndreptățește să 
spunem că și această vizită se 
înscrie pe linia dezvoltării re
lațiilor frățești statornicite în
tre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice, între tinere
tul ambelor țări, unite în lupta 
pentru realizarea țelului co
mun — construirea socialis
mului și comunismului, men
ținerea și apărarea păcii în 
lume.

In timpul vizitei, delegația 
noastră a avut posibilitatea să 
cunoască aspecte din activita
tea desfășurată de tineretul 
sovietic, de organele și orga
nizațiile de Comsomol, în di
recția îndeplinirii sarcinilor 
stabilite de cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. în lupta 
pentru construirea comunis
mului.

Azi Uniunea Sovietică este 
un imens șantier al construc
ției comunismului. Atît în ve
chiul oraș Riga, în Minskul re
construit. în însoritul Baku cît 
și în Moscova ne-au impresio
nat mărețele construcții in
dustriale, social-culturale, de 
locuințe, entuziasmul în mun
că al oamenilor sovietici.

în acest iureș al construcției 
în care se află angrenat între
gul popor, tineretul sovietic se 
găsește în primele rînduri, 
participînd cu abnegație la în
făptuirea sarcinilor stabilite 
de P.C.U.S., pentru a transfor
ma visul de aur al omenirii — 
comunismul — într-o realitate 
a zilelor noastre.

Organizațiile de Comsomol 
se ocupă, obținînd rezultate 
din ce în ce mai bune, de mo
bilizarea tinerilor la creșterea 
producției și productivității 
muncii, îmbogățirea cunoștin-

țelor profesionale și de cultu
ră generală, la introducerea 
tehnicii noi în producție, la 
generalizarea experienței frun
tașilor. în uzina de aparate 
electrice din Riga, în uzina de 
tractoare din Minsk, la rafină
ria de petrol din Baku, sau la 
uzina de laminat țevi din 
Sumghit (R-S.S. Azerbaidjană), 
pe panourile de onoare, în 
rîndul fruntașilor muncii co
muniste, al rationalizatorilor și 
inovatorilor am văzut multi 
tineri. Activitatea tineretului, 
a organizațiilor de Comsomol 
din aceste unități este deose
bit de apreciată de conducerea 
întreprinderilor. La chemarea 
Partidului comunist al Uniunii 
Sovietice, zeci și sute de mii 
de comsomoliști au plecat să 
lucreze pe cele 160 de șantiere 
ale unor mari obiective indus
triale și în special ale celor ce 
urmează să producă îngră
șăminte minerale, aducî>ndu-și 
o contribuție importantă la 
darea lor în funcțiune în cele 
mal bune condițiuni și înain
te de termen.

în colhozurile vizitate am 
făcut cunoștință cu o seamă de 
forme și metode folosite de 
Comsomol pentru educarea 
prin muncă a tinerilor colhoz
nici, 
tora 
nice,

în

pentru mobilizarea aceș- 
la cursurile agrozooteh- 
la școlile serale agricole, 
școli și facultăți, ca

drele didactice, elevii și stu
denții ne-au vorbit despre ac
tivitatea ce o desfășoară pen
tru o înaltă pregătire profesio- 
nal-științifică, ne-au împărtă
șit din preocuparea lor pentru 
legarea învățămîntulul teore
tic de problemele concrete, ale 
practicii. Cu multă mîndrie 
ne-au povestit elevii și stu
denții despre activitatea pa-

triotică desfășurată de ei în 
perioada vacanțelor, pe șantie
rele de construcții, ale unor 
importante obiective indus
triale și social-culturale și de 
alte acțiuni de interes obștesc.

Educarea tinerilor în spiri
tul tradițiilor revoluționare de 
lupta ale comuniștilor, forma
rea și dezvoltarea trăsăturilor 
comuniste de caracter, cultiva
rea patriotismului și interna
ționalismului socialist, — sînt 
sarcini ce stau în centrul a- 
tenției organizațiilor de Com- 
somol.

La 29 octombrie Comsomo- 
lul leninist și-a sărbătorit cea 
de-a 45-a aniversare. Sînt 45 
de ani de muncă și luptă eroi
că sub conducerea Partidului 
Comunist pe drumul socialis
mului și comunismului. In a- 
ceastă perioadă Comsomolul a 
devenit o organizație puterni
că ; — de la 22 000 de membri 
în 1918, astăzi Comsomolul are 
peste 21 000 000 membri.

în discuțiile purtate, repre
zentanții organizațiilor de 
Comsomol, prin întrebările 
puse, au dovedit interes față 
de activitatea U.T.M., de for
mele și metodele de muncă 
folosite. Aproape peste tot to
varășii din conducerea orga
nelor locale de partid și da 
stat, conducători ai organiza
țiilor de Comsomol au făcut 
referiri elogioase cu privire la 
victoriile de seamă obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn 
în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în Republi
ca Populară Romînă.

Vizita delegației U.T.M. în 
U.R.S.S. a constituit o nouă 
manifestare a relațiilor de co
laborare frățească dintre orga
nizațiile și tineretul țărilor 
noastre, un util schimb de 
experiență reciprocă, un prilej 
de întărire a legăturilor de 
prietenie veșnică dintre tine
retul romîn șl sovietic.

corni - 
grupu-

Ștefan 
al Ma- 
depu- 
Națio- 
Mlni-

A-

în-

TOT
că. Organizația U.T.M. ne-a dat 
un mare ajutor. A inițiat cîteva 
„Zile ale transportului îngră
șămintelor naturale” la cîmp, pe 
tarlaua de 50 ha, stabilită la bri
gada a III-a la care a participat 
un mare număr de tineri. Toam
na. la număratul bobocilor, am 
constatat cu bucurie, firește, că 
experiența noastră este bună. 
Iată avantajele folosirii ei, pe 
tarlaua amintită : 1. Cu aceeași 
cantitate de gunoi fermentat, 
puteam fertiliza doar 25 ha { 
acum am fertilizat 50. 2. Proce- 
dînd așa. am economisit 100 zile- 
munca. 3. Producția obținută de 
pe această suprafața n fost cu 
peste 1 000 de kg de știuleți mai 
mare la hectar, fața de terenul 
neîngrășat.

Avantajele ne-au sporit în
drăzneala. Organizația de partid 
și consiliul de conducere au ho- 
tarît ca în toamna aceasta să a- 
plicăm experiența noastră pe 
100 hectare. înseamnă că eficien
ța economică va fi dubla, în 
comparație cu anul trecut. Vom 
economisi 200 zile-muncă. și vom 
obține. în plus, peste 100 000 kg 
știuleți.

Ce am întreprins pînă în pre
zent, în această direcție ? Am al
cătuit un grafic de transport, pe 
fiecare atelaj, pe autocamion și 
remorca. Pe baza lui am organi
zat convoaie cu toate mijloacele 
dp transport în așa fel ca în 
cîtevg zile să fertilizăm întreaga 
suprafață planificată. Totodată 
am pregătit o seamă de materia
le, cu ajutorul cărora vom ame

Solistul 
oboistul

pentru 
concer- 
Henry

'*

au sosit în CapiMarți seara 
fală directorul general al Socie
tății petroliere italiene de stat 
(E.N.I.) Raffaele Girotti, Salim- 
beni Francesco și Dino Dinelli, 
directori ai Societății Snam-Pro- 
getti, însoțiți de un grup da 
specialiști, care vor faca o vi
zită In țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa oaspe
ții au fost Intîmpinați de Ion 
Velea, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe șl 
Ministerul Industriei Petrolului 
șl Chimiei, precum și de repre
zentanți ai Legației Italiei la 
București.

(Agerpres)
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...Se-oprise discul. Insă-ntreg pămîntul, 
mergînd-nainte — îi purta cuvîntul.
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IV. K. Krupskaia — Lenin și partidul

Bodnăraț

Cu prilejul Lunii prieteniei

cultură
In ace- 

priete-

ta Casa de 
Eforie Nord.

zi la Casa 
romîno-sovietice din ora-

romîno-sovietice

MAI FERTILE!
naja, la caia-laborator, un „colț** 
care să ilustreze eficiența eco
nomică a experienței noastre. La 
învățămîntul agrozootehnic vom 
populariza experiența în rîndul 
tuturor cursanților. In felul a- 
cesta, gospodăria noastră colec
tivă reușește să realizeze econo
mii de ziie-muncă, sa obțină în

semnate iporuri de recoltă șî bS 
fertilizeze, operativ, suprafețe 
duble de teren.

ADOLF JUGAKU 
inginer agronom 

la gospodăria colectivă 
Dumești, raionul Negrești, 

regiunea Iași

In doze moderate,
pe suprafețe mari

■ parte a suprafețe
lor noastre arabile 
sînt dispuse de-a 
lungul Someșului. 
Aici avem soluri 
nisipoase- Insă cea 
mai mare parte 

sini soluri podzolice și brun- 
roșcate de pădure, multe in 
pantă, cu fertilitate mai scăzu
tă. Pe aceste soluri putem obți
ne sporuri de producție numai 
în condițiile respectării ciclului 
de fertilizare a aceleiași supra
fețe, la 3 ani cel puțin- Deci 
noi trebuie să pornim o largă 
acțiune de fertilizare a unor 
suprafețe cît mai mari.

Dar cu cantitatea de 7 000— 
8 000 tone îngrășăminte natu
rale pe care le ob/inem anual, 
în condițiile aplicării unei can

tități de 35—4Q tone la hectar, 
nu reușeam să fertilizăm decît 
o suprafață de 250—300 de 
hectare. Ne-am gîndit atunci la 
o altă soluție. Să nu mai dam 
la hectar 35—40 tone, ci 15—20 
tone și nu numai îngrășăminte 
fermentate ci și în stare proas
pătă. Procedînd astfel putem să 
fertilizăm 450—500 hectare a- 
nual și chiar mai mult, dacă ți
nem cont că în soiul nisipos de 
pe malul Someșului incorporăm 
numai cite 10—12 tone la hec
tar intr-un ciclu care se repetă 
la 3—4 ani o dată.

Desigur, nu cunoșteam efi
ciența aplicării acestui regim 
de îngrășăminte așa că am tre
cut la verificarea lui in prac
tică, atît la porumb cit șl la 
grlu.

Pe o suprafață de 25 de hec
tare cu grlu am incorporat cite 
30—35 tone bălegar la hectar, 
iar pe 40 de hectare am redus 
această doză la numai 15 tone.

Deși pe suprafața de 25 
de hectare am aplicat o canti
tate dublă de îngrășăminte de
cît pe suprafața de 40 de hec
tare, am obținut în plus abia 80 
de kg de grlu.

Sporul realizat pe cele 25 de 
hectare nu justifică întrebuința
rea unei cantități de Îngrășă
minte cu care mai puteam ferti
liza încă 25 de hectare.

Reiese cît se poate de lim
pede că, pentru noi, era mult 
mal economic și rentabil să 
aplicăm doza de 15 tone pe o 
suprafață cit mal mare. Micșo- 
rînd doza de bălegar pînă la 15 
tone la hectar, întrebuințînd in- 
grășămintele atît cele fermen
tate cît și cele în stare proas
pătă, vom reuși să fertilizăm nu 
numai 250—300 de hectare ci 
450—500 de hectare. Rezulta
tele experienței ne-au îndem
nat să extindem această me
todă în actuala campanie.

Pe aproape 350 de hectare 
lnsămînțate in această toamnă 
cu grîu am încorporat o can
titate de peste 6 000 tone bă
legar.

Un ajutor prețios la acțiunea 
de transportare a îngrășămin
telor pe clmp, intr-un timp cît 
mai scurt l-a dat tineretul din 
gospodărie. Organizația U.T.M. 
a avut clteva inițiative foarte

bune. De pfldă, !n timpul cam
paniei de recoltare, atelajele 
care transportau din cîmp po
rumbul, se întorceau înapoi în
cărcate cu îngrășăminte. In fe
lul acesta am reușit să trans
portăm, în cele 15 platforme, 
din capătul tarlalelor, aproape 
3 500 tone de bălegar.

Pentru ca Încărcatul șl des
cărcatul îngrășămintelor să se 
facă operativ am repartizat în 
punctele de încărcare șl des
cărcare cite 20—25 colectiviști, 
în majoritate tineri, care exe
cută aceste operații. Astfel, în 
loc să repartizăm cite 2—3 oa
meni Ia fiecare atelaj pentru a- 
ceste operații, (la cele 120 de 
atelaje ale noastre ar fi lost 
necesari 250—300 de oameni) 
același volum de muncă 11 fa
cem cu brațe de muncă mai 
puține.

Aș mai adăuga aici o valo
roasă inițiativă a tinerilor. Ei 
și-au propus să depisteze toate 
rezervele de gunoi de grajd din 
comună. Cei 80 de tineri con
ductori de atelaje s-au angajat 
să transporte acest ingrășămint 
direct la cîmp ca să fie incor
porat în sol o dată cu arăturile 
de toamnă. E vorba de aproxi
mativ 2 000 tone de îngrășă
minte cu care pot ti fertilizate 
peste 130 de hectare.

ALEXA TEGLAȘ 
președintele G.A C. din Someș- 

Odorhei, raionul Zalău

LENINGRAD. Vedere par- S 
țială a străzii Altai, una dini 
cele mal tinere străzi a/e| 

orașului,
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în București și alte locali
tăți din țară au avut loc expu
neri, simpozioane și manifes
tări cultural-artistice închina
te celei de-a 46-a aniversări a
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

Marți după amiază, a fost 
făcută o expunere pe tema 
„U.R.S.S. pe drumul construc
ției desfășurate a comunismu
lui" 
din 
«Ml 
niei
șui Cluj a avut loc simpozio
nul „Valorificarea resurselor 
energetice în U.R.S.S.", iar la 
Palatul culturii a fost organi
zată o discuție pe tema „Crea
ția lui Ceaikovski".

în Capitală, la Casa priete
niei romîno-sovietice, în ca
drul ciclului de expuneri „Im
presii din U.R.S.S.", artistul 
emerit Ștefan Clubotărașu a 
vorbit despre turneul Teatru-

lui de comedie din București 
in Uniunea Sovietică.

Cu filmul „Primul reportaj", 
distins cu medalia de argint 
la Festivalul international de 
la Moscova s-a încheiat în 
Capitală Festivalul filmului 
sovietic. Tot la București, a 
avut loc marți la Casa raiona
lă de cultură „16 Februarie" o 
seară de filme romînești și so
vietice.

La Timișoara, în cadrul unei 
șezători, lectorul universitar 
Alexandru Crișan a vorbit 
despre Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie oglindită 
în literatura contemporană. 
Actori de la teatrul de stat au 
citit versuri ale poeților so
vietici închinate zilei de 7 No
iembrie.

Numeroși oameni ai muncii, 
împreună cu familiile lor, au 
asistat la asemenea șezători și 
la Brașov și Constanța,

(Agerpres)

IPOftl IPORT
• Campiona

tul cat. A de 
fotbal se reia 
la sfîrșitul a- 
cestei săptă- 
mîni. Sîmbătă 
pe stadionul 
Republicii de la 
ora 14,30 Di
namo Bucu

gramează duminică în Capi
tală trei întîlnirl. Pe terenul 
Steaua (Ghencea), de la ora 9, 
Dinamo București va juca cu 
Știința Timișoara, iar Steaua 
va întîlni p§ C.S.M.S. Iași. 
Stadionul Progresul va găz
dui cu începere de la ora 15 
meciul Progresul-Gloria.

• După cum s-a mai anun
țat la mijlocul acestei luni va 
pleca în turneu în Italia echipa 
selecționată de box a clubului 
sportiv Dinamo București. Pu- 
giliștii bucureșteni urmează să 
evolueze la Bologna, Milano 
și Florența. Din echipă fac 
parte printre alții D. Davi- 
descu, C. Crudu. C. Gheor
ghiu, S. Bîrsu, I. Mihalik. I. 
Monea Șl V. Mariuțan.

• Ultima etapă a campiona
tului republican de rugbl pro

rești va întîlni pe Petrolul Plo
iești. Duminică pe același sta
dion Steaua va juca cu Farul 
Constanta. Meciul începe la 
ora 14,30.

Partida cen
trală din cea 
de-a 6-a rundă 
a turneului in
ternațional de 
șah de la Mos
cova s-a dispu
tat între fostul

campion mondial Mihail Tal și 
marele maestru iugoslav Zve- 
tozar Gligorici. In apărarea si-
ciliană, șahistul sovietic, cu
piesele albe a ales atacul Rau- 
ser. în jocul de mijloc el a 
sacrificat tin cal șl a obținut
un atac puternic după care a 
ciștigat dama pentru trei piese 
ușoare. Gligorici n-a putut să 
evite noi pierderi de material
și la mutarea 40-a s-a recu

noscut învins. Tînărul șahist 
sovietic Lieberson l-a învins 
pe marele maestru maghiar 
Szabo. S-au terminat remiză 
partidele Antoșin-Smîslov, 
Keres-Pîdevski, Kuppers-Ji- 
menez. Pietzsch-Hort și Balcze- 
rovski-Simaghin. în clasament 
continuă să conducă Smîslov 
cu 5 puncte, urmat de Tal 4,5 
puncte, Antoșln 3,5 puncte Și 
o partidă întreruptă.

• în zilele de 15, 16, 17 no
iembrie 8e vor desfășura In 
sala sporturilor de la Floreasca 
întrecerile competiției femi
nine de handbal „Cupa orașu
lui București", La competiție 
participă două selecționate 
ale orașului București, repre
zentativa orașului Budapesta 
si o echipă iugoslavă care ur
mează să fie anunțată zilele 
acestea.

(Agerpres)



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Situația din Vietnamul de sud Vizita delegației După întrevederea miniștrilor

SAIGON 5 (Agerpres). — 
La Saigon a fost instalat noul 
guvern al Vietnamului de sud. 
Funcția de șef al statului a 
fost preluată de principalul 
autor al loviturii antidiemiste, 
generalul Duong Van Minh, 
care conduce totodată și așa 
numitul Comitet militai- revo
luționar. Prim ministru este 
Nguyen Ngoc Tho. fost vice, 
președinte în timpul regimu
lui diemist. Mai mulți membri 
ai noului guvern au fost mi
niștri sau secretari de stat in 
guvernul diemist. Agenția 
France Presse precizează că 
,.s-au desfășurat tratative di
ficile pentru a stabili lista 
completă a guvernului”. Agen
ția U.P.I., relatează că doi foști 
miniștri s-au reîntors luni la 
ministerele lor pentru a gira a- 
facerile curente și a pregăti 
transferarea atribuțiilor noilor 
miniștri ai guvernului provizo
riu. De altfel noul guvern va 
avea puteri limitate, deoarece 
puterea reală este deținută de 
așa-numitul Comitet militar 
revoluționar.

La Saigon a fost promulgată 
o nouă constituție provizorie și 
paralel s-a anunțat menținerea 
stării de asediu. Potrivit preve
derilor constituției, puterea 
executivă și legislativă se află 
în mîinile „Comitetului revo
luționar militar”, iar atribuți
ile șefului statului sînt exerci
tate de președintele acestui 
comitet. Puterea executivă 
este „delegată” guvernului pro
vizoriu, al cărui șef este nu
mi» de -Comitetul revoluționar

cu 
a- 
a- 
în

militar”, care aprobă și com
ponența guvernului.

Agenția Reuter relatează că 
marți pe străzile Saigonului 
unități sud-vietnameze au luat 
poziție de luptă pentru a „pre
veni” demonstrațiile populației 
împotriva eliberării a doi ofi
țeri ai poliției diemiste, care 
fuseseră arestați în urmă 
cîteva zile. Agenția U.P.I. 
preciază că „încordarea a 
tins un punct periculos
fosta capitală imperială, Hue, 
la nord de Saigon”. După cum 
se știe, din această localitate a 
început mișcarea de protest a 
budiștilor care a căpătat o 
deosebită amploare. Potrivit 
relatările agenției U.P.I., poli
tia și forțele armate nu mai 
pot ține în frîu mulțimea care 
a ieșit pe străzi pentru a cere 
cu vigoare lichidarea vestigii
lor dominației nefaste a fami
liei Diem.

Noul regim, venit la putere 
în Vietnamul de sud după lo
vitura antidiemistă, a fost re
cunoscut oficial de Federația 
Malayeză, iar agenția U.P.I. a- 
rată că „recunoașterea de că
tre S.U.A. și un număr de alte 
țări este așteptată să urmeze 
repede”.

Referindu-se la lovitura de 
stat din Vietnamul de sud, re
vista „Newsweek” scrie în nu
mărul său din 4 noiembrie că 
„reprezentanții americani au 
propus în repetate rînduri con
ducătorului militar al rebeli
unii, generalul Duong Van 
Minh, să preia conducerea a- 
cestei lovituri de stat”.

In Adunarea Generală a 0. N. U

MOSCOVA 5 — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Delegația Consiliului ARLUS 
care participă ia sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie în U.R.S.S., 
a vizitat Riga. Membrii delega
ției au fost oaspeții muncitori
lor de la fabrica de produse 
chimice „Gintars".

Delegația Consiliului General 
ARLUS a iăcut o vizită preșe
dintelui Sovietului orășenesc 
1. P. Paaladin și președintelui 
Comitetului de stat al radio și 
televiziunii, R. Zonderson.

Studiourile de televiziune din 
Riga au organizat o „masă ro
tundă" la care tovarășii C. Pris- 
nea, Eugen Rodan și artista 
Gina Petrini au vorbit telespec
tatorilor despre realizările po
porului romîn și despre legătu
rile de prietenie frățească din
tre popoarele romîn și sovietic-

In cursul zilei de marți, dele
gația s-a înapoiat la Moscova.

Marți după-amiază, ambasa
dorul R. P. Romîne la Moscova, 
N. Guină, a oferit în saloanele 
ambasadei un cocteil cu prile
jul vizitei delegației Consiliu
lui General ARLUS în U.R.S.S. 
La cocteil au luat parte Ana 
Țukanova, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto- 
romînă, V. I. Konotop, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
de partid pentru agricultură al 
regiunii Moscova, generalul dc 
armată A. A. Epișev, șeful di
recției politice generale a 
Armatei Sovietice, reprezen
tanți ai Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, activiști ai or
ganizațiilor de partid și de stat 
din Moscova, funcționari ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
precum și muncitori de ia 
prinderi industriale din 
cova.

Cocteilul s-a desfășurat
atmosferă de caldă prietenie.

★

KIEV — Cu prilejul Lunii 
prieteniei sovieto-romîne, în 
capitala Ucrainei s-a deschis 
expoziția de grafică a pictori
lor romîni Eugen Taru și Va- 
sile Dobrian, la care sînt pre
zentate peste 120 de lucrări.

între- 
Mos-

într-o

de externe ai lî. P. Domine si Franței
3 >

Comentarii ale presei franceze
PARIS 5 — Corespondentul 

Agerpres transmite : In capi
tala Franței se comentează în
trevederea dintre 
Mănescu, ministrul 
externe al R. P. 
Maurice Couve de 
ministrul de externe al Fran
ței, care este apreciată ca un 
moment important în relațiile 
romîno-franceze. Astfel, intr-o 
convorbire cu ziariști francezi, 
Claude Lebel, purtătorul de 
cuvînt al ministrului afaceri
lor externe al Franței a subli
niat că s-au înregistrat pro
grese în dezvoltarea schimbu
rilor economice și culturale 
dintre cele două țări.

Ziarele „COMBAT", „FIGA
RO", „LE MONDE’’ și „L’IN- 
FORMATION" publică ample

Comeltu 
afacerilor 

Romine și 
Murville,

relatări despre întrevederea 
dintre miniștrii de externe ai 
Franței și Romîniei precum și 
declarațiile făcute de ei cu a- 
cest prilej. Intr-un articol 
semnat de Bernard Feron, zia
rul „Le Monde" subliniază 
dezvoltarea relațiilor comer
ciale dintre Franța și Romî- 
nia. De asemenea, într-un co
mentariu la întrevederea Mă- 
nescu-Couve de Murville, zia
rul „Le Figaro" dă o serie de 
date în legătură cu dezvol
tarea relațiilor comerciale și 
culturale dintre Franța și Ro- 
minia, remareînd că acestea se 
desfășoară într-un med satis
făcător.

Demonstrație înJAPONIA : sprijinul dezarmării, a oamenilor muncii din Tokio, organizată 
la chemarea Comitetului de luptă pentru pace din Japonia

Foto : JAPAN PRESS

■a-

Grupul
de pclroiiști

romîni în S.U.A.
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NEW YORK. — La ședința 
din după-amiaza zilei de 4 
noiembrie a comitetului politic 
al Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile 
marginea raportului 
de Comitetul celor 
pentru dezarmare.

Luînd cuvlntul în 
dinței, reprezentantul R.S. Ce
hoslovace, Jiri Hajek, a arătat 
că la tratativele de la Geneva 
țările socialiste au depus efor
turi pentru înlăturarea în ter
menul cel mai scurt a princi
palului pericol — un război 
nuclear — în timp ce Occiden
tul a preconizat măsuri lente 
de dezarmare. Jiri Hajek a 
subliniat necesitatea ca dezba 
terile viitoare în Comitetul 
celor 18 state de la Geneva să 
se axeze asupra următoarelor 
probleme importante: încheie
rea unui tratat de neagresiune 
intre N.A.T.O. și țările parti
cipante la Tratatul de la Var-

pe 
prezentai 
18 state

șovia, crearea de zone denu- 
clearizate, adoptarea de mă
suri pentru preîntâmpinarea 
atacului prin surprindere, re
ducerea bugetelor militare.

James Barrington, reprezen
tantul Birmaniei, a subliniat 
că Comitetul celor 18 state 
trebuie să folosească atmosfera 
favorabilă creată prin semna
rea Tratatului de la Moscova 
și realizarea acordului privind 
interzicerea plasării pe orbită 
a unor obiecte avînd la bord 
arma nucleară. Reprezentantul 
Birmaniei s-a pronunțat în 
sprijinul propunerii cu privire 
la încheierea unui tratat tie 
neagresiune între N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia și s-a referit la 
importanța măsurilor menite 
să împiedice răspîndirea armei 
nucleare, condamnînd planu
rile cu privire la crearea for
țelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O.

NEW YORK. — La 4 noiem
brie a sosit la New York, 
grupul de petroliști romîni, 
condus de Ion Dumitru, adjunct 
al ministrului industriei petro
lului și chimiei, care efectuează 
o vizită în S.U.A. ca răspuns la 
recenta vizită in țara noastră a 
unui grup de specialiști ameri
cani din industria petrolului.

La sosire pe aeroportul inter
național din New York delega
ția a fost întîmpinată de Denis, 
președintele Institutului ameri
can al petrolului, de membri ai 
delegației de petroliști ameri
cani care au vizitat recent Ro- 
mînia, de reprezentanți ai De
partamentului de Stat.

Au fost de față Petre Bălă- 
ceanu, ministrul R. P. Romine 
la Washington și membrii mi
siunii permanente a R. P. Ro- 
mîne la O N.U.

HELSINKI — La 5 noiem
brie a sosit la Helsinki o dele, 
gație a Federației Mondiale a 
Tineretului 
frunte cu
F.M.T.D., G. Pillar. In cursul 
vizitei de o săptămînă pe care 
o va întreprinde în Finlanda, 
delegația F.M.T.D., va lua cu
noștință de activitatea organi
zațiilor de tineret din această 
țară. De asemenea, delegația 
va fi primită de U. Kekkoner.i, 
președintele Finlandei.

Democrat, in 
vicepreședintele

pentru construirea de universi
tăți, spitale și școli, „de care 
avem atîta nevoie”.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
Prensa Latina menționează că în 
cadrul celei de-a doua conferințe 
de la Sao Paulo a Consiliului eco
nomic și social interamerican s-a 
menționat că suprafața totală cul
tivată în America Latină reprezintă 
numai 5 la sută din terenurile a- 
gricole.

CAIRO. — La Cairo a avut loc 
o conferință de presă la care a luat

KIEV. — La i noiembrie s-a 
sărbătorit într-un cadru festiv 
aniversarea a 20 de ani de la 
eliberarea Kievului de ocupan- 
ții germano-fasciști. Mitingul 
consacrat acestui eveniment a 
avut loc în satul Noviie Pe- 
trovțî. situat la 20 km de capi
tala Ucrainei, unde în toamna 
anului 1943, se afla sediul co
mandamentului primului front 
ucrainean.

STOCKHOLM. — Juriul Acade
miei Regale de Știin[e din Suedia

bru al unei grupări de extre
mă dreaptă — a fost arestat.

NEW YORK. — La 4 noiembrie 
și-a încetat definitiv activitatea pri
mul reactor nuclear din Statele 
Unite, construit în urmă cu 20 de 
ani la Oak Ridge (statul Tennes
see). La acest reactor au fost rea
lizate materialele fisionabile folosi
te la crearea primelor bombe ato
mice americane.

Autoritățile au hotărît să închidă 
reactorul întrucit instalațiile sale 
s-au învechit.

cadrul șe-

MOSCOVA. — După cum se 
spune în comunicatul comun 
privitor la convorbirea care a 
avut Ioc la Moscova între dele
gațiile P.C.U.S. șl Partidului So
cialist Francez (S.F.I.O.), ele au 
constatat că „sînt într-o mare 
măsură de acord în ceea ce pri
vește necesitatea consolidării 
destinderii încordării internațio
nale". Ele au subliniat impor
tanta pozitivă deosebită a Tra
tatului de la Moscova privitor 
lu interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară.

Intre cele două delegații a 
avut loc un schimb de păreri în 
unele probleme ale mișcării 
muncitorești și 
„Cele două părți, 
că între ele există divergente 
serioase în domeniul ideologic, 
au relevat importanta deosebită 
a unirii eforturilor clasei mun
citoare, oamenilor muncii, for
țelor democratice și iubitoare 
de pace în lupta pentru pace, 
împotriva războaielor agresive, 
de orice fel, împotriva primej
diei unui nou război mondial".

Prezențe

democratice, 
recunoscind

PHENIAN — în seara de 4 
noiembrie. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Ambasadei 
R P. Romîne la Phenian, Vo- 
diță Florea. a oferit un cocteil 
cu prilejul celei de a 15-a ani
versări a stabilirii relațiilor 
diplomatice între Republica 
Populară Democrată Coreeană 
și Republica Populară Romînă.

Au participat Pak Sen Cer, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, Giăn Du Hoan, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. D. Co
reene în R. P. Romînă, Kinm 
Ien Nam, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, și alte 
personalități. Au fost de față, 
de asemenea, membri ai Am
basadei R. P. R. la Phenian.

Vodiță Florea și Pak Sen 
Cer au rostit cuvîntări.

românești*

Polonă a unui grup de ziariști 
economiști din R.P. Romînă.

Au fost de față H. Horo- 
tynski, președintele Uniunii 
ziariștilor polonezi, J. Kowarz, 
șef adjunct al secției externe 
al C.C. al P.M.U.P., funcționari 
superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe.

DAKAR. — Modibo Keita, 
președintele Republicii Mali, a 
cerut în mod oficial ministru
lui de externe al Senegalului, 
Doudou Thiam, actualul preșe
dinte al Consiliului ministerial 
al Organizației unității afri
cane, să convoace consiliul în 
vederea examinării diferendu
lui algero-marocan. După cum 
relatează agenția France Presss, 
ministrul de externe senegalez, 
la invitația președintelui Re
publicii Mali, a întreprins o 
scurtă vizită la Bamako.

VARȘOVIA — Ambasadorul 
R.P. Romîne în R.P. Polonă, 
Gheorghe Diaconescu, a oferit 
un cocteil în saloanele amba
sadei, cu prilejul vizitei în R.P.

BEIRUT — Astăzi s-a deschis 
la Beirut cel de-a] 4-lea congres 
ai petrolului arab. La congres 
iau parte peste 500 de repre
zentanți ai țărilor arabe, obser
vatori. industriași și tehnicieni 
din numeroase țări ale lumii. 
Din R. ~ ~ 
congres 
condus 
Boabă, 
industriei petrolului și chimiei.

Congresul urmează să exami
neze numeroase probleme ale 
valorificării zăcămintelor petro
lifere din țările arabe, precum 
si probleme 
pentru toate 
de petrol.

P. Romînă ia parte la 
un grup de petroliști 
de inginer Alexandra 
adjunct al ministrului

de interes general 
tarile producătoare

ROMA. — La 4 noiembrie, 
scriitorul Danilo Doici, repre
zentant de seamă al vieții pu
blice din Italia, a Încetat greva 
foamei declarată în urmă cu 9 
zile. Greva a fost declarată în 
semn de protest împotriva neîn- 
deplinirii de către autorități a 
promisiunilor de a începe con
struirea barajului de la Bruc- 
coli, (Acest baraj are o însem
nătate deosebită pentru dezvol
tarea regiunii de nord a Sici- 
Hei).

După cum reiese din relatări
le agenției France Presse, lupta 
scriitorului italian a fost încu
nunată de succes: Ministerul 
Lucrărilor Publice a promis alo
carea fondurilor necesare con
struirii barajului. Lucrările ur
mează să înceapă în cursul anu
lui viitor.

ROMA 5 — Corespondentul 
Agerpres Giorgio Pastore trans
mite : La 5 noiembrie, a avut 
Ioc o ședință a guvernului ita
lian în cadrul căreia s-a hotă
rît demisia cabinetului condus 
de Giovanni Leone. Această ho
tărîre a fost adusă la cunoștin
ța președintelui Segni care, po
trivit tradiției, l-a însărcinat pe 
Leone cu soluționarea proble
melor curente pină la formarea 
noului guvern.

Demisia actualului guvern, 
alcătuit numai din democrat- 
creștini, nu a constituit o sur
priză pentru cercurile politice 
din Roma întrucit cabinetul 
Leone, format în luna iunie a.c., 
a fost un guvern de tranziție 
menit să dea răgaz partidului 
democrat-creștin în vederea al
cătuirii unei noi coaliții guver
namentale.

La Roma se afirmă că sarci
na formării noului guvern va fi 
încredințată lui Aldo Moro, se
cretar general al partidului de- 
mocrat-creștin.

Ziarele italiene subliniază că 
formarea unui nou guvern de 
centru-stînga la care să parti
cipe democrat-creștinii, socia
liștii, republicanii, și social-de- 
mocrații, este dificilă, întrucit 
participarea socialiștilor la a- 
cest guvern de coaliție este le
gată de anumite condiții. De
mocrat-creștinii cer socialiștilor 
- - în cazul că acceptă să intre 
in guvern — să rupă orice le
gături cu comuniștii în cadrul 
sindicatelor, consiliilor munici-

pale sau comunale, precum 
în alte organizații. Punctul de 
vedere susținut de secretarul 
general al Partidului socialist, 
Nenni, la ultimul congres al 
partidului, în legătură cu intra
rea socialiștilor în guvern, în 
condițiile cerute de democrat- 
creștini, a intîmpinat o opozi
ție puternică atît din partea so
cialiștilor de stînga, cit și din 
partea unor membri de frunte 
ai grupului reprezentat de 
Nenni.

In aceste condiții, observato
rii politici din Roma prevăd că 
va fi nevoie de o lungă pe
rioadă pentru rezolvarea crizei 
de guvern.

LONDRA. — Luînd cuvântul 
în cadrul unui program al te
leviziunii britanice, purtătorul 
de cuvânt al partidului laburist 
pentru problemele militare, 
Denis Healey, a criticat proiec
tul de creare a bombardieru
lui „T.S.R.-2” destinat trans
portării armelor nucleare. Ni
mic nu justifică cheltuirea 
uriașei sume de un miliard de 
lire sterline pentru noul pro
iect, a spus liderul laburist, 
scoțînd totodată în relief ce 
s-ar putea face cu acești bani

cuvlntul Bobby Mac, lider al Par
tidului Popular din Bechuanaland, 
După cum a subliniat el, poporul 
din Bechuanaland cere ca în anul 
1964 să i se acorde independen/a.

Ca urmare a luptei maselor popu
lare din Bechuanaland. a declarat 
Bobby Mac, autoritățile britanice 
au acceptat crearea unei comisii 
constitutionale care să elaboreze 
recomandări in vederea acordării 
autonomiei interne a acestui pro
tectorat englez. La 6 noiembrie, 
comisia urmează să se întrunească 
la Londra pentru a examina răspun
sul dat de guvernul englez la re
comandările formulate de comisie.

STOCKHOLM. — La Stockholm 
s-a anunțat că în urma cercetărilor 
întreprinse în comun de meteoro
logi suedezi și americani s-a stabi
lit că în atmosferă, la o altitudine 
de 80 km deasupra Laponiei există 
cea mai coborîtă temperatură înre
gistrată pină acum: minus 142,8 
grade Celsius. Aceste cercetări au 
avut loc între 27 iulie și 7 august 
cu ajutorul unor sonde meteorolo
gice de un tip special.

proteste împotriva
AMlNARII INDEPENDENȚEI

GUYANEI BRITANICE
GEORGETOWN. — Brindley 

Benn, locțiitor al primului ministru 
al Guyanei Britanice, într-o decla
rație făcută după înapoierea sa de 
la Londra (unde a participat la con
ferința în problema constituției Gu
yanei Britanice) a criticat liotărirea 
guvernului englez de a amina acor
darea independenței Guyanei și de 
a impune un sistem electoral menit 
să înlăture de la putere Partidul 
popular urogresist condus de 
Cheddi Jagan,

Brindley Benn a subliniat că în 
ultimele zile guvernatorul englez 
din Guyana Britanică a primit pes
te 10 000 de scrisori de protest îm
potriva noului sistem electoral, 

Orqanizatiile politice și obștești 
din Guyana Britanica, care cuprind 
jumătate 
clarat că 
primului

din populația țării, au de- 
sprijină întrutotul poziția 
ministru Cheddi Japan.

Cancerul bronzului

Cei care au vizitat anul tre
cut Veneția au constatat 
că vestitul statuar de pe 

frontispiciul bazilicii San Mat
eo „quadriga" (patru cai infla
mați) nu se găsește la locul lui, 
parcă cei patru cai ar fi fugit 
de acolo. Grupul a fost cobor it 
de pe piedestalul pe care a stat 
800 de ani, constatînduse că au 
apărut pe el crăpături și feno
mene de distrugere a bronzului 
din care era turnat. Sub efec
tul oxidării la bronz are loc un 
fenomen de dezagregare, care 
poate fi remediat prin electroli
ză. Din acest motiv, grupul sta
tuar al celor patru cai a fost 
coborît și trimis Ia „sanatoriu' 
pentru vindecare.

Această quadriga are un isto
ric zbuciumat: în timpul cru
ciadelor, venețienii au adus-o 
ca „pradă de război" din. Bizanț, 
unde împodobea Hipodromul 
împărătesc. Descoperindu-i fru
musețea, venețienii (care la a- 
cele cruciade participau mai 
mult ca negustori și cărăuși) au 
luat-o pur și simplu — deși Bi
zanțul era țară aliată — și au 
adus-o Ia Veneția. Acolo a fost 
folosită la înfrumusețarea iron- 
tispiciului bazilicii San Marco, 
care se construia de 200 de ani. 
Istoria acestei qtiadrigi are pes
te 1 600 de ani. Nu se cunoaște 
numele artistului care a creat-o.

„Lacul cu pește” 
din Tatra

Zn Munții Tatra se află „La
cul cu pește", unul din 
cele mai mari și mai cu

noscute lacuri glaciare. Situat 
la poalele înălfimii Meguso- 
wecki, la 1393 metri deasupra 
nivelului mării și la 14 kilome
tri de Zakopane, acest „ochi de

Membri ai unui detașament de 
nează în regiunea

patrioți venezueleni care acțio 
muntoasă San Luis

PE SCURT • PE SCURT

a acordat Premiul Nobel în dome
niul fizicii pe anul 1963 prof. Eu
gene P. Wigner (S.U.A.), prof. Ma
ria Goeppert—Mayer (S.U.A.) si 
J. Hans D. Jensen (R.F. Germană).

TOK.IO. — Agențiile de pre
să anunță că la 5 noiembrie în 
localitatea Kuriyama din pre
fectura Fukușima a avut loc 
un atentat nereușit la viața 
primului ministru al Japoniei, 
Ikeda. In timp ce cobora de la 
tribună, unde rostise un dis
curs electoral, Ikeda a fost a- 
tacat de un individ înarmat cu 
un cuțit. Atentatorul — mem-

NEW YORK. — In numeroa
se regiuni ale Statelor Unite au 
avut loc marți alegeri munici
pale, precum și alegeri pentru 
posturile de guvernatori ai sta
telor Kentucky și Mississippi 
și a unui membru al Camerei 
reprezentanților pentru statul 
Pennsylvania. După cum trans
mite agenția Associated Press 
aceste alegeri sînt urmărite cu 
atenție, întrucit în numeroase 
regiuni unul din principalele 
subiecte la ordinea zilei este 
problema drepturilor civile ale 
negrilor. Totodată, aceste ale
geri vor permite anumite indi
cii asupra orientării 
electoral înainte de 
prezidențiale care vor 
anul viitor.

PE SCURT •

corpului 
alegerile 
avea loc

grnp deCARACAS. — Un 
partizani venezueleni înarmați 
au pus stăpînire pe unul din
tre cele mai mari posturi de 
radio din țară situat în orașul 
portuar Carupano.

PE SCURT

Deplina încetare a focului
la frontiera algero-marocană

apă" este considerat cel mai 
frumos lac din Munții Tatra. La
cul ocupă 34,5 ha, avînd dimen
siunile 862 m x 566 m, iar adin- 
cimea lui maximă atinge 50,8 m. 
Pe munții de pe mal cresc 
brazi, pini, scoruși care creează 
un peisaj alpin tipic.

In apele Iacului trăiesc pă
străvi, de unde i se trage și nu
mele. Pe malul lui a lost ame
najată o bază turistică.

Haine de protecție 
pentru... oi

u re-n crescător de oi din 
giunea Cumberland și-a 
înzestrat oile cu îmbrăcă

minte pentru iarnă. In cursul 
iernii trecute, el a îmbrăcat în

și S.U.A. La început, zvonurile 
nu au fost luate în serios. To
tuși, numărul oamenilor care 
văzuseră monstrul creștea me
reu.

Duminica 3 august 1868, mon
strul a fost descoperit pe uscat 
în apropierea litoralului, în re
giunea orașului Eastport din 
statul Maine. S-a deschis focul 
asupra animalului care, după 
ce a căpătat vreo 70 de răni, a 
fost imobilizat.

Animalul rănit a fost prezen
tat apoi la Eastport, la tîrgul 
din Portaland și într-o serie de 
alte orașe ale S.U.A, Prin aspec
tul și dimensiunile sale neobiș
nuite, animalul atrăgea un mare 
număr 
savanți

de spectatori, 
naturaliști.

inclusiv

ginea monstrului. în zilele noas
tre s-a făcut o nouă încercare 
în acest sens. Firește că greu
tățile au crescut, savanții nepu- 
tîndu-se baza acum decît pe de
sene și descrieri ale acestui 
animal neobișnuit. In schimb, 
experiența acumulată de știință 
în ultimul secol s-a dovedit pre
țioasă. După cum relatează re
vista „National Fishman", în 
cadrul discuției purtate recent 
în America oamenii de știință 
au ajuns la concluzia că prin 
forma corpului său „monstrul 
din statul Maine” seamănă cu 
un geozaur — ființă dispăruta, 
după cum se crede, cu peste 100 
milioane de ani în urmă. După 
toate probabilitățile, „monstrul'' 
din statul Maine nu aparține e-

ză că printre oficialitățile care par
ticipă la aceste lucrări se spune 
că marina de război a Germaniei 
bitleriste ar fi creat aproape de 
lacul Toplitz un poligon de expe
riențe. La slîrșitul războiului naziș
tii au demontat această rampă și 
au scufundat-o în apele lacului To- 
plilz.

Pe de altă parte, agenția United 
Press international relatează că 
una din echipele de cercetare ar fi 
reperat o ladă specială in care se 
crede că ar fi monede britanice 
false.

Corespondentul agenției U.P.I., 
reamintește că cercetări anterioare 
efectuate în 1959 au scos la iveala 
lăzi asemănătoare conținînd lire 
sterline falsificate de naziști în 
timpul celui de-a! doilea război 
mondial în scopul subminării eco
nomiei Angliei.

Secretul în care se desfășoară 
cercetările nu au permis corespon
denților de presă să furnizeze alte 
amănunte asupra obiectelor care se 
presupune că ar fi scufundate în 
Iacul Toplitz.

Un purtător de cuvînt al oficia
lităților austriece a declarat că cer
cetările vor continua pină la mijlo
cul lunii noiembrie cind se speră 
ca așa-zisa legendă a comorii lacu
lui Toplitz să poată fi elucidată.

5 (Agerpres). — De 
la frontiera algero- 

domnește calmul;

ALGER 
două zile 
marocană 
nu au mai avut loc nici un fel 
de incidente, încetarea focului 
fiind efectivă în toate punc
tele de frontieră. Căpitanul 
Sankae, din Republica Mali, 
însărcinat cu supravegherea 
încetării focului în sectorul 
Figuing și Bei-Ounif, a consta
tat deplina încetare a focului.

Agențiile de presă anunță că 
pe plan diplomatic se depun în 
prezent eforturi susținute în 
vederea convocării în termenul 
cel mai scurt posibil a unei 
conferințe a miniștrilor de ex
terne ai țărilor africane, în 
vederea soluționării conflictu
lui de frontieră algero-maro
can. După convorbirile avute

la Bamako cu Modibo Keita, 
Doudou Thiam, ministru de 
externe al Senegalului și pre. 
ședințele temporar al Organi
zației unității africane, a ple
cat la Rabat. In capitala Ma
rocului a sosit, de asemenea, 
ministrul de externe al Gha- 
nei, K. Botsio. care s-a aflat 
în ultimele zile la Alger. La 
Rabat. Botsio urmează să în- 
mîneze regelui Hassan al 
II-lea un mesaj din partea 
președintelui Nkrumah.

După cum. anunță agenția 
France Presse, Ia 5 noiembrie, 
la Cairo s-a întrunit Consiliul 
Ligii Arabe, care a ascultat ra
portul misiunii de mediere al 
Ligii după vizita făcută la Al
ger și Rabat.

Sesiunea ministerială
a Pieței comune

mod experimental cîțiva berbe
ci cu niște haine confecționate 
din iuta Berbecii care au iernat 
astfel au dat o lină mai bună și 
au sporit în greutate. In pre
zent, acest crescător și-a paten
tat ideea și o Urmă de iută din 
Leith confecționează pe baza 
desenelor Iui haine pentru toate 
rasele de oi.

animalului era lung

O fosilă vie

La mijlocul veacului trecut 
s-au ivit zvonuri despre 
un monstru straniu care 

aducea cu un șarpe uriaș. El 
fusese văzut în lacul Utopia, si
tuat la frontiera dintre Canada

Corpul
de 9 metri. El avea o mare ari
pă dorsală și două laterale, ca 
peștii. Corpul animalului se ter
mina cu o coadă lungă și lată, 
asemănătoare ca formă cu a 
unui rechin șl două labe uriașe 
terminate ca Ia palmipede. Ma
xilarul de 2 metri era presărat 
cu dinți mici, foarte numeroși. 
Corpul gigantic, care cîntărea, 
după cit se pare, 11 tone, nu 
avea schelet osos. Pielea dură 
rle culoare cenușie închisă se
măna cu pielea elefanților și ri
nocerilor.

Nivelul insuficient de dezvol
tare a paleontologiei nu a per
mis oamenilor de știință din 
vremea aceea să stabilească ori.

pocii noastre, el constituind 
cea mai autentică „fosilă vie”, 
transportată într-un fel sau al
tul din împărăția reptilelor gi
gantice pe pămîntul de astăzi.

Cercetările de la Toplitz

Operațiunile întreprinse de au
toritățile austriece pentru a 
descoperi misterioasa comoa

ră ascunsă de naziști în apele la
cului Toplitz continuă. La 4 noiem
brie au lost scoase la suprafață nu
meroase planșee și bucăți asambla
te care, potrivit relatărilor agenții
lor de presă, s-ar părea 
tuiau o rampă de lansare 
telor.

Agenția France Presse

că alcă- 
a rache-

sublinia-

Pylhonul... a evadat

ROMA. — Politia din Milano a 
fost pusă în stare de alar
mă în urma dispariției unui 

python avînd o lungime de peste 
doi metri. El a reușit să scape din- 
tr-o cușcă de la menajeria unui 
circ. Cercetările întreprinse de po
liție în tot cursul zilei de 4 noiem
brie au fost infructuoase. Directo
rul circului a declarat că va fi greu 
să fie găsit pythonul în această 
perioadă ploioasă, deoarece, în ge
neral, reptilele stau ascunse pe un 
astfel de timp. Mușcăturile pytho- 
nului nu sînt veninoase dar strîn- 
soarea lui poate ti mortală.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — 
în după-amiaza zilei de 5 no
iembrie a luat sfîrșit la Bruxel
les sesiunea ministerială a Pie
ței comune. Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, sesiu
nea s-a terminat „fără să se fi 
putut lua vreo hotărîre impor
tantă”, mai ales în problemele 
legate de elaborarea unei poli
tici agrare comune, probleme 
unde persistă contradicții se
rioase între Franța, care a ce
rut aprobarea unor prețuri co
mune la cereale, carne de vită, 
orez etc., și Republica Federală 
Germană, care refuză Cererea 
franceză.

Partenerii vest-germani ai a- 
cestui organism european con
sideră că fixarea unor prețuri 
comune, luîndu-se ca bază pre-

țurile franceze, care sînt cele 
mai scăzute, va duce la redu
cerea veniturilor producătorilor 
agricoli din R.F.G.

Sesiunea a dezbătut un pro
iect prezentat de vicepreședin
tele Pieței comune, Sieco Man
sholt care prevede „armoniza
rea urețurilor", la produse agri
cole, plan a cărui esență constă 
în accelerarea integrării în do
meniul agriculturii.

Pentru a atenua oarecum 
contradicția dintre Franța si 
R.F.G. în această problemă, co
misia Pieței comune intențio
nează să creeze un fond de sub
venție în vederea compensării 
pierderilor provocate producă
torilor vest-germani de „armo
nizarea prețurilor”.
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