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pentru repararea
mașinilor agricole

se datorește introducerii în produc- 
an a 91 de noi produse industriale, 
la prețul de cost peste sarcina pla- 

ridică la 6 836 000 lei. Beneficiul

Proletari din toate țările, uniți-vă!

O BAIA MARE (de la corespondentul nostru). 
Industria locală a regiunii Maramureș și-a 

realizat planul anual de producție cu o lună 
înainte de termen. Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, producția bunurilor de 
larg consum a crescut cu 26 la sută. In aceste 
zile, colectivele de muncă din întreprinderile 
industriei locale ale regiunii s-au angajat ca 
pînă la finele anului 1963 să mai livreze peste 
plan comerțului produse în valoare de aproxi
mativ 16 milioane lei. Succesul muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din această ramură 
industrială 
ția acestui 
Economiile 
nlflcată se 
suplimentar este de aproape 4 300 000 lei. Efor
tul tuturor colectivelor de muncă este expri
mat și prin aplicarea în producție a 350 mă
suri tehnico-organizatorice șl inovații, cu 
un efect economic anual de peste 6 400 000. 
In îndeplinirea planului anual înainte de 
termen cele mai bune rezultate au obținut 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Com
binatul „1 Mai" Satu Mare, Întreprinderea oră
șenească mixtă Baia Mare, întreprinderea 
raională de industrie locală Sighet, Coopera
tiva Cehu Silvaniei și altele.

• Metalurgi.știi de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani care au anunțat În
deplinirea planului anual la producția globală 
și marfă cu mult înainte de termen au sporit 
poductivitatea muncii cu peste 17 la sută față 
de prevederi și au realizat economii la prețul 
de cost de peste 2 milioane lei.

• Buna organizare a muncii, utilizarea între
gii capacități de lucru a mașinilor au permis 
colectivului întreprinderii de prefabricate și 
materiale de construcții din Constanța să în
deplinească planul anual de producție mai 
devreme. Muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
aici au sporit productivitatea muncii cu 7,16 la 
sută, au realizat economii suplimentare la pre
țul de cost de aproape 400 000 lei șl beneficii 
peste plan de peste 332 000 lei.

(Agerpres)

temeinică a meseriei experiența munci-Cîte drumuri n-a deschis spre însușirea
lorilor pe lingă care fac practică elevii școlilor profesionale ! Imaginea de mai 
sus este de la Uzinele „Semănătoarea"- București, însă ea poate fi întîlnită pre

tutindeni în orice fabrică și uzină.
Foto: GR. PREPELIȚĂ
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formele cele mai potrivite care să 
cuprindă întregul tineret din între
prindere în procesul de ridicare a 
calificării. Elevii de la liceul seral 
(în întreprindere avem circa 150) 
vor fi îndrumați să audieze confe-

făptuire s-a răsfrînt pozitiv în 
procesul de producție. O adunare 
generală U.T.M. asemănătoare s-a 
ținut de curînd și la organizația 
din sectorul 20 — bobinaj. Iată de 
ce ne gîndim să dezvoltăm aceas-

n discuțiile purtate 
acum cîtva timp în 
adunarea de dare de 
seamă și alegeri a 
comitetului U. T. M.

■ din întreprinderea 
noastră, mulți vor

bitori s-au referit la pro
blemele activității tinerilor în 
producție. Ni s-a părut firesc a- 
cest lucru. Sub conducerea orga
nizației de partid, organizațiile 
U.T.M. de la noi se preocupă în 
ultima vreme cu mai multă com
petență de munca tinerilor, au 
intervenții mult mai eficace în 
înlăturarea fenomenelor negative 
ce se manifestă uneori.

Pentru comitetul U.T.M., pentru 
toate birourile organizațiilor de 
bază din secții și ateliere, discu
țiile și propunerile făcute în adu
nare constituie un ghid bun în 
activitatea viitoare. Iată așadar 
cîteva din măsurile pe care ni 
le-am propus pentru anul 1064 :

In primul rînd participarea ti
nerilor la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale, deoarece 
baza cea mai sigură a îmbunătă
țirii calității produselor o consti
tuie îmbogățirea în permanență a 
cunoștințelor profesionale ale 
munci torilor.

In prezent avem 6 cursuri la 
care mai sînt de expus doar cîte
va lecții. In locul celor 175 de 
tineri care vor absolvi aceste 
cursuri vor fi cuprinși alți ti
neri. Absolvenții se vor afla pe 
mai departe în atenția noastră'. Ri- . 
dicarea calificării tinerilor nu se 
face numai prin cursuri. Problema 
pe care ne-o punem este de a găsi

rințele tehnice, să participe la con
cursurile „Cine știe meserie, cîști- 
gă", să facă parte din cercurile 
de citit literatura de specialitate.

Ne-am propus să organizăm pe 
sectoare, în fiecare trimestru, u- 
nul sau două concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă", să inițiem 
în fiecare secție, în colaborare cu 
cabinetul tehnic, cercurile de citi
re a literaturii tehnice în așa fel 
îneît în anul 1964 fiecare tînăr 
din întreprinderea noastră să de
vină un cititor activ și frecvent 
al cărții de specialitate.

Aceasta în ceea ce privește ac
țiunile inițiate pe plan general la 
nivelul întreprinderii. In ultima 
vreme am dobîndit o bună expe
riență în ce privește intervenția 
organizațiilor U.T.M. în antrena
rea tinerilor la îmbunătățirea ca
lității produselor. In urmă cu 
cîtva timp în organizația U.T.M. 
de la relee, unde erau unele defi
ciențe, s-a discutat calitatea aces
tor produse. Tinerii au făcut atun
ci propuneri valoroase a căror în-

tă experiență punînd, acolo unde 
e cazul în discuția adunărilor ge
nerale U.T.M. problema contribu
ției tinerilor la- îmbunătățirea per
formanțelor tehnice ale produselor 
noastre. Deocamdată vom face a- 
cest lucru cu tinerii care lucrează

la micromotoare, la strungărie și 
acoperiri galvanice. Pe baza unor 
referate temeinic pregătite, cu 
evidențierea unor defecte și a 
cauzelor lor tinerii vor purta dis
cuții și vor lua măsuri în ceea ce 
privește îmbunătățirea activității 
lor. Trebuie arătat apoi că în sec
torul 10 și în alta cîteva locuri se 
observă necunoașterea de către 
unii tineri a importanței pe care o 
are respectarea toleranțelor în 
realizarea unor produse de calitate. 
Colectivul de ingineri și tehnicieni 
format pe lîngă resortul cu pro
ducția și calificarea din comitetul

Ing. LIVIU ROȘIANU 
responsabil cu producția și 
calificarea în comitetul U.T.M. 
întreprinderea „Electromotor" 

Timișoara
(Continuare în pag. a IV-a) I
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In stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Crișana 
au fost revizuite și reparate 
toate utilajele din ateliere, 
precum și instalațiile de încăl
zire. In același timp, la Beiuș 
s-a terminat construcția unui a- 
telier de mare capacitate care 
va funcționa 
S.M.T., iar 1 
pia Bihor și 
capacitatea

1 în cadrul noului 
la Sintana, Episco- 
Ghiorac, s-a mărit 
atelierelor vechi.

Sprijinite de S.M.T., gospo
dăriile colective din Dobrogea 
au arat aproape 233 000 ha, 
pe care le vor însămînța în 
primăvară. Primii au anunțat 
terminarea acestei lucrări, co
lectiviștii și mecanizatorii din 
raioanele Adamclisi, Tulcea șl 
Hîrșova. La grăbirea arături
lor au contribuit eliberarea 
din vreme a terenurilor, folo
sirea deplină a timpului priel
nic și a capacității de lucru a 
tractoarelor. Cu peste 600 de 
tractoare 
schimburi.

★

La Uzina de reparații 
jului agricol din Iași a 
tă în funcțiune o hală modernă, 
unde montarea motoarelor re
parate se execută in flux teh
nologic continuu, tn același 
timp și la S.M.T. Vlădeni, Fru
mușica și Iugani din regiune 
și-au început activitatea noi 
ateliere bine utilate. In toate 
unitățile au fost revizuite din 
vreme strungurile, bancurile de 
rodaj, polizoarele, iar în ate
lierele S.M.T. Bogdănești, Huși 
și Răducăneni au fost montate 
poduri rulante.

a utila- 
fost da-

Aspect de muncă de pe șantierul Hidrocentralei „16 Februa
rie" din regiunea Argeș

Unitățile
din regiunea Maramureș au 
pregătit pentru însămînțările 
de primăvară 100 000 hectare, 
cu peste 10 000 hectare mai 
mult decît aveau planificat. 
In raionul Vișeu, unde mun
ca a fost mai bine organizată, 
s-au făcut arături adinei de 
toamnă pe suprafețe cu 52 la 
sută mai mari decît era pre
văzut.

(Agerpres)

★

Pentru buna desfășurare a re
parațiilor, atelierele S.M.T. din 
Dobrogea au fost dotate cu pes
te 380 de strunguri, mașini de 
găurit, macarale, polizoare, cio
cane pneumatice, aparate de 
sudură, bancuri de lucru etc.

Mecanicii din S.M.T. au pre
văzut în planul de măsuri teh
nico-organizatorice al unități
lor noi obiective menite să du
că la ridicarea calității repara
țiilor și reducerea prețului de 
cost al acestora/: urmărirea 
calității operațiilor pe faze, u- 
tllizarea băilor dețdegresat pie
se, folosirea unui afnestec supe
rior de motorină și ulei la ro
dajul motoarelor etc.

(Agerpres)

Cabanele sînt gata 
să primească oaspeții• •

TURNEU

Cabanele din munți sînt gata să 
primească pe iubitorii de drumeții 
și sporturi de iarnă.

La Padiș, în munții Bihorului, 
la Mestecăniș, în munții Moldo
vei ei vor găsi noi cabane, iar la 
stațiunea Stîna de Vale, localitate 
situată la o
1 200 m„ un 
mult de 200

construit un bufet-restau- 
o săli de reuniuni, iar la

TEATRAl

altitudine de peste 
hotel modern cu mai 
locuri. Sus pe Seme-

nic s-a 
rant cu 
stația de sosire a telefericului de 
aici, o clădire de primire a dru
meților.

De asemenea, numeroase clă
diri pentru excursioniști, printre 
care cele de la punctele turistice 
Vadul Crișului, Căsoaia, din regiu
nea Crișana, Voinea și Giuvala din 
regiunea Argeș, precum și multe 
altele din munții Moldovei au fost 
refăcute și reutilate, astfel îneît 
ele asigură acum condiții optime 
de cazare. Alte cabane, cum sint 
cele de la Brădișor, regiunea Ba
nat și Scropoasa, regiunea Ploiești, 
și-au instalat încălzire centrală.

Excursioniștii vor găsi în toate 
cabanele cărți noi apărute, jocuri 
distractive, aparate de radio etc.

(Agerpres)

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Zilele acestea pe scena tea
trului din Pitești s-a prezen
tat piesa „Papa se lustruiește" 
de Spiros Melas, în interpre
tarea colectivului artistic al 
Teatrului de stat din Constan
ța, în regia lui Sică Alexan- 
drescu. Scenografia aparține 
lui Mihai Tofan de la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" din 
București. S-au bucurat de 
succes interpreții rolurilor 
principale, actorii Constantin 
Morțun, artist emerit, Dan 
Herdan și Marcela Sassu.

PISCICOLA

moderne de turnare

a dislocat aproape un mi- 
de m.c. de pămînt, înăl- 
peste 40 de km de di- 

și săpînd mai mult de 17

cum 
pen-

PEPINIERĂ
DATĂ iN EXPLOATARE
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Construcții noi la Baia Mare
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universitară
ca seminariile să dobîndească

In pag. a 2-a i

In pag. a 3-a :

program 
culturale

• Să 
meinic 
drelor 
ziuă

• La școala cercului 
literar

• Un bogat 
de activități 
la sate

calitatea produselor. 
Foto : AGERPRES

cadrul rubricii 
de muncă uni- 
unei suite de 
deosebit al se-• Expoziții ale unor 

tineri pictori (carnet 
plastic)

organizăm te- 
pregătirea ca- 
U.T.M. din u-

• Spartachiada de 
iarnă : la startul între
cerilor

Noi procedee tehnologice

La Uzinele con
structoare de mașini 
din Reșița se aplică 
de curînd noi pro
cedee tehnologice 
de turnare, care duc 
la îmbunătățirea ca
lității pieselor și re
ducerea consumului 
de metal. Intre a- 
cestea se află turna
rea prin degazare și 
grafitizare cu azot

a unor piese 
sînt : chiulasele 
tru motoare Diesel- 
electrice, cămăși de 
cilindri, carcase etc. 
In ultimele 3 luni, 
s-au executat după 
acest procedeu peste 
450 tone de piese.

Cu bune rezultate 
se aplică și proce
deul de turnare cen
trifugală a unor pie-

se din construcția 
boghiurilor.

De asemenea, prin 
mecanizarea unor 
lucrări Ia construc
ția chiulaselor de 
motor și a cilindri- 

de compresor, 
redus operația 

fabricație cu 72 
și respectiv 9 

Ia fiecare piesă. 
(Agerpres)

In secția dantelă de Ia în
treprinderea „Solidaritatea" 
din Satu Mare, șefa contro
lului tehnic de calitate — 
Elena Moșutan și maistrul 
secției — Gh. Voie, veriii- 
cînd

«
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n recent articol publicat in 
noastre dedicată metodelor 
versitară, sublinia, pe baza 
exemplificări, rolul cu totul 
minariilor în viața noastră universitară, fap
tul că acestea reprezintă unul din mijloacele 
cele mai importante de instrucțiune univer-

sitară.
In dorința de a discuta și îmbogăți, pe baza experien

ței cadrelor didactice care conduc și îndrumă activitatea 
seminarială, aceste puncte de vedere, redacția ziarului 
nostru a organizat, de curînd, o discuție, Ia „masa rotun
dă" în care au fost puse în dezbaterea a numeroase 
cadre didactice de la Universitatea-„București", Institu
tul de petrol-gaze-geologie, Institutul de științe econo
mice și Institutul agronomic din București, metodele cele 
mai eficiente de desfășurare a seminariilor.

In numărul de astăzi publicăm, sub semnătura conf. 
univ. Paul Popescu-Nevcanu, candidat în științe filozo
fice, director adjunct științific al Institutului de cerce
tări pedagogice, cîteva din concluziile acestei consfătuiri.

Deasupra oricăror puncte de 
vedere afirmate în cadrul a- 
cestei consfătuiri de lucru ini
țiată de redacția ziarului 
„Scînteia tineretului", partici
panții au subliniat în unani
mitate faptul că în învăță- 
mîntul superior s-au creat 
toate condițiile necesare pentru
un rol tot mai important în procesul instructiv.

Remarcînd faptul că seminarul constituie o formă de bază a 
instrucției universitare, participanții la dezbateri au sub
liniat în primul rînd rosturile seminarului în pregătirea 
și dezvoltarea cunoștințelor studenților. Tov. L. Livovschi, de 
la I.P.G.G. arăta că seminarul trebuie să aprofundeze metodele 
cele mai generale ale disciplinei prezentate în curs. Tov. G. 
Bistrițeanu, de la I.S.E., arăta că în pregătirea studenților la 
unele discipline, seminarul este chiar mai important decît 
cursul, căci el este în mod direct consacrat însușirii active a cu
noștințelor, sistematizării și prelucrării lor. Tov. M. Bălașa, de 
la Institutul agronomic, remarca faptul că prin sarcinile sale de 
interpretare a cunoștințelor comunicate în cursuri, seminarul 
constituie, de fapt, cel mai important element prin care învă- 
țămîntul superior se deosebește de cel mediu. Căci dacă în lec
ția din școala medie sînt cuprinse atît comunicarea de noi cu
noștințe, cît și verificarea, prelucrarea, consolidarea lor prin 
interogări, discuții, aplicații, în învățămîntul superior aceste 
momente sînt disociate : prelegerea se ocupă aproape exclusiv 
de predarea cunoștințelor, iar seminarul este consacrat însușirii 
active a cunoștințelor, sistematizării și prelucrării lor. In semi
nar — spunea tov. M. Bălașa — studentul învață să opereze cu 

~ ......... ainformația științifică. El face o școală a utilizării creatoare 
cunoștințelor, a aplicării lor în viață.

Tov. M. Miroiu, de la Universitatea-„București“ consideră că 
seminarul îndeplinește un rol esențial în formarea capacității de 
cercetare și analiză a fenomenelor, în structura stilului de acti
vitate intelectuală. Tov. Plăvițu, de la Facultatea de fizică a 
Universității, susținea că seminarul învață pe studenți să gîn
dească, mai precis cum să gîndească. Intr-adevăr, diversele 
modalități de raționare sînt evidențiate și exersate în semina- 
rii. La cursuri, studentul este preocupat de înțelegerea și re
ținerea informațiilor comunicate. El nu are timpul să mediteze 
asupra procedeelor logice implicate în gîndirea profesorului 
și nu-și orientează eforturile în această direcție și pentru 
motivul că el personal îndeplinește în cadrul acestei „audiții"

O mare pepinieră piscicolă 
pentru creșterea puietului de 
crap a fost dată în exploata
re. Ea se întinde pe mai mult 
de 1 600 hectare la Calica, 
în partea de nord a lacului 
Razelm din Delta Dunării, în 
terenuri improprii agriculturii.

Amenajarea noii pepiniere 
a necesitat executarea unui 
important volum de lucrări. 
Cu ajutorul unor utilaje mo
derne de mare productivitate, 
colectivul întreprinderii de

construcții și amenajări pisci
cole 
lion 
țînd 
guri 
km de canale.

Pepiniera piscicolă de la 
Calica se înscrie în ansamblul 
măsurilor luate în vederea 
sporirii producției de pește 
pentru o mai bună aprovizio
nare a populației.

(Agerpres)

rolul de „receptor*. Tov Belcea, de la Facultatea de medicină 
veterinară, arăta că în domeniul învățămîntului biologic, semi
nariile rezolvă probleme instructive specifice, probleme pe care 
cursul ca atare nu le poate rezolva. Aceasta, întrucît cursul se 
limitează la o serie de teze generale, iar seminarul, îndeosebi 
în ședințele de aplicațiuni practice, îl pune pe student în fața 
unor situații concrete pe care el trebuie să le analizeze, rezol- 
vînd teoretic și practic anumite probleme.

In rezumat, toți participanții la dezbateri au definit astfel, în 
linii generale, funcțiile seminarului :

1. Seminarul lărgește volumul de cunoștințe al studenților, 
completînd cursul, adîncind anumite probleme și, în unele ca
zuri, furnizează studenților informații pe care aceștia nu le pot 
obține la curs.

2. Seminarul îndeplinește funcții esențiale în dezvoltarea in
telectuală a studenților. In seminar studenții învață să în
vețe, învață cum să gîndească, își dezvoltă gîndirea în chip 
creator.

3. Atît seminarul teoretic, cit și ședințele de lucrări practice 
reprezintă o școală de aplicație a cunoștințelor in practică.

In cadrul învățămîntului superior, acestea sînt cele mai în
semnate căi de legare a instrucțiunii teoretice cu viața.

Evident, practica în producție face această legătură într-un 
mod și mai eficient. Seminarul, punînd însă pe studenți în si
tuația de a face legături directe între teorie și aplicațiile prac
tice, cu alte cuvinte de a rezolva probleme practice cu ajutorul 
cunoștințelor teoretice, constituie un mijloc deosebit de eficace 
in definirea competenței profesionale a viitorului inginer, me
dic, economist, profesor etc.

Seminarului îi revin sarcini specifice și, uneori, din toate 
punctele de vedere, poate aduce contribuții mai însemnate la 
instrucțiunea studenților decît cursurile. De aceea, nu este just 
ca în toate cazurile să se prevadă tot atîtea sau mai puține ore 
de seminar comparativ cu orele de curs. Uneori, seminarul poate 
fi inutil și atunci poate dispare sau poate fi redus la un număr 
minim de ore, în alte cazuri însă activitatea seminarială poate 
fi decisivă. Tn acest ultim caz, trebuie să se pună la dispoziția 
activităților seminariale un număr mai însemnat de ore decît 
cele afectate cursurilor.

Pentru a putea însă reglementa judicios să zicem „dreptu-

conf. univ. PAUL POPESCU-NEVEANU 
candidat în științe filozofice, director adjunct 
științific al Institutului de cercetări pedagogice

(Continuare in pag. a IV-a)



ecent a avut loc 
plenara Comite
tului regional pen
tru Cultură și Ar- 
tă-Suceava, care 
a dezbătut unele 
forme și metode 

ale activității culturale în pe
rioada de vară și a adoptat 
planul activității cultural- 
educative de masă pentru pe ■ 
rioada de iarnă la sate.

In vara aceasta au fost or
ganizate ample manifestări 
cultural-artistice și sportive 
în marea majoritate a comu
nelor. Incepînd cu „Sărbătoa
rea primăverii", „Sărbătoarea 
fruntașilor din GÂC‘, „Sărbă
tori ale recoltelor", „Festiva
luri cultural-sportive" care 
s-au desfășurat pe comune, și 
terminînd cu manifestări de 
amploare pe grupe de comune 
șl în centrele raionale — toa
te acestea s-au bucurat de 
contribuția tuturor organiza
țiilor de masă și ele au reușit 
să mobilizeze mii de oameni 
ai muncii. Inițierea unor sta
giuni permanente, în centrele 
raionale și regional, a celor 
citorva sute de formații artis
tice de amatori, care au pre
zentat spectacole paralel cu 
desfășurarea fazelor raionale 
și regionale ale celui de al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori, — au 
constituit adevărate treceri în 
revistă ale artei de amatori, au 
prilejuit un interesant schimb 
de experiență și au contribuit 
la desfășurarea unei activități 
eficiente a celor 1476 formații 
artistice care cuprind peste 
31 000 artiști amatori. Aceste 
formații au prezentat de la 
începutul anului aproximativ 
15 000 spectacole la care au 
asistat 3 000 000 de spectatori.

Pentru îmbunătățirea mun
cii cu cartea s-a organizat 
împreună cu Biblioteca regio
nală. la biblioteca din comuna 
Arborea, raionul Rădăuți, (bi
bliotecă clasată pe locul III 
pe țară în cadrul celui de al 
II-lea concurs bienal „Biblio
teca in slujba construcției so
cialiste"), un schimb de expe
riență pe tema „Biblioteca in 
sprijinul întăririi economi'" 
organizatorice a GAC" la c< 
au participat 120 bibliotecar, 
comunali.

*
Folosind experiența acumu

lată. plenara Comitetului 

NOTA

Despre colaborare 
și un club studențesc

m cunoscut un ac- 
ti vist cui tu tal ac 
tiv, pasional, res
ponsabilul clubului 
studențesc din Tîr- 
gu Mureș, Czegeni 
losif. caic. din 

pacate, lucrează aproape de 
unul singur. Mai puțin am putut 
cunoaște activitatea acestui 
club, Nu din cauză că nu aș ii 
avut vreme pentru aceasta ci 
dintr-un motiv mult mai simplu; 
nurjtăiul mic de acțiuni organi
zate la club. Din discuția cu 
responsabilul clubului am aflai 
că in generai în două zile din 
săptăniină există, în planificare, 
program la club. El constă cel 
mai adesea în audiții, expune
rea unei conferințe, recenzii 
sau prezentați de cărți și filme 
iar sîmbăta seri de dans la care 
se prezintă uneori mici scenele 
satirice. recitări, concursuri 
„Cine știe, cîștigă". scurte pro
grame ale soliștilor vocali și in
strumentali Toate acestea sini 
cuprinse și in planul de activi
tăți al clubului condus de o co
misie alcătuită din reprezen 
fanți din partea Institutului de 
medicină și farmacie, a Institu
tului pedagogic și a Institutului 
de artă Studiind planul dc ac
tivități însă nu poți să nu re 
mărci numărul mic de acțiuni 
propuse. Astfel, în luna octom
brie au fost programate trei au
diții colective (opera Rigoletto, 
Cîntecele negrilor din America, 
audiții ale unor fragmente din 
opere) precum și două confe
rințe și o serată cu tema „Din 
cele mai frumoase poezii de 
dragoste ale literaturii romine" 
Din acestea s-au ținut în- 
tr-o luna cele două conferințe 
si au avut loc două audiții. 
Participarea studenților n-a fost 
numeroasă. In luna noiembrie

EXPOZIȚII ALE UMOR TINERI PICTORI

B
 seamă dintre ti
nerii pictori, care 
— acum opt-zece 
ani — erau la 
primele manifes
tări în cuprinsul 
expozițiilor de 

stat, atrăgînd atenția asupra 
însușirilor și mai ales asupra 
posibilităților de realizare, ce 
le vădeau în diferite măsuri, 
au fost anul acesta printre cei 
mai interesanți expozanți, do
vedind cîștigul anilor și al 
năzuinței lor de creatori.

Ne gîndim — din mai multe 
puncte de vedere și în diferită 
măsură — la expozițiile per
sonale, recente, ale lui Aurel 
Nedel, Traian Brădean, Iacob 
Lazăr sau ale lui Eugen Cră
ciun și a Rodicăi Lazăr, ori la 
expozițiile de acum cîteva 
luni ale lui Gvigore Vasile, 
Simona Chintilă-Vasiliu, Va
sile Celmare, Petru Achițenie, 
precum și la acelea tot per
sonale ale Ginei Hagiu-Popa. 
Grigore Spirescu, Vasile Me- 
lica, Elena Urdărianu-Herța. 
Adrian Podoleanu, Yvonne 
Hassan și ale clujenilor Liviu 
Florean, Ion Mitrea și Paul 
Sima. în fiecare din aceste 
expoziții ale anului 1963 au 
fost cel puțin cîteva lucrări 
care vădeau o notă persona
lă, realizată prin contactul cu 
viața contemporană și prin- 
tr-o străduință de a stăpini 
mai viu și mai mlădios limba
jul pictural, astfel ca imagi

pentru Cultură și Artă al re
giunii Suceava a adoptat un 
plan concret pentru activita
tea culturală la sate in pe
rioada de iarnă. Planul activi
tății pentru perioada de iar
na a josl elaborat in strînsă 
colaborare cu Comitetul re
gional U.T.M., Consiliul regio
nal al sindicatelor, U.C.F.S. 
etc.

Iu alcătuirea acestui plan 
comun s-au avut in vedere 
condițiile concrete ale regiu
nii, necesitatea de a organiza 
la fiecare cămin cultural în 
toată perioada de iarnă mani
festări zilnice, bogate în con
ținut, atractive, care să cu
prindă un mare număr de 
participanți.

în centrul atenției noastre 
va sta propagarea pe scară 

In perioada iernii

UN BOGAT PROGRAM 
DE ACTIVITĂȚI 

CULTURALE LA SATE
largă a cunoștințelor științifi
ce. Pentru aceasta, împreună 
cu Consiliul agricol vom lua 
toate măsurile in vederea des
fășurării în bune condiții 
a învățămîntului agricol de 
3 ani. Instituțiile culturale au 
și trecut la întocmirea 
unor recomandări bibliografi
ce pentru cursanți, iar I.C.R.S. 
lucrează la o programare spe
cială a filmelor documentare 
și de știință popularizată pen
tru îiivățămîntul agrozooteh
nic. Pentru colectiviștii necu- 

nși la învățămîntul agricol 
de 3 ani se va desfășura la 
toate căminele culturale un 
ciclu de 10-12 conferințe pe 
teme agrozootehnice.

Paralel cu ciclurile dc con- 

au iosl planificate de aseme
nea audiții, conferințe („Din 
istoria olimpiadelor", ..Vizita
tori de peste hotare despre 
tara noastră" „Din realizările 
recente ale medicinei romi- 
neșfi", „Despre buna purtare"), 
o seară literară, discuție asu
pra Ulmului „Godin", medalion 
„Viața și opera lui Haseli", un 
proces literar. Din toate ace
stea s-a realizat plnă la 25 no
iembrie doar o audiție și o con
ferință. Restul ? Explicațiile sînt 
numeroase ■ „De serile literare 
și de medalioane, de audiția 
Bach răspundeau cei de la In
stitutul pedagogic ; cei dc la 
Institutul de artă n-au dat nici 
un tel de sprijin. Ce se mai face 
la club (și se face foarte puțin) 
se datorește studenților de la 
I.M.F." Cert riimîne insă fap
tul că pînă in prezent doar șa- 
hurile sau alte jocuri de ca
meră și televizorul au atras cile 
15—20 tineri serile la club. Pro
gramul clubului (2 pagini dacti
lografiate) semnat de președin
tele U.A.S. din 7’îrgu Mureș, de 
președintele comisiei culturale 
și președintele clubului cuprin
de puține activități. Este cu n 
tit mai de neînțeles faptul că 
acest plan cu aparență de im
provizat și fără perspectiva ac
țiunilor viitoare nu se realizezi 
ză. Rămîne desigur de actuali 
tale întrebarea „De ce vin 
(cînd vin) tineri puțini la clu
bul studențesc ?" (deși aparține 
tuturor celor trei instituie stu
dențești). Răspunsul, unul sin
gur, îl pol da cei care răspund 
de munca culturală în centrul 
universitar, de activitatea clu
bului prin programarea unor 
manifestări interesante și prin 
urmărirea perseverentă și per
manentă a îndeplinirii lor.

N. D.

nile să poarte evidența unei 
viziuni proprii. Nu am putea 
spune despre nici unul din
tre cei numiți că și-a pierdut 
timpul degeaba ori nu l-a 
folosit cu conștiința necesită
ții de a exprima cu specifici
tatea artei sale aspecte din 
viața ec iemporană. Și totuși 
puține dintre aceste expoziții 
au lăsat portretizări ale oa- 
meniloi- de azi. care să rămî- 
nă neuitate. Peisaje, naturi 
moarte, da — portrete repre
zentative foarte puține, mult 
prea puține.

După ani de dîrză și totuși 
inegală cucerire a expresivi
tății umane și a unei tehnici 
mai mlădioase și mai ample. 
Aurel Nedel — rigid, insufi
cient articulat în unele com
poziții istorice dc acum cîțiva 
ani, dar și atunci vădind per
sonale modalități de construc
tor al elementelor compozi
ționale și mai ales de colorist 
— s-a prezentat. în expoziția 
recentă ca un pictor matur in 
multe din peisajele și naturi
le moarte, precum și în cîteva 
dintre portrete. Continuînd 
tradiția marilor noștri lirici ai 
culorii, indispensabilă pentru 
ei în actul de a tălmăci viața 
și a da viață imaginii, Nedel 
are acum o siguranță in cons
truirea și compunerea imagi
nilor. un răsunet intens, so
bru. grav in coloritul și ar
moniile sale, de-o certă no
blețe sufletească și de un bun 

ferințe agrozootehnice se vor 
organiza cicluri de conferințe 
științifice pentru tinerel, fe
mei și muncitori din GAS și 
SMT.

în cadrul raioanelor regiu
nii se vor organiza. 1000 de 
■manifestări pe tema „Să cu
noaștem experiența gospodă
riilor fruntașe". Cu sprijinul 
•specialiștilor din instituțiile 
de cercetări agricole și al altor 
cadre de specialitate vom or
ganiza 20 de consultații știin
țifice pe teme agrozootehnice.

în perioada de iarnă vom 
trimite la sate 3 500 de confe
rențiari și vom organiza 430 
de acțiuni ale brigăzilor știin
țifice. De asemenea, formații
le artistice de amatori de la 
orașe vor prezenta la sate cir
ca 1 000 de spectacole.

Acțiuni importante vom în
treprinde și în ce privește 
munca cu cartea și filmele. 
Regiunea Suceava a încheiat 
prima pe țară acțiunea de ci- 
neficare și a doua, acțiunea 
de înființare de biblioteci în 
toate comunele regiunii, 'fi
nind seama de faptul că la 
1 ianuarie 1964 începe al III- 
lea concurs bienal „Biblioteca 
în slujba construcției socialis
te" au fost luate de pe acum 
o serie de măsuri, ca : aprovi
zionarea bibliotecilor, organi
zarea a două schimburi de 
experiență la nivelul regiunii, 
instruirea , bibliotecarilor în 
cadrul seminariilor raionale, 
care au și început, etc. De la 
bibliotecă nu vor lipsi serile 
literare și de poezie, con

1 1 ■■■■' '.11 I abacu ion, împreuna cu un grup de proiectanți, discutind despre un nou pro- 
iecj de sistematizare a orașului Ploiești.

Foto : N. STELORIAN

A PORNIT ȘTAFETA CULTURALA
A devenit o tradiție ca în 

lunile de iarnă, căminele cul
turale să organizeze numeroa
se manifestări cultural-arlisll- 
ce bogate in conținut, atractive 
și cu o largii sferă dc cuprinde
re. în această perioadă, Comi
tetul de cultură și artă al ora
șului București. în cadrul ac
țiunilor care se vor desfășura 
în cinstea celei de a 20-a ani
versări a eliberării patriei 
noastre, a organizat prin
tre altele șl cea de a treia 
ediție a ștafetei culturale. 
Prin aceasta se urmărește 
generalizarea experienței îna
intate în ceea ce prive
ște consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, dezvoltarea 

gust, caracteristice artei popu
lare, pe care artistul o îndră
gește vădit, ca și marea linie 
a colorismului de-o autentică 
afectivitate umană. Am putea 
cita cîteva peisaje și naturi 
moarte, în care nu se mai 
poate vorbi de inexperiența 
și șovăirile începuturilor, con
centrate, concise, simple, dar 
de o expresivitate intensă, cu 
adevărat poetică.

Au stîrnit interes și mo
zaicurile sale, făcute din pie
tricele de rîu, material la în- 
demîna oricui și încă nefolosit 
în arta monumentală și care 
dă efecte portretistice și de- 

CARNET PLASTIC
curative ce au din sobrietatea 
și armoniile artei populare. 
Dintre portrete, „Un prieten" 
și autoportretele au fost vi
guros compuse, vădind stră
dania de pătrundere a psiho
logiei fie definitorii, fie de 
momentane stări. în schimb, 
unele portrete de muncitori 
nu aveau nici pătrunderea și 
nici construcția izbutită a ce
lorlalte. Vom reveni Ia aceste 
portrete, în partea finală a 
articolului.

O surpriză în realizarea 
peisajelor și scenelor din si- 

cursurile literare, recenziile, 
consfătuirile cu cititorii.

O deosebită atenție vom 
acorda activității artistice. A 
doua etapă a concursului al 
VII-lea al formațiilor artisti
ce de amatori va prilejui tre
cerea în revistă a celor, 31 000 
artiști amatori, lărgirea for
mațiilor existente, ridicarea 
calității artistice a spectaco
lelor, orientarea judicioasă, a 
repertoriului. Pentru aceasta 
vom organiza consfătuiri și 
schimburi de experiență pen
tru instructorii formațiilor 
artistice, editarea unor mate
riale în sprijinul formațiilor 
artistice de amatori, organiza
rea unor brigăzi de specia
liști care șă îndrume și să a- 
corde ajutor practic, la. locul 
de muncă, formațiilor de a- 
matori din regiune.

în scopul desfășurării unor 
bogate activități cultural-e
ducative s-au luat măsuri pen 
tru a pregăti din timp cele a- 
proape 600 cămine culturale, 
în prezent, peste 70 la sută 
din unitățile noastre cul
turale sini aprovizionate 
cu combustibilul necesar, 
iar la peste 90 lu sută 
s-au făcut. reparațiile cu
venite, au fost înzestrate 
cu cele necesare. în vara 
aceasta, peste 20 cămine 
culturale au fost dotate de 
către regiune cu mobilier 
nou, iar un număr însemnat 
ile cămine culturale au fost 
dotate cil mobilier prin ini
țiativa și posibilitățile locale.

Iarna a sosit. Putem spu
ne că sintem mai bine pre 
gătiți pentru a desfășura 
în acest anotimp o bogată ac
tivitate culturalii la sate. Am 
acumulat și o experiență bo
gată pe care vom căuta să o 
iolosim din plin. întregul ac
tiv cultural de la sate a fost 
pregătit la nil curs special. 
La toate acestea se adaugă 
faptul că am reușit să cola
borăm mai bine cu organiza
țiile de masă, să întocmim o 
planificare judicioasă a mun
cii și să asigurăm condițiile 
materiale necesare desfășu
rării activităților cultural- 
educative în perioada de 
iurnă.

G1I. P1NT1LESCU 
secretar al Comitetului 

regional pentru 
Cultură și Artă 

Suceava.

sectoarelor zootehnic și legu
micol, gospodărirea și Înfru
musețarea satelor, îmbunătăți
rea activității cultural-artis
tice de masă. Prima acțiune de 
acest fel s-a desfășurat dum'- 
nică în satele din jurul Capi
talei. Colectiviștii din comuna 
Chiajna au fost oaspeții celor 
din Berceni. După vizitarea 
sectoarelor gospodăriei din 
Berceni, oaspeții au arătat și 
ei succesele obținute intr-un 
an de muncă. După-amiază, 
formațiile artiștilor amatori 
din Chiajna printre care co
rul, brigada artistică de agi ■ 
tație, orchestra de mandoline, 
soliștii vocali, dansatorii șl re
citatorii și-au arătat măiestria. 
Tinerii Florea Angela, Doina 

nul naturii a constituit și re
centa expoziție, a doua după 
cea din 1957, a lui Traian 
Brădean, in primul rînd pic
tor, dar cu impresionant de 
vii și expresive desene și cu 
trei sculpturi, care și ele vă
desc aceeași viziune simplifi
cată, dar plină de viață spe
cifică. între timp. Brădean. 
care, ca și Nedel, părea prea 
îndatorat modului de a cons
trui și colora al maestrului 
sau. a reușit în multe din lu
crări să fie el însuși și tot
odată să nu uite povețele 
marii noastre tradiții pictura
le. Brădean este mai cald, 

mai direct. Evocind priveliș
tile gospodăriilor colective din 
diferite părți ale țării, ca și 
aspecte industriale de la O- 
nești sau frumusețile Ceahlă
ului, cu variațiunile atmosfe- 
rii. Traian Brădean le-a con
ferit un aer de poezie, cinci 
sclipitor, cînd discret și sur 
dinizat, îmbinînd învățămin
tele picturii lui Ghiață și Ciu- 
curencu, precum și ale sim
plității artei populare, pentru 
a aduce în asemenea imagini 
viața vremii noastre. Brădean 
izbutește să dea viață unor

—•----- Li/i

Festivalul
gnip di elevi ascultînd o lec/ie de istorie din perioada comunei primitive la Muzeul 

de istorie din Buzău.
Foto: AGERPRES

La școala 
cercului literar

filmului la sate
Iii. MUREȘ (T.)e la corespon

dentul no'slrii). — In raioanele 
Reghin. Ciuc, lbplița și Odgrhei 
se desfășoară, incepînd de la x 
decembrie, etapa I a festivalului 
filmului la sate. In cadrul festi
valului, mii de colectiviști vor 
viziona filmele „Lupeni 29“, ..Co
din'', „Celebrul 702", „Cer senin", 
,Patru zile in Pacific", O faini-

lie dc revoluționari", „Generalul" 
și altele Localitățile rurale neci- 
nelicale vor fi deservite de cele 7 
caravane cinematografice ale în
treprinderii cinematogralice regio
nale. In 21 sate din regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară, de cu
tând cineficate, printre care Ton- 
ciu, Filipișul Mare din raionul Re
ghin, Rușii Munți din raionul 
Toplița, Deakt din raionul Odor- 
hei și altele, în acest an se orga
nizează pentru prima dată leștiva- 
' il Iii mului la sate.

Gheorghe, Marin Călin, Geor- 
geta Dorobanții, Eleonora Mir
cea, Tudor Stoian și alții, care 
la faza iutii a concursului re
publican au contribuit la situ
area comunei Chiajna printre 
fruntașele Capitalei, și-au ară
tat și de această dată, măie
stria iu fața colectiviștilor din 
Berceni.

O acțiune similară s-a desfă
șurat duminică și în comuna 
Afumați, care a avut ca oaspeți 
pe colectiviștii din Otopeni. 
Programul s-a desfășurat ase
mănător, cu excepția că aici 
s-a adăugat un concurs „Cine 
știe, cîștigă” pe teme agroteh
nice. Seara, la Afumați, colec
tiviștii din ambele comune au 
avut ocazia să se întîlnească 

priveliști, asigură aerul can
did și de cînt popular al ima
ginii. Două-trei portrete, mai 
ales de copii, arată, ca și nu
meroasele desene cu oameni 
ai muncii, că Brădean poate 
fi și un interpret al omului, 
prinzîndu-1 nu numai cu ex
presia individuală, dar și cu 
identitatea lui in societate.

Lazăr laeob. cu preocupări 
elaborate ca și acelea ale Iui 
Nedel, dar firește avîncl alte 
accente sufletești, alt.e viziuni 
artisftice și alt colorit. îndru
mat spre violeturi, albăstruii, 
verde, mai eurînd sobre, prin 
care evocă aspecte de Ia Tul- 
cea sau din locurile istorice 

Doftana — este încă o pil
dă de realizare serioasă pe 
aceeași linie mai veche sau 
mai nouă a imaginilor în care 
coloritul liric dă viață oame
nilor, locurilor și obiectelor. 
Și la el culoarea cintă sau te 
emoționează profund Și La
zăr Tacob a expus cîteva por
trete in care omul de azi a- 
pare eu trăsăturile și frumu
sețea lui morală și în special 
doua portrete, al unei tinere 
și al unui tinăr — studenți — 
ne-au impus prin autenticita
tea. concentrarea și măreția 
lor discretă

în expozițiile lui Nedel, 
Brădean și Lazăr tacob (de 
celelalte amintite mai sus ne 
vom ocupa cu alt prilej) am 
constatat maturizarea în pri

,_u irsta cercului lite- 
rar Piatra

gSțf Neamț este de 15 
ani. începutul l-a 
făcut un grup de 

' I' l inert entuziaști. 
Noii membri ai 

cercului vin din cele mai dife
rite locuri de muncă. Unii înal
ță blocuri de locuințe, alții 
extrag prin sinteză, la Săvi
nești, firul durabil de relon: 
unii în gospodăriile colective 
pregătesc pămintului rodul bo
gat, iar alții vin din școli, din 
policlinici, din laboratoare. In 
total sînt 30. Membrii cercului 
sînt inițiatorii unor acțiuni 
multiple, desfășurate pentru un 
număr cu mult mai mare de- 
cît al membrilor înscriși în 
cerc.

întâlnirile cu tinerii la locul 
lor de producție (pe șan
tiere, uzine sau gospodării 
agricole colective) cu prile
jul unor simpozioane, seri 
de poezie sau șezători li
terare au constituit forme vii, 
eficiente, de atragere în cerc a 
noi și noi membri. La una din 
șezătorile literare organizate la 
sate, colectivista Elena Mura
ră, autoarea unor versuri popu
lare, și-a exprimat, dorința să 
participe la ședințele de lucru 
ale cercului. Cu ocazia unei 
șezători asemănătoare a deve
nit membru al cercului și tăie
torul de lemne Iile Coptură 
din satul Izvorul Muntelui. A- 
cum el străbate cărările mun
ților ca să vină în Piatra 
pentru a citi cu intonații de 
baladă din creațiile sale.

Activitatea proiectată în a- 
fara cercului este așadar ur
mată de atragerea unor noi 

cu Bogdan Petrescu și Alexan
dru Virgil Platon, interpreții 
principali ai filmului „Codin’’. 
Prin această întâlnire în co
muna Afumați s-a deschis du
minică și Festivalul filmului la 
sate.

Prin caracterul ei de masă, 
ștafeta culturală care dumi
nică a antrenat doar patru co
mune, va fi un nou prilej de 
trecere în revistă a succeselor 
obținute de colectiviștii din 
comunele subordonate Capita
lei, de schimb de experiență 
pentru popularizarea metode
lor bune în agricultură, a re
zultatelor în munca culturală 
și obștească.

GRAUR FLORESCU

vința peisajelor industriale 
sau agricole, în peisajele lirice 
și în naturile moarte, în stă- 
pînirea unui cert și personal 
limbaj pictural — de la mu
zicalitatea pastei la spiritul 
armoniilor. Dar cînd este vor
ba de portret, au incă mul
te de dobindit. și tocmai aici 
merită să depună in viitor ei 
cele mai temeinice eforturi, 
Cînd se oglindesc pe ei în
șiși ori portretizează persoa
nele pe care le cunosc din
tr-un contact continuu,, re
zultatele sînt cu mult' mai 
mulțumitoare decît atunci 
cînd fac portrete de oameni 
de la locuri de muncă mai 
depărtate. Dar tocmai aceștia 
sînt adeseori mai reprezenta
tivi pentru contemporaneitate, 
iar insuficienta lor cunoaște
re — în afară că dovedește 
caracterul prea restrîns al ex
perienței acestor artiști — 
lipsesc arta noastră și opera 
artiștilor înșiși de portretisti
ca cea mai semnificativă. Li
rismului pictural și maturiză
rii tehnice le sînt necesare — 
pentru ca lucrările lor să fie 
expresia vie a contempora
neității — cunoașterea mai 
adincilă a omului nou și re
prezentativ. Numai astfel vă
ditele progrese dobindite vor 
fi și ele reprezentative

PETRU COMARNESCU 

tineri inzest rați. Ca să se poa
tă urmări mal bine evoluția 
artistică, fiecărui membru al 
cercului i se alcătuiește un 
dosar unde se depun toate lu
crările sale literare. Răsfoim 
cîteva din aceste dosare. Ele
na Muram își transcrie cu 
simplitate sentimentul de mîn- 
drie izvorît din cunoașterea 
înfloririi continue a uzinei din 
Săvinești.

„Torci fire de mătase lungi / 
De nici cu gîndul nu le-ajungi/ 
Le de.peni pe. mosoare mii / în 
zile albe, nopți târzii, ! Te văd 
mereu cum înflorești / Uzina 
mea din Săvinești" iar I. Avă- 
danei închină frumoase ver
suri constructorilor: „Anii 
strînși pe palmele bătute ( In
tr-un dans clocotitor se-ncing / 
Zidul roșu urcă pe-ntrecute / 
Muncitorii-n soare îl împing / 
Luna nouă iat-o-i la catarg / 
Și cîntînd sub falduri de dra
pele / Semne-i facem timpului 
clin larg".

Membrii cercului au căpătat 
convingerea că este necesară 
lărgirea orizontului cultural — 
prin studierea temeinică a li
teraturii romine și universale, 
îndrumarea calificată o asigu
ră profesorii școlilor medii din 
localitate, E. Petrescu și Mir
cea Borș — care prezintă pe
riodic referate despre „Tehni
ca versificației" (Arghezi, Be- 
niuc, Labiș), despre „Ce înțe
legem prin imaginea artistică" 
etc. Alteori au loc discuții pe 
marginea unui text literar mo
del (Coșbuc, Creangă, Bacovia, 
Sadoveanu). In felul acesta se 
învață un nou fel de a citi o- 
pera literară șl se desprinde 
specificul genului literar. în
tâlnirile cu poeții: Eugen 
Jebeleanu, Nina Cassian, A- 
lexandru Andrițoiu, Gheor
ghe Tomozei le-au oferit 
prilejul unui schimb de expe
riență util, al cunoașterii unor 
elemente importante privind 
procesul de creație al acestora.

Pentru brigăzile de agi

„Carieră pe Broadway" de James Lee, este noua piesă în 
premieră interpretată de colectivul actorilor de la Teatrul 
„C. Notlora11. In folograiie, actorii Val Săndulescu și Migri A- 

vram Nicolau.

Concerte - lecții
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru)
In actuala stagiune, Teatrul 

muzical din Galați și-a propus 
ca, în scopul educării artistice 
a tineretului, să țină cîteva 
concerte lecții Recent a avut 
loc primul concert-lecție cu te
ma : „Opereta clasică vieneză" 
Tinerilor participant) la primul 
concert-lecție le-a fost expusă 
o tematică accesibilă si bine 
documentată susținută cu 
exemplificări la care și-au dat 
concursul artiștii : Nineta Crai
nici, Liliana Rusu, Eugen Cojo
carii și alții.

Concertul s a bucurat de a- 

tație, forme artistice eficiente 
și îndrăgite care întrunesc pe 
șantiere sau în uzine atribute
le unor adevărați „reporteri 
speciali", cercul literar și-a 
propus o colaborare cu crea
torii textelor de brigadă, iar 
unii dintre membrii cercului 
au devenit ei înșiși textieri 
prețuiți.

Textele de brigadă din în
treprinderile și instituțiile în 
care lucrează membrii cercu
lui literar sînt adevărate cro
nici la zi ce consemnează as
pecte petrecute la locul de 
muncă.

Sprijinul acordat de către 
membrii cercului literar brigă
zilor artistice de agitație — e- 
fectiv și susținut — a făcut ca 
la concursul din faza regională 
brigăzile artistice de la Săvi
nești și I.M.S. „Ceahlăul" să 
se califice pe locurile I și II.

La cercul literar de pe lingă 
Casa de creație din Bacău s-a 
luat hotărîrea ca lunar să fie 
invitați membri ai cercurilor 
literare din regiune pentru a 
citi din lucrările lor. începutul 
a fost făcut cu cercul literar 
din Onești, șl, deși au trecut 
cîteva luni, inițiativa s-a oprit 
aici. Cercurile literare din Ro
man și Piatra Neamț așteaptă 
să le vină rîndul. De aseme
nea, se intenționează să fie 
preluată inițiativa cercului li
terar din Constanța. Acolo se 
analizează fiecare membru in 
parte. în acest fel se urmăreș
te cum, în ce direcție a evo
luat activitatea tânărului ana
lizat. La aceste discuții vor fi 
invitați să participe scriitori 
din regiune, cadre didactice, 
oameni de cultură și artă...

O legătură mai strînsă între 
cercurile literare din Onești, 
Piatra Neamț, Bacău, Roman 
etc. ar duce la un schimb de 
experiență fructuos și la re
zultate bune atît în organiza
rea activităților culturale, cit 
și în activitatea creatoare.

IOAN MARCOVICI

Foto : AGERPRES

preciere din partea tinerilor 
gălățeni.

BAIA MARL (de la core>pon- 
den tul nostru). — Printre acțiu
nile cultural-educative organizate 
îil orașul Baia Mare se nnm.int 
și educația muzicală a publicului 
Recent în sala de concert a Școlii 
de muzică și artă plastică din lo
calitate — înscriindu-se într-im 
ciclu de asemenea manifestări 
a fost prezentat concertul intitulat 
„Clasicismul vicnez". Printre cei 
aproape 500 de iubitori ai muzicii 
se aflau 200 dc tineri. La acest 
concert au fost audiate lucrări ale 
lui Mozart, Beethoven și ale ailor 
compozitori.



eea ce a caracte
rizat adunările de

1 dare de seamă și 
■ alegeri, conferința 
| U.T.M. din 
1 noastră, 
turitatea

tinerii au analizat 
importante aspecte 
cii de organizație și 
măsurile concrete 
pentru activitatea de 
Organizarea îndeplinirii 
cere din
U.T.M. nou alese multă ope
rativitate' și pricepere. Comi
tetul U.T.M. pe uzină a aju
tat comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. să înceapă 
să lucreze chiar din prima 
zi după adunare. Au fost aleși 
însă mulți tovarăși care vor 
îndeplini pentru prima dată 
o funcție de răspundere în 
organizația noastră. De aici și 
necesitatea organizării unui 
curs de pregătire a cadrelor 
U.T.M. nou ales care să gene
ralizeze expe
riența pozitivă 
existentă, să 
înarmeze ca
drele U.T.M. eu 
un volum de 
cunoștințe care 
să le dea 
bilitatea 
treacă la 
nizarea 
plinirii tuturor 
sarcinilor ce 
stau în fața or
ganizațiilor de 
bază U.T.M. La 
acest curs, care 
nu 
mai mult 
trei-patru 
pă-amieze, 
participa 
drele U.T.M.
nou alese.

Cadrele U.T.M. vor studia 
înaintea începerii cursului, do
cumente ale Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., ale Congre
sului al III-lea al U.T.M. și 
unele Instrucțiuni ale C.C. al 
U.T.M. în stabilirea progra
mului, care a fost văzut și a- 
probat de comitetul de partid, 
un sprijin important l-am pri
mit din partea biroului comi
tetului raional U.T.M.

In
U.T.M. nou alese, noi dăm o 
atenție deosebită sarcinilor ce 
stau în fața organizațiilor de 
bază U.T.M. în antrenarea ti
neretului în producție, gene
ralizării experienței bune a- 
cumulate în acest sens. In or
ganizația de bază U.T.M. nr. 
1 de la Laminorul de 6 țoii, 
dc pildă, există o bună expe
riență în antrenarea tineretu
lui la întrecerea socialistă or
ganizată de sindicat. în spri
jinirea tinerilor pentru a-și 
îndeplini angajamentele luate, 
în decursul acestui an, marea 
majoritate a tinerilor din a- 
ceastă organizație au avut 
bucuria de a purta titlul de 
evidențiat în întrecere. Există 
aici o bună tradiție ca la adu
nările grupei U.T.M. tovarășul 
inginer Gbeorghe Bucurei. din 
conducerea secției să expună 
pc scurt sarcinile concrete ce 
stau în fața tinerilor din gru
pa respectivă, să-i sfătuiască 
cum să muncească pentru ca 
acestea să fie îndeplinite. Ast
fel. fiecare utemist își ia an
gajamente concrete în 
sindicală, 
lor este 
de grupa 
de perete, la stația de radio
amplificare, în ziarul de uzină, 
au și început să apară articole 
despre tinerii evidențiați. des
pre metodele folosite de ei. 
Comitetul organizației de bază 
U.T.M. și-a propus, de aseme
nea, ca în adunarea generală 
din luna decembrie să anali
zeze participarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, să stabilească măsuri 
concrete pentru a mări contri
buția tinerilor la îndepli
nirea planului pe 1964 în- 
cepînd cu prima lună a anu
lui. Asemenea adunări gene
rale vor avea loc de altfel în 
toate organizațiile de bază 
U.T.M. din uzină. In perioada 
imediat următoare vor începe 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
de la atelierul electric a dis
cutat de pe acum cu fiecare 
tînăr care va urma aceste 
cursuri. Aici exista totodată o 
bună experiență în difuzarea 
cărții tehnice de specialitate, 
în organizarea unor interesan
te concursuri pe meserii, în 
mobilizarea tinerilor la lecto
ratele tehnice și conferințele 
ținute lunar pe secții etc.

Tocmai despre această ex
periență existentă în antrena
rea tineretului la întrecerea

uzina 
este ma- 
cu care 
cele mai 
ale mun- 
mai ales 
stabilite 

viitor, 
lor 

partea organelor

socialistă, în organizarea unor 
activități care să-î ajute pe 
tineri să-și ridice necontenit 
nivelul de pregătire profesio
nală, vor vorbi amănunțit se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. amintite. O altă in
formare are ca obiect gene
ralizarea experienței bune în 
munca de dezvoltare a conști
inței socialiste a tinerilor, de 
întărire a disciplinei în pro
ducție. Noi ne-am gîndit ca 
despre această problemă să
vorbească secretarul organiza
ției de bază U.T.M. nr. 2 de la 
Laminorul de 3 țoii. Aici 
loc de cîte ori este nevoie 
dunări generale în care 
discută probleme legate 
dezvoltarea conștiinței
liste a tinerilor, s-a statornicit 
obiceiul ca, operativ, membrii 
comitetului U.T.M., grupa 
U.T.M. să discute cu acei ti
neri care mai au abateri de 
la disciplina socialistă a mun
cii. La gazeta postului U.T.M.

au 
a- 
se 
de 

socia

Să organizăm
posi- 

să 
orga- 
înde-

va dura 
de 

du- 
vor 
ca-

temeinic pregătirea
cadrelor U. T. M

din uzină

pregătirea cadrelor

grupa 
iar în îndenlinirea 

aiutat îndeaproane 
U.T.M.. La gazeta

de control apar operativ 
scurte note în legătură cu ati
tudinea tinerilor față de mun
că, este popularizat exemplul 
fruntașilor etc. In această or
ganizație de bază U.T.M. ca 
și în altele, s-au ridicat unele 
probleme și în ceea ce prive
ște respectarea de către tineri 
a procesului tehnologic. Mai 
mulți utemiști au propus în 
adunarea de alegeri să se or
ganizeze demonstrații practice 
de către cadrele 
tate. Propunerea 
început să fie 
bune rezultate.

Noi l-am invitat să vorbea
scă în fața activului U.T.M. pe 
tovarășul Ion Sălăjan, inginer 
șef adjunct al întreprinderii. 
Dînsul va ține o expunere 
despre activitatea ce trebuie 
desfășurată pentru a îndeplini 
planul și pe ultima lună a a- 
nului 1963. va vorbi despre 
sarcinile de producție ce stau 
în fața uzinei pe anul 19C4, 
iăcînd referiri concrete la sec
ții, la obligațiile ce Ie revin 
anul viitor și în mod deosebit 
la contribuția pe care tinere
tul și-o poate aduce la înde
plinirea planului pe anul 1964.

Expunerea în legătură cu 
hotărîrea CC.S. cu privire la 
organizarea întrecerii socia
liste va fi făcută de tovarășul 
Cristea Costache, președintele 
qomitetului sindical. Folosind 
exemple concrete din aproape 
toate sectoarele uzinei, vorbi
torul va explica 
cum trebuie să se desfășoare 
colaborarea dintre sindicat și 
organizația U.T.M. în antre
narea tineretului la întrecerea 
socialistă, în urmărirea înde
plinirii angajamentelor luate, 
ce experiență trebuie genera
lizată. ce fenomene trebuie 
combătute pentru ca un nu
măr din ce în ce mai mare de 
tineri să obțină titlul de evi
dențiat și apoi de fruntaș în 
întrecerea socialistă.

Activitatea educativă desfă
șurată de organizația noastră 
este o altă problemă asupra 
căreia vom insista în pregăti
rea cadrelor U.T.M. nou alese. 
Se înțelege că și în această 
privință nu vom putea explica 
amănunțit tot ceea ce între
prinde organizația U.T.M. 
pentru educarea comunistă a 
tinerilor. De aceea ne-am gîn- 
dit să insistăm în mod deose
bit în cele două informări me
todice ce se vor prezenta, a- 
supra felului în care comite
tul organizației de bază U.T.M. 
se ocupă de conducerea învă- 
țămîntului politic U.T.M., cum 
este organizată activitatea cul- 
tural-educativă a tineretului 
în special la nivelul secțiilor.

In uzina noastră și-au înce
put activitatea toate cele 15 
cercuri de învățămînt politic 
U.T.M. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. de la meca- 
nică-reparații (și altele) s-au 
ocupat îndeaproape de frec
vența tinerilor la cercuri.

de speciali- 
tinerilor a și 
realizată cu

amănunțit

T

s
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Membrii comitetului au parti
cipat atît la expuneri cît și Ia 
convorbiri, luînd cuvîntul, a- 
jutîndu-i pe propagandiști să 
facă o strînsă legătură între 
cele studiate și sarcinile care 
stau în fața fiecărei secții, a 
întreprinderii în ansamblul 
ei. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. a discutat într-o 
ședință a sa primele conclu
zii desprinse în legătură cu 
desfășurarea învățămîntului 
politic. Pe baza măsurilor lua
te, împreună cu propagandiștii 
s-a stabilit un plan concret 
de vizite la muzee, expoziții, 
de vizionare a unei piese de 
teatru etc. S-a stabilit de ase
menea. ca cel puțin o dată pe 
trimestru, într-o ședință de 
comitet, să se analizeze con
ținutul învățămîntului politic 
U.T.M., iar atunci cînd va fi 
necesar această problemă să 
fie dezbătută și în adunarea 
generală U.T.M. Tocmai des
pre această experiență va vor

bi secretarul 
organizației de 
bază U.T.M. de 
la mecanică- 
reparații.

La organiza
ția de bază 
U.T.M. nr. 3 de 
la Laminorul 
de 6 țoii, acti
vitatea cultu- 

1 ral - educativă 
se desfășoară 
mai bine ca în 
alte secții. Ute- 
miștii din a- 
ceastă secție 
fac vizite la 
muzee, expozi
ții, vizionează 
în colectiv fil
me și piese de 
teatru, și-au 
format o expe
riență bună în 

unor interesante 
dans, seri cultu- 

distractive etc. Iată de 
ne-am gîndit ca toc- 

această experiență să

pregătirea
seri 
ral 
ce 
mai 
o generalizăm prin informarea 
metodică de care am vorbit. 
După audierea celor două in
formări, tovarășul Dobre Ale
xandru, locțiitorul secretaru
lui comitetului U.T.M. care 
răspunde și de unele probleme 
ale muncii de educație, va in
sista în expunerea sa îndeo
sebi asupra modului cum tre
buie să se asigure un bogat 
conținut învățămîntului poli
tic, informării politice, cum 
trebuie organizată și să se 
desfășoare activitatea cultu
ral-educativă în special la ni
velul secțiilor etc. Expunerea 
va urmări să generalizeze ex
periența bună, să combată 
lipsurile ce mai există. Atît 
expunerea cît și discuțiile ce 
se vor purta în legătură cu 
munca de educare socialistă a 
tineretului, vor avea o exem
plificare practică în seara cul- 
tural-educativă ce va fi orga
nizată.

Și. în sfîrșit. noi ne-am pro
pus să folosim acest, curs de 
pregătire și pentru a lămuri 
cadrelor U.T.M. nou alese fi
nele probleme ale muncii or
ganizatorice Informările me
todice ce se vor prezenta vor 
urmări să generalizeze : una. 
experiența bună existentă în 
organizarea și planificarea 
muncii, iar alta, modul în care 
se asigură tuturor adunărilor 
generale U.T.M.. 
conținut educativ, 
prezentarea acestor informări 
ne-am orientat spre acei se
cretari 
bază 
pe acum o experiență ce me
rită generalizată Și de data a- 
ceasta cele două referate vor 
fi urmate de o expunere în le
gătură cu unele probleme ale 
muncii organizatorice. Sarcina 
de a nrezenta această expune
re mi-a reven't mie.
cluzie vor

de

un bogat 
Si pentru.

ai organizațiilor de 
U.T.M. care au de

în con- 
fi puse sarcinile 

concrete ce stau în fata orga
nizațiilor de bază U.T.M în a- 
ceastă lună, se vor stabili căi
le. metodele practice de înde
plinire a lor.

Dar munca de pregătire a 
cadrelor de U.T.M. nu se în
cheie o dată cu acest curs. Ea 
va continua 
practic dat de 
tetului U.T.M. 
zații de bază ; 
va fi folosită 
tarului U.T.M".

Cursul de pregătire are me
nirea de a da cadrelor U.T.M. 
unele cunoștințe care să le 
permită să-și înceapă din plin 
activitatea ; de a le indica di
recțiile principale în care tre
buie să acționeze în perioada 
imediat următoare.

ERNEST MOISE
secretarul Comitetului U.T.M. 

al Uzinelor „Republica" 
București

prin ajutorul 
membrii coml- 
fiecărei organi- 
în același scop 
și „ziua secre-

SPARTACH1ADA DE IARNA
partachiada de 
iarnă a tineretului 
reunește — în a- 
ceste zile — la 
startul întrecerilor 
zeci de mii de ti
neri. Zilele care 

s-au scurs de la primul start 
in populara competiție au do
vedit cît de îndrăgit este spor
tul, cît de proprii îi sînt 
retului întrecerile de 
gimnastică, trîntă, șah, 
de masă, haltere etc.

O vizită recentă în 
sate și orașe din 
București ne-a prilejuit cons
tatările pe care Ie publicăm 
astăzi.

In numeroase sate și orașe s-au 
organizat întreceri chiar din pri
ma zi. contimiînd să se desfă
șoare apoi aproape zilnic. Asocia
ția sportivă „Belșugul" din co
muna Lisa, raionul Zimnicea nu
mără abia doi ani de activitate. 
Cu toate acestea, succesele obți
nute dovedesc preocuparea consi
liului asociației pentru atragerea 
unui număr cit mai mare de tineri 
și vîrstnici în activitatea sporti
vă. O dovadă este însăși orga
nizarea primelor întreceri ale 
Spartachiadei de iarnă. Etapa in- 
lii n început cu întrecerile de 
trintă Disputele cele mai aplau
date nu lost cele dintre colecti
viștii Tudor Ghem și Ștefan Ne- 
delcu și Castel Nicolae și Flotca 
Savu.

tine-
cros, 
tenis

cîteva 
regiunea

lii prima zi întreceri pasionan
te au fost organizate și în alte 
sate și orașe din regiunea Bucu
rești. Astfel în comuna Rîioasa, 
raionul tr. Măgurele, peste 100 
concurenți și-au disputat întîit- 
tatea la șah, cros, trîntă și gim
nastică.

De asemenea, concursurile de 
cros, șah, trîntă și tenis de masă, 
desfășurate în comuna Uda-Cloco- 
ciov, la care au participat peste 
120 de tineri și tinere, cele din 
comuna Salcia, unde s-au întrecut

Trenuri de marfă
remorcate cu locomotive

Diesel - electrice
Trenurile de marfă care cir

culă fără oprire între Bucu
rești și Giurgiu, sînt remorca
te de curînd cu locomotive 
Diesel-electrice.

Introducerea 
multe trasee a 
Diesel-electrice 
datorită 
a căilor 
de noi
fabricate în țară.

Remorcarea trenurilor 
marfă și călători de locomoti
ve 
în 
se 
de 
72

pe tot mai 
locomotivelor 

a fost posibilă 
înzestrării. în acest an 
noastre ferate cu zeci 
asemenea locomotive

Diesel-electrice a permis ca 
11 luni ale acestui an să 
economisească o cantitate 
combustibil în valoare de 
milioane lei. în același

timp, viteza comercială la tre
nurile de marfă remorcate a 
fost cu peste 90 la sută mai 
mare decît la tracțiunea cu 
abur, iar tonajul pe tren a 
sporit cu 34 la sută.

practice 
motoare

lui Salontai

(Agerpres)
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Tineri excursioniști în Impieju rimile Predealului.

Foto : AGERPRES

Institutul de studii
sud-est europene

n anul 1958, în Be
iuș, orășel așezat 
pe malul Crișului 
Negru, se întoc
mea actul de naș
tere al unui băiat. 
„Nou-născuiul” ti

vea 17 ani. 11 chema Salontai. 
De ce organele locale înregi
strau nașterea lui așa de tîr- 
ziu 2

...Era în toamna anului 1944. 
Se dădeau ultimele lupte pen
tru alungarea fasciștilor din 
localitățile mărginașe ale tă
rii. De aici începe povestea lui 
Salontai. Despre părinții săi nu 
se știe nimic. O bombă sau un 
obuz năpraznic au făcut ca co
pilul să rămână singur. Sin
gur la aproape trei ani. Ce a 
fost înainte, Salontai nu știa. 
Nici cum îl chema nu știa, nu 
știa nici cîți ani are. Pentru a-i 
stabili cu aproximație vîrsta, 
a fost consultată o comisie de 
medici. De aceea pe certifica
tul său de naștere la rubrica 
„numele tatălui, al mămei”, 
„vîrsta tatălui, a mamei’', gre
fierul stării civile n-a știut ce

De curlnd a luat ființă Institutul 
de studii sud-est europene. In le
gătură cu obiectivele, structura 
organizatorică și activitatea de 
perspectivă a acestei noi institu
ții, prot, univ, Mihai Berza, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, directorul institutului, 
a declarat următoarele redactoru
lui Agenției Romîne de presă „A- 
gerpres", Sanda lonescu :

institutul de studii sud-est euro
pene face parte dintre Institutele 
Academiei R.P. Romîne și are ca 
obiectiv cercetarea științifică 
multilaterală a problemelor sud- 
estului european. El cuprinde patru 
secții : istorie și arheologie ; limbi 
șl literaturi; etnograiie, folclor și 
artă , economie, sociologie, drept. 
Aceste zece discipline vor îmbră
țișa un larg clmp de activitate atît 
din punct de vedere a! ariei geo
grafice, cit șl ca întindere In timp, 
pornind de la antichitate și ajun- 
glnd in chip firesc plnă la inima 
contemporaneității. Noul institut 
va avea și rolul de a continua o 
tradifie veche In știința romlneas- 
că, la ale cărei începuturi se află 
figura lui Dimitrie Cantemlr, iar 
In vremuri mai noi — pentru a ne 
opri asupra unui singur nume — 
aceea a iui Nicolae lorga.

în momentul de fată, colectivul 
Institutului de studii sud-est euro
pene este preocupat de constituirea 
unei baze documentare și elabora
rea planului de cercetări pe anul

viitor. !.a lucrările ce vor fi efec
tuate aici, la tipărirea de studii, la 
ședințele și sesiunile de comuni
cări vor fi invitați să participe toți 
cercetătorii din țară, în măsură să 
aducă o contribuție in acest do
meniu, cărora li se vor adăuga 
forțe noi și tinere, îndrumate spre 
studiile sud-est europene.

în activitatea institutului, un loc 
de seamă 11 ocupă colaborarea cu 
instituțiile similare din străinătate 
si în special din sud-estul 
Europei. Ea se va stabili atlt 
prin Asociația internațională de 
studii sud-est europene, care s~a 
constituit în primăvara trecută în 
urma hotărîrii luate de participan
ta Ia Colocviul internațional de 
civilizații balcanice organizat la 
Sinaia în 1962 sub auspiciile și cu 
ajutorul UNESCO, cît și direct, 
între institute. Această colaborare 
va consta din cercetări întreprinse 
în comun, participări la reuniuni 
științifice internaționale sau națio
nale, călătorii de studii și confe
rințe, publicarea de articole ale 
oamenilor de știință de peste ho
tare în revista Institutului, ale că
rei prime fascicole se află sub ti
par, precum și ale cercetătorilor 
noștri In publicațiile similare din 
străinătate.

Prin activitatea sa de cercetări, 
Institutul de studii sud-est europe
ne va contribui la mai buna cu
noaștere și apropiere Intre popoa
re, la afirmarea politicii consec
vente, active, pe care statul romin 
o duce pentru crearea unei zone 
a păcii și înțelegerii 
continentului nostru, 
rea păcii în lume.

Însemnări
iiiiniiiiHiiiiuiiiiiHiuininiiHii

să

în sud-estul 
pentru apftra-

(Agerpres)

INFORMAȚII
• Ambasadorul R. P. Polo

ne în R. P. Romînă, Wieslaw 
Sobierajski, a organizat o în- 
tîlnire prietenească cu prile
jul acordării titlului de „doc
tor honoris causa" a Universi
tății din Torun acad. Raluca 
Ripan.

Au participat Jean Lives- 
cu, adjunct al ministrului în
vățămîntului, membri ai Pre
zidiului Academiei R. P. Ro
mîne, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor 
ziariști.

demiei R.P. Romîne din Capi
tală. o festivitate organizată 
cu prilejul împlinirii a 250 de 
ani de la nașterea scriitorului 
francez Denis Diderot.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Tudor Via- 
nu. Despre viața și opera ma
relui om de cultură francez, 
unul din fondatorii Enciclope
diei, au vorbit 
și Alexandru 
corespondenți

Dan Bădărău 
Dima, membri 
ai Academiei.

Externe,

sesiune 
didactice

• Delegația

-- •

• La cea de a 5-a 
științifică a cadrelor 
de la Institutul medico-farma- 
ceutic din Cluj au fost pre
zentate aproape 160 de refe
rate și comunicări privind pro
bleme de un deosebit interes 
medical, printre care fiziopa- 
tologia cardio-vasculară, cro- 
nicitatea hepatitelor infecțioa- 
se și profilaxia bolilor ulce
roase.

La sesiune au participat și 
cadre didactice ale institute
lor medico-farmaceutice din 
București, Iași, Timișoara și 
Tg. Mureș.

• In cadrul marilor aniver
sări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, vi
neri după-amiază a avut loc 
la Institutul de istorie al Aca-

economică in- 
doneziană, care s-a aflat în 
Capitală și a purtat discuții 
la Ministerul Comerțului Ex
terior a părăsit vineri țara 
noastră. în timpul vizitei a 
avut Ioc un schimb de vederi 
privind posibilitățile de inten
sificare a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

Delegația, condusă de Soe- 
jono Ongko, ministru adjunct 
al agriculturii, a fost salutată 
la plecare de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și de 
funcționari superiori din acest 
minister. Au fost de față Suk- 
risno, ambasadorul Indoneziei 
în R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

ambasadorul la București al 
acestei țări, Martti Salomies, 
a oferit vineri o recepție.

Au luat parte acad. Ștefan 
S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe și 
altor ministere, ai unor insti
tuții centrale, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Televiziune
Sîmbătă 7 decembrie 1963

• Cu prilejul zilei indepen
denței naționale a Finlandei,

19.00 : Jurnalul televiziunii ; 
19.10 : Emisiunea pentru copii; 
19,35 : în fața hărții; 19,45 :
Salba de argint a Făgărașilor; 
20.05 : Caidul — film; 21,30 
Muzică ușoară ; în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

tehnico-economică
BRAȘOV (de la corespondentul 

nostru). — Recent a avut loc la 
Brașov, în sala clubului Uzinelor 
„Steagul roșu", o consfătuire teh
nico-economică a metalurgiștilor 
care lucrează în turnătorii. Au 
luat parte la această consfătuire 
ingineri, tehnicieni și muncitori 
evidențiați în întrecerea socialistă 
din uzinele orașului Brașov precum 
și din numeroase uzine din țară. In 
cadrul consfătuirii — organizată 
de Comisia inginerilor și tehnicie
nilor de pe lîngă Consiliul local 
al sindicatelor — au fost prezen
tate mai multe referate privind 
probleme actuale ale activității de 
producție în turnătorii. Dintre re
feratele susținute amintim „Alcă
tuirea bilanțului termic la porni
rea unui cubilou", de inginerul 
Marin Nicolae, de la Uzinele ' 
tractoare, „Consumul de cocs 
cubilou și căile reducerii lui" 
inginerul Cristian Olteanu de 
Uzinele „Steagul roșu" etc. Au
torii referatelor au prezentat felul 
în care se desfășoară munca în 
turnătoriile din uzinele mari ale 
orașului, au generalizat experien
ța unor colective de muncă, au 
făcut propuneri pentru îmbunătă
țirea activității pe viitor.

de 
în 
de 
la

scrie și a tras niște linii.
Pentru că l-au găsit lingă 

Salonta, oamenii i-au zis Sa
lontai. Copilul a primit'numele 
locului: Salonta — Salontai. 
l-a fost naș pamîntul. Pînă s-a 
făcut de 6 ani, a crescut în 
casa unui tăietor de lemne 
orb. Umblau amîndoi prin sat, 
în căutare de lucru, cu fieră
străul la spinare. Cînd a murit 
bătrînul, copilul s-a aflat iar 
singur, dar era mare și bun 
de muncă 1 Cel puțin așa a gă
sit de cuviință un chiabur 
care l-a luat la el pentru tre
burile din curte. L-a slugărit 
multă vreme Salontai. Era 
slugă fără simbrie. Stăpînul 
era bogat; avea hambare și 
toamna le umplea. Avea și 
imașuri pentru turme de vite 
și oi. Dar era cumplit de zgîr- 
cit. Pe copiii săi îi îngrijea, 
nu-i punea la lucru, îi trime
tea la școală. Salontai nu mer
gea la școală. El mergea cu 
oile pe grinduri pînă dădeau 
zăpezile, răbda de foame și 
tremura de frig. O singură zi 
pe săptămână îl trimeteau la 
școală (și asta de gura învăță
torului) condiționat de faptul 
ca duminica să lucreze.

...Dar iată că într-o zi au 
venit trei oameni cu trăsura și 
l-au luat de acasă, 
cine sînt. 
plicat că 
de la raion, care fuseseră in
formați de către organele lo
cale despre soarta lui. A fost 
dus la Casa de copii școlari 
din Beiuș. Aici, la 9 ani, a fost 
ajutat să-i ajungă din urmă 
pe ceilalți copii de vîrsta lui. 
Sîrguincios și dornic de învă
țătură, a deprins cu ușurință 
înțelesul cărților. Așa că în 
1958 Salontai primea o dată cu 
certificatul de naștere și di
ploma de absolvent al școlii 
medii din Beiuș.

...Nu l-aș fi cunoscut pe Sa
lontai dacă nu ajungeam din 
întîmplare colegi la universi
tate. Iar dacă nu nimeream o 
dată, într-o vacanță, prin Be
iuș, n-aș fi aflat povestea vie
ții lui. Salontai venise la casa 
de copii așa cum alți tineri 
merg, în vacanță, la părinți.

Da, Salontai e acum student 
la Facultatea de științe juri
dice.

E un student fruntaș la în
vățătură, modest și prietenos.

Destinul lui — neobișnuit și 
atît de întortocheat — e, to
tuși, un destin fericit.

N-a știut
Mai tîrziu, i s-a ex- 
erau niște tovarăși

I. MARCOVICI
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TINERI DIN REGIUNEAOLTENIA
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ciația sportivă .Mecanizatorul* au 
luat startul peste 350 de concu
renți, iar la asociațiile „Știința", 
„Spartac O.C.L.", „Sporting" sute 
de tineri și tinere au participat la 
întreceri pînă în prczenet.

Spartachiada de iarnă se adre
sează maselor largi de tineri și 
tinere. Acest lucru a fost bine 
înțeles în satele, comunele și ora
șele din regiunea București. Pe 
alocuri, am mai întîlnit însă ca
zuri în care, în perioada care s-a 
scurs de la începerea primei eta
pe, la start au fost prezenți nu
mai elevi. Așa de exemplu, în co
muna Piatra din raionul Zimni-

nuane 1964. O situație similară 
am întîlnit în satul Viișoara tot 
din raionul Zimnicea. La fel stau 
lucrurile și în comuna Peretu din 
raionul Roșiori de Vede.

Prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă are rolul de a atrage mase 
cît mai largi de concurenți. Toc
mai de aceea și timpul afectat a- 
cestei etape este mai îndelungat. 
De aici nu trebuie trasă concluzia 
greșită că întrecerile în etapa de 
masă a spartachiadei trebuie ami
nate pentru... ultimele zile. Altfel 
însă gîndesc consiliile unor asocia
ții sportive de la orașe unde s-a 
dat tîrziti startul în prima eta-

La startul întrecerilor

am
dc

peste 100 de concurenți, precum 
și pasionantele dispute ce au avut 
loc la asociațiile „Cetatea" și „E- 
nergia" din orașul Tr. Măgurele, 
s-au bucurat de mult succes.

Constatări îmbucurătoare 
făcut și în raionul Roșiori
Vede. Și aici, întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului se 
desfășoară cu succes. Organiza
țiile U.T.M., în colaborare cu aso
ciațiile sportive au mobilizat un 
mare număr de participanți. Ast
fel, la asociația sportivă „Pro
gresul" din orașul Roșiori de 
Vede, 50 concurenți și-au măsu
rat forțele la haltere și tenis de. 
masă.

Să mai însetăm cîteva exem
ple ; la crosul organizat de aso-

cea, am putut asista la întreceri 
bine organizate. La cros, trîntă, 
gimnastică, șah, tenis de masă, 
orientare turistică au participat a- 
proape toți cei 400 de elevi ai 
școlii medii.

Asociațiile sportive din comuna 
Piatra, par mulțumite doar cu 
întrecerile organizate la școala 
medie. Colectiviștii și muncitorii 
din cele trei gospodării colective, 
și gospodăria de stat nu au avut 
încă prilejul să participe la con
cursurile spartachiadei decît ca... 
spectatori la întrecerile elevilor. 
Asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.M. din aceste gospodării 
amină în mod nejustifieat deschi
derea primei etape, considerînd că, 
mai este timp (!) pînă la 25 ia-

aso-pă. Cităm printre acestea 
ciația sportivă C.F.R. Roșiori. Aici 
consiliul asociației „nu are ochi" 
decît pentru fotbal. Tinerii sînt 
nemulțumiți de această situație. 
Din păcate, nici organizația 
U.T.M .nu se preocupă de această 
problemă. La C.F.R. Roșiori s-au 
pierdut zile prețioase, in care sute 
de tineri și tinere puteau partici
pa la întrecerile primei etape. Co
mitetul orășenesc U.T.M, și consi
liul raional U.C.F.S. vor trebui să 
intervină prin măsuri eficace.

Raidul nostru ne-a prilejuit o 
constatare îmbucurătoare. La ac
tuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a crescut considerabil nu
mărul fetelor care au luat startul 
în întreceri. Acolo unde organiza

țiile U.T.M. au dovedit preocu
pare, fetele au concurat nu numai 
la șah, tenis de masă, gimnasti
că ci și la cros și orientare turi
stică. Le-am întîlnit în timpul 
concursurilor în numeroase comu
ne din raionul Tr. Măgurele : Sal
cia, Slobozia și din raionul Ro
șiori : Siliștea și Albești.

In unele sate și comune — fi 
chiar în unele asociații din orașe, 
numărul fetelor atrase în con
cursuri este însă sub posibilități. 
Astfel, la întrecerile la care am a- 
sistat în comuna Lisa au partici
pat doar cîteva fete. La fel și în 
comuna Măldăeni din raionul 
Roșiori de Vede. In ce privește a- 
sociațiile din orașe ne-a surprins 
faptul că la Țcsătoria din Roșiori 
de Vede ca și Ia alte întreprin
deri unde lucrează multe fete (la 
Zimnicea, Alexandria 
Tr. Măgurele) listele de par- 
ticipanți la prima 
Spartachiadei de iarnă cuprind 
totuși aproape numai... 
bați! Aceasta dovedește că or
ganizațiile U.T.M. de aici se mul
țumesc să-și îndeplinească 
în parte sarcina de atragere a ma
sei largi de tineri și tinere la 
competiție. O mai temeinică mun
că din partea birourilor și comi
tetelor U.T.M. și a consiliilor aso
ciațiilor sportive va contribui de
sigur la atragerea unui număr cît 
mai mare dc tinere la actuala e- 
diție a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

%

și chiar

etapă a

băr-

doar
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COOPERAȚIEI DE CONSUM 
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Apa de maso 
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Muzeul este deschis pentru vizitatori în fiecare zi 

(afară de luni) între orele 10—14 și 16-19.
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Seminarul—centru de dezbateri 
științifice ample, sistematice, 

temeinic pregătite
(Urmare din pag. I)

seminarului în cadrul învățămîntului nostru superior, este 
necesar să lichidăm la toate facultățile, la toate discipli- 
rămînerile în urmă în domeniul activității seminariale, să O.N.U.: Viu interes pentru proiectul inițiat 

de R. P. Romînă cu privire la educarea tineretului

rile" 
însă 
nele 
ridicăm necontenit activitatea seminariilor la nivelul exigențe
lor actuale și de perspectivă ale instrucției universitare.

Participanții la consfătuire au remarcat faptul că există în 
multe facultăți o rămînere în urmă a seminariilor, și aceasta 
atît din punctul de vedere al conținutului lor științific, cît și 
din cel al modalității didactice de realizare a lor. în învățămîn
tul științelor umaniste, îndeosebi, modalitatea didactică de rea
lizare a seminariilor se cere a fi perfecționată. Tovarășul V. 
Hamper, de la I.S.E., a subliniat faptul că menținerea unor for
me elementare, școlărești, de seminarizare pe parcursul mai 
multor ani de studii face ca posibilitățile învățămîntului nostru 
superior să nu fie utilizate în plenitudinea lor, opiniind tocmai 
de aceea pentru folosirea formelor superioare de seminar. Tov. 
M. Bălașa de la Institutul agronomic recomanda chiar ca semi
narul repetitor să nu fie deloc utilizat în facultate, nici măcar 
în anul I de studii. Căci chiar și în primul an de studii, semina
riile trebuie sa reia cunoștințele de la curs 
unor probleme noi.

Specificitate și principiu 
general valabile

Se pare 
diverselor 
mîntului 
satisfăcute prin seminar în a- 
celași fel. Anumite formule u- 
tile într-un anumit fel de în- 

vățămînt nu pot fi aplicate ca atare într-un alt domeniu. Există 
o experiență diferită a seminariilor în învățămîntul umanistic, 
în cel tehnic, în cel medical sau agronomic. Tov. Iliescu, de la 
Institutul agronomic, susținea chiar că schimbul de experiență 
pe problema seminariilor nu poate fi util decît atunci cînd se 
efectuează între reprezentanții aceleiași ramuri de învățămînt. 
Alți participanți însă au arătat că în problemele seminarului 
există și anumite chestiuni generale, de principiu, există o anu
mită logică a organizării activităților seminariale în anii de stu
dii în învățămîntul superior care este universal valabilă. Evident, 
aceasta nu înseamnă că trebuie să se ignore formele specifice. 
Totuși, chiar formele specifice nu au doar o valoare locală, ele 
pot fi adoptate și pentru uzul altor ramuri de învățămînt și, în 
orice caz, oferă celor interesați în perfecționarea seminariilor 
o serie de sugestii prețioase. De aceea, consfătuirile largi, cu- 
prinzînd reprezentanții tuturor ramurilor de învățămînt sînt pe 
deplin justificate. Redacția ziarului „Scînteia tineretului" a pri
lejuit însă doar un început. Este necesar, au subliniat toți par- 
ticipanții, ca dezbaterile în legătură cu problemele seminarului 
să continue la diverse niveluri pentru a se putea rezolva o 
serie de probleme practice.

Trebuie să ținem seama de faptul că la capitolul didactica 
activităților seminariale, cercetătorii noștri în domeniul 
pedagogiei au consemnat prea puține idei care să ne înarmeze 
cu o orientare clară. Poate de aceea, tov. Iliescu susținea că în 
practica institutelor de învățămînt superior, reușita seminaru
lui depinde in întregime de aptitudinile și experiența didactică 
a asistentului și, îndeosebi, de însuflețirea, de entuziasmul 
acestuia.

Este adevărat că îndeosebi asistenții începători de cele mai 
multe ori nu primesc un sprijin pedagogic în organizarea și 
conducerea seminariilor. Titularul cursului, uneori, se limitea
ză Ia o vizită, două, făcute la seminar și la darea unor indi
cații generale. Este bine cînd titularul cursului ține un seminar 
model cu o grupă de studenți. Este și mai bine atunci cînd la 
catedră se asigură preseminarii cu asistenții. Aceste măsuri nu 
sînt așa de frecvente în practica învățămîntului, iar în unele 
cazuri nu sînt aplicabile. Sînt catedre care trebuie să asigure 
10—15 feluri de seminarii și, evident, nu există posibilitatea ca 
pentru fiecare din ele să se instituie un preseminar sau să se 
asigure un seminar model. Adăugăm și faptul că nu întot
deauna cadrele de predare sprijină seminariile în sensul cel 
mai avantajos pentru acestea. Uneori cadrele de predare se in
teresează doar de măsura în care seminarul fixează cunoștin
țele din curs și nu sînt preocupate în mod expres de realizarea 
acelei laturi a seminarului care este completiv cursului și în- 
trucîtva autonomă.

Iată de ce dezbaterile din cadrul consfătuirii au arătat nece
sitatea ca conducătorii de seminar să primească un ajutor mai 
larg, ca întreg corpul didactic al unei facultăți să-și concen
treze eforturile spre găsirea celui mai potrivit și eficient sistem 
de seminarizare.

In această privință, deosebit de utilă este descrierea tuturor 
formelor de seminar care s-au cristalizat în experiența învă
țămîntului universitar. Este necesară, prin urmare o clasificare 
a seminariilor și încercarea de a stabili Ia fiecare categorie de 
seminarii succesiunea diferitelor forme. Conducătorii de semi
nar își dau foarte bine seama de faptul că esențial este să se 
aplice în fiecare an sau chiar în fiecare semestru forma cea mai 
adecvată și cea mai productivă de seminarizare. Astfel ca să nu 
se persiste în forme care pentru o anumită etapă și-au epuizat 
resursele.

(va continua într-un număr viitor)

Sarcinile sporite 
cer o calificare înaltă

(Urmare din pag. I)

U.T.M. va pregăti de aceea în 
scurtă vreme o conferință care să 
trateze aspectul amintit, după 
care se vor face demonstrații prac
tice pentru a se arăta cît de dău
nătoare poate fi nerespectarea ri
guroasă a toleranțelor indicate pe 
desen. Prin aceasta noi vrem să 
arătăm tinerilor ce rol îndeplinește 
piesa pe care o execută fiecare 
în ansamblul întregului produs. 
Cunoscînd aceasta este de la sine 
înțeles că tinerii vor fi îndem
nați să respecte cu strictețe pro
cesul tehnologic, planul de ope
rații, succesiunea acestora.

Tudor (ambele serii) — ci
nemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30), București (8,30; 12; 
16,30; 20), Melodia (9,30; 13,30; 
17; 20,30), Modern (9,30; 13; 
16,30; 20) ; Cavalerul Pardaill- 
an — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
18,45; 21) ; Ucigașul și fata: 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21) ; Minna von Barn- 
lielm : înfrățirea între popoare 
(14; 16; 18,15; 20,15), Floreasca 
16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 
12,15; 16; 18.15; 20,30) ; Trei 
zile după nemurire : Grivița 
(10; 12; 16; 18.15; 20,30) ; Jură- 
mîntul soldatului Pooley: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30),
Popular (15; 17; 19; 21) ; Arhi
va secretă de pe Elba : Festi
val (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Excelsior (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Misterele Parisu
lui — cinemascop : Tineretului 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) ^Ucigașul plătit — cinema
scop : Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21), Tomis (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) ;
Pe Donul liniștit fseriile I și 
II) : Central (10; 14,15; 18,30) ; 
Căpitanul Fracisse — cinema
scop : Lumina (9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45) ; învierea 
(ambele serii) : Union (16.15; 
20) ; Program pentru copii : 
(ora 10) ; Generalul : Doina 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; Un 
ciclu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10-21 
în continuare) ; Ultimul tren

în cadrul discutării

însă că necesitățile 
ramuri ale învăță- 
superior nu pot fi

In întreprindere sînt, desigur, 
mulți tineri buni, care țin la pres
tigiul mărcii fabricii. Avem însă 
și unii care mai dau re
buturi, nu sînt preocupați întot
deauna de calitatea produselor. Ne 
propunem ca de aceștia să ne 
ocupăm în mod deosebit. Vom or
ganiza mai bine ajutorarea lor la 
locul de muncă în așa fel îneît 
muncitori cu o mai mare expe
riență să le dea o mînă de ajutor, 
pentru ca în anul ce vine din fa
brică să plece numai produse de 
calitate superioară. Și la aceasta 
să se simtă mîna harnică și 
pricepută a fiecărui muncitor, a 
fiecărui tînăr.

din Gun Hill : Vitan (15; 17; 
19; 20,45) ; Ultimul meu tango : 
Giulești (9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18,30; 20,45) ; Taxiul morții : 
Cultural (16; 18; 20) ; Trage
dia optimistă — cinemascop : 
Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30) ; La vîrsta dragostei : 
Dacia (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21) ; Tinerii — cinemascop : 
Buzești (11; 15; 17; 19; 21) ; Te
roare în munți — cinemascop : 
Cosmos (16; 18; 20) ; Mi-am 
cumpărat un tată — cinema
scop : Bucegi (10; 12; 16; 18;
20) , Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Ah, acest tine
ret ! : Unirea (16; 18; 20), Mio
rița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) ; Bate toba — cinemascop : 
Munca (15; 17; 19; 21) ; Hara- 
kiri — cinemascop : Arta 
(15,30; 18,15; 20,45) ; De la Ape- 
nini la Anzi — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19; 21) ; Cuce
rirea Everestului : Viitorul 
(15; 17; 19; 21) ; Codin : Colen- 
tina (15; 17; 19; 21) ; Contele 
de Monte Cristo (ambele serii) 
— cinemascop : Progresul (15; 
19) ; Noua prietenă a tatii ; Ah, 
acest tineret! (ambele filme) : 
Luceafărul (15; 19) ; Vară și 
fum — cinemascop : Drumul 
Serii (16; 18,15; 20,30) ; Să ne 
trăiești, Gnat ! : Ferentari (16; 
18; 20) ; Valsul nemuritor : Co- 
troceni (14,30; 16,45; 19; 21,15) ; 
Trei plus două — cinemascop: 
Pacea (16; 18; 20) ; A dispărut 
o navă : Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; 
19; 21), Adesgo (14,30; 16,45; 
19; 21,15).

NEW YORK 6. Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie 
transmite : In Comitetul numă
rul trei al Adunării Generale 
au continuat Ia 5 decembrie 
dezbaterile asupra proiectului 
de declarație, inițiat de R. P. 
Romînă, intitulat: „Măsuri pen
tru promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare".

Luînd cuvîntul, reprezentanta 
Mauritaniei a arătat că delega
ția sa se alătură celorlalte de
legații care au sprijinit acest 
document și au subliniat marea 
lui importanță. Dacă vom reuși 
să promovăm în rîndurile tine
retului idealurile cuprinse în 
acest proiect de declarație, în 
viitor va dispare spectrul răz
boiului.

Delegația mea, a arătat în 
încheiere reprezentanta Mauri
taniei, își exprimă încrederea 
că amendamentele ce se vor 
prezenta vor merge pe linia în
tăririi lui. Tineretul din țara 
noastră privește cu încredere 
dezbaterile din comitet și aș
teaptă un ajutor pozitiv de la 
acest for.

Reprezentantul Senegalului, 
după ce a felicitat călduros de
legația R.P. Romine pentru ini
țiativa sa a spus : Delegația 
mea acordă o mare importanță 
acestei probleme tocmai pentru 
că sîntem convinși că numai o 
astfel de educație a tinerei ge
nerații va contribui la asigura
rea păcii. A sosit timpul să pre
zentăm lumii o asemenea de
clarație care să fie un ghid im
portant în educarea tineretului 
din toate continentele lumii.

Ancheta 
de la Dallas
WASHINGTON — Agenția 

France Presse relatează citind surse 
oficiale americane că raportul Bi
roului Federal de Investigații 
(F.B.I.) cu privire la asasinarea 
președintelui Kennedy a fost remis 
Ministerului fustiției. Raportul nu 
va fi, însă, dat publicității decît 
peste cel puțin o săptămînă.

★
DALLAS. — Funcționari ai 

F.B.I.-ului din Dallas au anunțat 
arestarea la New York a lui Ste
phen Harris Landsberg, acuzat de 
a fi dat informații false împotri
va lui Lee Oswald, prezumtivul a- 
sasin al președintelui Kennedy. 
Landsberg se prezentase la biroul 
din New York al F.B.I. declarind 
că Oswald ar fi avut legături cu o 
persoană cu numele Stephen Yves 
Landres și că acest fapt are o le
gătură cu asasinarea lui Kennedy. 
Cercetările au stabilit însă că u- 
neori Landsberg se dădea singur 
drept Landres și nu avea nici o 
legătură cu Oswald. In cazul cînd 
Landsberg va fi găsit vinovat, el 
este pasibil de a fi condamnat la 
cinci ani închisoare și io ooo do
lari amendă.

★
NEW YORK. — Ziarul american 

,,Worker" a publicat articolul lui 
Michael Newberry, care, citind 
exemple concrete, descrie atmos- 
iera de teroare și represiune care 
domnește In sudul S.U.A.

Elementele de dreapta, scrie au
torul articolului, au creat un sis
tem de teroare bine organizat. 
Există multe sute de detașamente 
militarizate care numără în rtndu- 
rile lor, potrivit calculelor celor 
mai modeste, în total 25 000 de oa
meni din riadul celor de dreapta 
și toți sînt înarmați.

„Kill 1" („Ucide /“) — ziarul e- 
dilat de partidul naționalist ameri
can (care s-a scindat de partidul 
nazist american) a publicat un ar
ticol redacțional despre „marea În
semnătate a asasinatelor".

Aceia care au ațițat la asasinarea 
președintelui Kennedy — scrie in 
încheiere Newberry — nu au tost 
încă prinși. Dacă judecăm după 
relatările presei despre graba stra
nie cu care poliția din Dallas. în 
scopul autoapărării, „a încheiat" 
dosarul, reiese că adevăratele tor
țe care au stat în spatele asasină
rii președintelui nu au tost prinse 
la locul crimei. Ele nu au lost in
terogate. Ele nu au tost acuzate. 
Ele nici măcar nu sînt căutate. A- 
ceia însă care „îngroziți s-ar da 
înapoi de la asasinat, a declarat 
judecătorul suprem Warren, nu șo
văie să răspîndească otrava care 
dă naștere la glnduri asasine". A- 
ceasta este politica asasinatului I
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GENEVA. — între 2 și 6 de

cembrie a avut loc la Geneva 
sesiunea a III-a a grupei de 
studiu în probleme de metodo
logie și definiții privind statis
tica agricolă.

La lucrările acestei sesiuni a 
participat și o delegație a R. P. 
Romîne.

Conducătorul delegației ro
mîne, Mircea Bulgaru, director 
general adjunct al Direcției 
Centrale de Statistică a fost 
ales vicepreședinte al sesiunii.

SANTIAGO DE CHILE. — Peste 
12 000 de profesori din invăjămin- 
tul secundar, precum și întregul 
corp didactic al Universității din 
Santiago de Chile, au declarat 
o grevă de 48 de ore in semn de 
protest împotriva retuzului autori
tăților de a le mări salariile. La 
grevă s-au alăturat și 4 000 de 
funcționari guvernamentali. Parti
cipanții la grevă au organizat un 
marș spre clădirea Universității. 
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Am dori să codificăm chiar în 
cursul acestei sesiuni princi
piile unei asemenea declarații. 
Sprijinim acest document, în- 
trucît ideile conținute în el sînt 
universal valabile.

Reprezentantul Cehoslovaciei 
a arătat că principiile conținute 
în proiectul de declarație ema
nă din Carta O.N.U., declarația 
pentru eliberarea țărilor și po
poarelor coloniale, declarația 
drepturilor omului și din alte 
documente importante interna
ționale.

Guvernul R.S. Cehoslovace, 
a spus vorbitorul, salută orice 
inițiativă care duce la promo
varea păcii și apărarea ei. Noi 
facem totul pentru a promova 
în rîndurile tineretului cehoslo
vac ideile prieteniei, respectu
lui reciproc și înțelegerii între 
popoare. Nimeni nu poate nega 
însemnătatea unui astfel de 
document și toate încercările 
de a justifica obstrucția pălesc

y*.

In Comitetul Politic 
al Adunării Generale

NEW YORK 6 (Trimisul special 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite) : Joi seara Comitetul politic 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat în unanimitate un proiect 
de declarație cuprinzînd principiile 
care să guverneze activitatea state
lor în explorarea și folosirea spa
țiului cosmic, proiect supus dez
baterilor de Comitetul O.N.U. pen
tru folosirea în scopuri pașnice a 
spațiului cosmic din care face parte 
și R. P. Romînă. Apoi, Co
mitetul a adoptat în unanimi
tate un proiect de rezoluție
prezentat de 27 de țări printre
care și R. P. Romînă. Prin adop
tarea acestor documente dezbate
rile asupra punctului 5 al agendei 
Comitetului politic s-au încheiat.

Apoi, a luat cuvîntul președin
tele Comitetului, Schurmann (O- 
landa) care a declarat : „Punctul 
6 de pe ordinea de zi este inti
tulat „Acțiuni pe plan regional 
pentru îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate între state euro
pene cu sisteme social-politice di
ferite". Este evident că o dezba
tere care ar fi într-adevăr Ia înăl
țimea acestei teme importante, ar 
lua un timp destul de îndelungat. 
Intrucît acum ne apropiem de 
data încheierii acestei sesiuni a A- 
dunării Generale, nu dispunem de 
un asemenea timp.

In calitate de președinte, am 
discutat această problemă cu dele
gația Romîniei care a propus a- 
cest punct. Pot raporta Comitetu
lui că distinsul reprezentant al 
Romîniei este de acord că țelu
rile pe care le are în vedere dele
gația sa pot fi realizate cel mai 
bine printr-o discuție amplă la 
sesiunea viitoare a Adunării Ge
nerale, mai degrabă decît printr-o 
discuție în pripă la actuala sesi
une. Sînt convins că toți membrii 
Comitetului vor fi de acord cu 
această apreciere și vor saluta 
hotărîrea la care a ajuns repre
zentantul Romîniei. Dacă nu sînt 
obiecțiuni, Comitetul va recoman
da Adunării Generale ca dezbate
rea acestui punct să fie amînată 
pînă la sesiunea a 19-a a Adună
rii Generale".

Intrucît nu au fost obiecțiuni 
sugestia președintelui a fost a- 
doptată în unanimitate. Apoi, pre
ședintele a mulțumit delegației 
romîne pentru spiritul de colabo
rare cu Comitetul.

Cu toate că din lipsă de timp 
propunerea R. P. Romîne privind

Cuvîntări ale președintelui S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). 

— Agenția Associated Press rela
tează că președintele S.U.A., Lyn
don johnson, a rostit la 5 de
cembrie două cuvîntări în cadrul 
unei reuniuni a înalților funcțio
nari ai Departamentului de Stat și 
în fața Consiliului Național al 
Securității. Textele cuvîntărilor nu 
au fost date publicității. Surse 
oficiale americane au relatat zia
riștilor, care nu au participat la 
aceste reuniuni, cîteva extrase din 
cuvîntările președintelui.

NEW YORK. — într-un in
terviu acordat ziarului „New 
York World Telegram and 
Sun", reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Adlai 
Stevenson, a declarat că in 
Statele Unite există adversari 
ai Națiunilor Unite care luptă 
să reinstaureze izolaționismul 
în politica națională america
nă. Stevenson a menționat în 
legătură cu aceasta „amenin
țarea crescîndă din partea ex
tremei drepte". După cum a 
arătat diplomatul american, în 
S.U.A. se desfășoară o campa
nie în favoarea izolaționismu
lui, campanie puternic spriji
nită din punct de vedere fi
nanciar. Această campanie — 
a spus el — are drept scop a- 
legerea unui președinte ultra
conservator și a unui Congres 
care ar putea încerca să limi
teze participarea Statelor U- 
nite la O.N.U.

Adlai Stevenson a declarat 

în fața voinței majorității de
legațiilor din comitet.

Educarea tineretului într-un 
spirit nou, a arătat delegatul 
R.S.S. Bieloruse, este una dintre 
cele mai urgente probleme, în- 
trucît de această educație de
pinde viitorul omenirii. El și-a 
exprimat speranța că comitetul 
va trece în curînd la votarea 
proiectului de declarație.

Reprezentantul Argentinei a 
declarat că delegația sa urmă
rește cu deosebit interes dezba
terile pe marginea proiectului 
de declarație și că Argentina 
acordă o mare importanță idei
lor cuprinse în acest document. 
El a subliniat că, indiferent de 
sistemul lor social-politic, țările 
trebuie să trăiască în pace pen
tru ca tineretul să poată căpăta 
o educație sănătoasă.

Au mai luat cuvîntul dele
gații Indiei și Republicii Costa 
Rica.

„Acțiuni pe plan regional pentru 
îmbunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate între state europene 
cu sisteme social-politice dife
rite", înscrisă pe agenda prin
cipalului Comitet al Adunării 
Generale, nu a fost abordată în 
mod oficial în dezbateri, în ulti
mele două săptămîni ea a format 
obiectul a numeroase discuții și 
schimburi de păreri între delega
țiile de la O.N.U. Subliniind im
portanța acestei propuneri, nume
roase delegații și-au formulat un 
punct de vedere asupra ei, pregă- 
tindu-se astfel terenul în vederea 
unor dezbateri serioase la sesiu
nea viitoare a Adunării Generale.

Din aceste discuții a reieșit clar 
că pentru prima dată pe agenda 
O.N.U. figurează un punct care 
vizează direct problema destinde
rii încordării pe plan european 
și a întreprinderii unei serii de 
măsuri și acțiuni cu scopul de a 
contribui la însănătoșirea atmos
ferei în această importantă zonă 
a lumii.

In discursurile rostite în Comi
tetul politic de multe delegații 
printre care menționăm pe cea 
a Suediei, Indiei și altele, s-a 
vădit interesul crescînd față de 
ideea acțiunilor pe plan regional 
menită să completeze eforturile 
pentru rezolvarea marilor proble
me mondiale ca dezarmarea gene
rală și totală. Propunerea romînă 
a atras atenția tocmai datorită 
contribuției pe care o pot aduce 
înțelegerile regionale la îmbună
tățirea atmosferei internaționale, 
la stabilirea unui climat de în
credere între state cu sisteme so
cial-politice diferite.

In condițiile în care pe agenda 
Comitetului au figurat și au fost 
dezbătute puncte ca dezarmarea 
generală și totală, necesitatea ur
gentă a suspendării experiențelor 
cu arma nucleară și termonucleară 
în toate mediile, problema convo
cării unei conferințe pentru inter
zicerea folosirii armelor nucleare, 
denuclcarizarea Americii Latine 
și folosirea în scopuri pașnice 
a spațiului cosmic, Comitetului 
i-a fost cu neputință să abordeze 
temeinic și eficient propunerea ro
mînă și să o ducă pînă la capăt 
tocmai datorită lipsei de timp. De 
aceea, a fost absolut necesar ca 
această propunere, de o asemenea 
importanță, să nu fie discutată în 
pripă, ci să fie raportată viitoarei 
sesiuni.

Johnson a subliniat, potrivit 
agenției Associated Press că în 
politica externă a S.U.A. trebuie 
să se continue „o acțiune poziti
vă". El și-a exprimat satisfacția 
pentru progresele realizate în îm
bunătățirea relațiilor cu Uniunea 
Sovietică.

Agenția Associated Press arată 
că oficialitățile americane au rele
vat că Johnson „a lăsat ușa des
chisă pentru căutarea unor puncte 
de acord cu sovieticii, inclusiv în 
domeniul dezarmării".

că „această politică se va do
vedi nepractică și nepopulară 
în rîndurile poporului ameri
can. Nu pot concepe un gu
vern care să retragă Statele 
Unite din Organizația Națiu
nilor Unite — a spus el. Noi 
nu ne putem retrage din 
lume".

BONN. — Comisia pentru 
imunități a Bundestagului vest- 
german a hotărît ridicarea imuni
tății parlamentare Iții Franz Josef 
Strauss, președintele Partidului 
creștin-social (ramura bavareză a 
Uniunii creștin-democrate).

Hotărîrea comisiei pentru imu
nități va trebui aprobată de către 
Bundestag.

Cererea de a se ridica imunita
tea parlamentară lui Strauss a 
fost prezentată dc către parchetul 
din Bonn în legătură cu rolul ju
cat de acesta, acum cîteva luni, în 
calitatea sa de ministru de război, 
în arestarea arbitrară a redactoru

Prezențe 
românești

BERLINUL OCCIDENTAL 
— In noua sală a Filarmonicii 
din Berlinul occidental a a- 
vut loc în seara zilei de 5 de
cembrie un concert simfonic 
dirijat de George Georgescu, 
artist al poporului. Dirijorul 
romîn s-a bucurat de un stră
lucit succes, fiind răsplătit cu 
aplauze îndelungate.

Concertul care a cuprins 
muzică de Strauss, Haydn și 
Enescu a fost repetat tot sub 
conducerea lui George Geor
gescu în ziua de 6 decembrie.

BELGRAD — Vineri dimi
neața, la facultatea de filolo
gie a Universității din Belgrad 
s-a deschis — în cadrul sec
ției de romanistică — catedra 
de limbă și literatură romînă. 
Prof. dr. Radu Flora, șeful 
catedrei de limbă și literatură 
romînă, a prezentat comuni
carea „Contribuții la metodo
logia studierii relațiilor sîrbo- 
romîne pe plan lingvistic și 
cultural”.

VARȘOVIA. — în Editura 
de stat din R. P. Polonă a a- 
părut în traducerea lui Raj- 
mund Florans romanul „Ulti
ma noapte de dragoste, prima 
noapte de război" de Camil 
Petrescu. Romanul a fost edi
tat într-un tiraj de 10 250 e- 
xemplare.

In recenzia semnată de Ed
ward Manday în revista „Cărți 
Noi" după ce se arată poziția 
progresistă a scriitorului ro
mîn între cele două războaie 
mondiale, se subliniază că ro
manul Iui Camil Petrescu este 
o realizare interesantă a lite
raturii romînești și constituie 
o operă clasică de proză psi
hologică.

Ședința Consiliului 
dc Miniștri 

al U. P. S. S.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

La 6 decembrie a avut loc la 
Moscova ședința Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. sub 
președinția lui N. S. Hrușciov, 
în cadrul căreia au fost apro
bate proiectele planului dez
voltării economiei naționale și 
a bugetului de stat pe anii 
1964—1965. Rapoartele cu pri
vire la aceste proiecte au fost 
prezentate de către Piotr Lo- 
mako, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. și de ministrul de fi
nanțe Vasili Garbuzov-.

La baza proiectului de plan 
a stat linia dezvoltării cu pre
cădere a celor mai importante 
ramuri industriale. Măsurile 
prevăzute sînt îndreptate, în 
primul rînd, spre dezvoltarea 
cu prioritate a industriei chi
mice, spre accelerarea dezvol
tării agriculturii, spre ridica
rea continuă a nivelului de 
trai al poporului.

Ambele proiecte vor fi su
puse spre examinare Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

-----•-----
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lui șef adjunct al săptămînalului 
vest-german „Der Spiegel", Kon
rad Ahlers.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția U.P.I., vorbind la 
o conferință de presă la Dur
ham, statul New Hampshire, 
dr. Edward Teller, cunoscutul 
fizician atomist adept al conti
nuărilor experiențelor cu arma 
nucleară, a declarat că renunță 
la opoziția sa împotriva Trata
tului de la Moscova privind in
terzicerea parțială a experien
țelor nucleare. „Tratatul este 
acum lege și eu nu-1 voi mai 
critica", a spus Teller.

BEIRUT. — Ministerul Afacerilor 
Interne al Libanului a refuzat să 
acorde Partidului Baas dreptul de 
a-și desfășura activitatea în aceas
tă țară, deoarece partidul respec
tiv se află sub controlul unei con
duceri cu sediul în străinătate.

După cum se știe, acest partid 
care se află actualmente la putere

llupă „Zilele culturii
romînești" in Franța

• Impresii ale delegaților romîni
La înapoierea în țară, membrii 

delegației romîne care au partici
pat în Franța la „Zilele culturii 
romînești" au avut o convorbire 
cu redactorii Agenției romîne de 
presă „Agerpres", Nicolae Vamvu 

Iși Leon Talpă.
„Manifestările care au avut loc 

cu prilejul „Zilelelor culturii ro
mînești" la Paris — a declarat 
acad. Tudor Vianu — s-au situat 
în atenția opiniei publice din 
Franța, contribuind la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a valorilor 
spirituale, la strîngerea unor tradi
ționale legături de prietenie. Ele 
au ilustrat faptul că schimburile 
culturale dintre cele două țări, sta
tornicite cu multă vreme în urmă, 
au astăzi largi posibilități de dez
voltare, intensifieîndu-se an de an, 
pe baza unui program cultural, 
încheiat între R.P. Romînă și 
Franța.

In capitala Franței a fost orga
nizată o expoziție de scenografie 
romînească, care a fost vizitată cu 
interes și care a trezit numeroase 
ecouri de presă, a fost prezentat 
in premieră filmul lui Ion Popes- 
cu-Gopo „Pași spre lună", foarte 
apreciat de publicul francez. Con
ferințele ținute de profesorii ro- 
mîni membri ai delegației, au fost 
urmărite cu atenție de profesori 
și cercetători din numeroase cen
tre universitare și științifice din 
Franța. Am avut întrevederi rînd 
pe rînd, cu rectorii și decanii uni
versităților și facultăților din Pa
ris, reuniți apoi, împreună cu alte 
personalități, în cadrul unor adu
nări amicale, care au permis schim
buri de vederi foarte utile în pro
bleme științifice și didactice.

Ministerul de Externe împreună 
cu Ministerul Educației Naționale 
din Franța au organizat pentru 
membrii delegației romîne excursii 
deosebit de interesante. In Nor- 
mandia am vizitat orașul Caen, 
reconstruit, care se mîndrește as
tăzi cu cea mai modernă și cea 
mai bine utilată universitate a 
Franței. Călătoria a continuat pe 
coasta normandă, peste podul de 
la Trancaville, admirabilă lucrare 
inginerească, prin Rouenul întine
rit. Am poposit apoi în orașele 
istorice din sudul Franței la Mont
pellier și Lyon, am ținut conferințe 
cu prilejul inaugurării unor lecto
rate de limba și literatura romînă.

Contactele cu personalitățile 
științifice și universitare franceze 
au contribuit la informarea profe
sorilor romîni, ca și la aceea a 
specialiștilor francezi, unanimi în 
a recunoaște importanța pe care o 
reprezintă dezvoltarea mișcării 
științifice din țara noastră și a 
studiului limbii și literaturii ro
mîne în ansamblul limbilor roma- 
nice.

Pretutindeni profesorii romîni 
s-au bucurat de o primire foarte 
cordială. Oamenii de cultură fran
cezi și-au exprimat cu acest prilej 
dorința de a vizita Romînia, ale 
cărei progrese în economie, sănă
tate publică și cultură le erau cu
noscute".

„In timpul șederii noastre în 
Franța — a declarat acad. Th. 
Burghele, rectorul Institutului me

în Siria și a deținut un timp pu
terea în Irak, s-a afirmat, sub eti
cheta naționalismului arab, ca o 
forță politică de extrema dreaptă.

PARIS. — Intr-un discurs ros
tit în fa[a reprezentanților sta
telor membre ale O.E.C.D (or
ganizația europeană pentru co
laborare economică și dezvol
tare) ministrul coordonării eco
nomice al Greciei, G. Mavros 
a exprimat — potrivit agenției 
France Presse — dezamăgirea 
guvernului grec față de atitu
dinea partenerilor săi la sesiu
nile Pieței comune și O.E.C.D., 
care nu au adus Greciei spriji
nul așteptat de Ia ei . Mavros o 
arătat că cheltuielile militare 
determină ca bugetul Greciei 
să iie „unul din cele mai împo
vărătoare bugete ale țărilor oc
cidentale, astiel îneît împiedică 
Grecia să susțină concurenta 
pe picior de egalitate cu țările 
străine". 

dico-farmaceutic din București — 
am avut ocazia să vizităm nume
roase institute științifice medicale 
și de cercetare. Am vizitat noua 
Facultate de științe de pe Quay 
d'Orsay, grupul de laboratoare de 
la Gif-sur-Yvettc, precum și in
stitutele de cancer și neuro-chirur- 
gie din Lyon, instituții moderne 
create în ultimii ani, în caic se 
depune o muncă deosebită de cer
cetare și de asistență publică.

Totodată am putut să facem cu
noștință sau să ne reintîlnim cu 
numeroase personalități ale vieții 
științifice medicale cu care am 
avut convorbiri prietenești. La Fa
cultatea de medicină din Lyon, 
profesorul Malegui, care ne-a fost 
oaspete, a vorbit despre institutele 
spitalicești din țara noastră, subli
niind modul în care sînt organi
zate, munca de calitate depusă în 
cercetarea medicală, precum și en
tuziasmul cu care se lucrează la 
noi. Profesorii Valette și Jeanot, 
care au participat la recenta Con
ferință națională de farmacie de 
la București, au vorbit elogios des
pre Institutul pentru controlul de 
stat al medicamentului și de cer
cetări farmaceutice pe care l-au 
vizitat, despre condițiile de lucru 
de aici. Școala noastră medicală 
este bine cunoscută în Franța și 
mulți dintre cei cu care m-am în- 
tilnit și-au exprimat dorința de a 
veni sau reveni la noi în țară, de 
a ne vizita clinicile.

Alegerea mea ca membru de 
onoare al Societății de chirurgie 
din Lyon, cu prilejul acestei vizite, 
ca și titlurile de membru cores
pondent al Academiei de medicină 
și membru asociat al Academiei 
de chirurgie din Paris le consider 
ca o înaltă apreciere dată școlii 
medicale romînești.

Din convorbirile cu personalități 
științifice în domeniul geologiei 
aplicate, zăcămintelor de minerale 
utile, geochimiei prilejuite de vizi
tarea unor instituții de specialitate 
și de conferințele pe care le-ant 
ținut la Sorbona și Grenoble — 
a spus acad. Nicolae Petrulian, 
rectorul Institutului de petrol, gaze 
și geologie — a reieșit în mod evi
dent aprecierea remarcabilă de 
care se bucură peste hotare știința 
romînească de specialitate. De alt
fel, lucrările din acest domeniu de 
activitate erau în bună parte cu
noscute din publicațiile Academiei 
R.P. Romîne pe care le-am întîl- 
nit în multe biblioteci.

Oamenii de știință francezi au 
arătat mult interes în problemele 
moderne de metalogenie și de pe
trochimie, probleme care preocupă 
pe specialiștii din întreaga lume, 
între care și pe specialiștii țării 
noastre. Cercetătorii francezi 
și-au manifestat, de asemenea, do
rința de a face un schimb de 
experiență mai larg cu țara noa
stră.

„Zilele culturii romînești" — 
a încheiat acad. N. Petrulian — 
au contribuit la o mai bună cu
noaștere a vieții noastre culturale 
și științifice în Franța, la adinci- 
rea relațiilor cu vechi tradiții din
tre cele două țări.

(Agerpres)

ANKARA — Cemal Giirsel, 
președintele Republicii Turcia 
a propus în seara zilei de 6 
decembrie liderului partidului 
republican, Ismet Inonu să 
formeze cel de-al treilea cabi
net după alegerile generale 
care au avut loc în anul 1961. 
Inonu a acceptat propunerea 
și a început consultările în ve
derea formării unui nou gu
vern.

ATENA. — După cum anun
ță corespondentul din Atena 
al agenției Associated Press, 
la 5 decembrie, S. Stepha- 
nopulos a fost numit vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri grec. în această calitate, 
Stephanopulos a fost însărci
nat cu coordonarea probleme
lor economice ale țării.


