
u Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia

de

■
 a turnătoria Uzine

lor „Unirea" din 
Cluj, ni s-a vorbit cu 
mult respect despre 
tinerii Ion Gînscă, 
Nicolae Vasian, Au
rel Florea, Nicolae 

Trandafir. Oameni cu înaltă cali
ficare, cu dragoste fată de muncă, 
săritori la nevoie — așa ne-au 
fost înfățișați.

— Dar acum un an de zile nu 
erau așa — spune secretarul comi
tetului U.T.M., Ioan Iușan. Dădeau 
lucrări de proastă calitate, lipseau 
sau întîrziau de la lucru. Or
ganizația U.T.M. s-a ocupat serios 
de ei. Au fost chemați în fața bi
roului, au fost discutați în aduna
rea generală. Și în mod deosebit 
activitatea acestor tineri a fost ur
mărită de colectivul postului ute- 
mist de control. El a fost acela 
care a criticat cu tărie lipsurile 
celor patru tineri, reluînd acea
stă critică ori de cite ori a fost 
nevoie. Postul a cerut ajutor ce
lorlalți tineri din secție, i-a invi
tat să fie aproape de cei 4 ute- 
mițti, să-i ajute. Și cînd au rupt-o 
cu vechile metehne, tot postul 
utemist de control a fost acela 
care a consemnat această victorie 
a întregii organizații. O victorie 
de presigiu la care colectivul po
stului are un binemeritat rol.

Exemplul relevat aici ni se pare 
concludent pentru activitatea po
sturilor utemiste de control de la 
Uzinele „Unirea". Sînt în total 
cinci — cîte unul în secțiile prin
cipale — și toate se bucură de a- 
celași renume bun. Ele și-au că
pătat acest renume, firește, dato
rită unei activități bine organi
zate, orientate spre problemele 
producției. Iată, de pildă, o sumară 
listă a problemelor care au stat

In atenția posturilor în ultima 
vreme: disciplina în producție, 
calitatea produselor (în legătură cu 
aceasta au fost organizate raiduri 
speciale), repartizarea tinerilor noi 
veniți, economii de materiale, ri
dicarea calificării etc. Ceea ce a 
caracterizat activitatea posturilor 
este faptul că ele s-au ocupat în- 
tr-o anumită perioadă, în mod 
deosebit de o singură problemă. 
De pildă, postul din secția montaj 
a desfășurat cu puțin timp în 
urmă o adevărată campanie pri
vind ridicarea calificării. El a în
treprins raiduri în rîndurile tine
rilor care erau la cursurile de ridi
carea calificării, a cerut părerea 
unor maiștri și șefi de echipă pen
tru îmbunătățirea formelor de ri
dicarea calificării. Discutînd des
pre toate acestea, în mod firesc 
în fața membrilor postului a apă
rut o nouă problemă: cea a re
buturilor. De aceea postul a tre
cut atunci la o nouă campanie. Au 
fost criticați tineri, care lucrînd 
neglijent, cu slab simț de răspun
dere, dau rebuturi. Postul a suge
rat și unele soluții pentru îmbu
nătățirea muncii. La gazeta sa au 
vorbit Laszlo Carol, Lucaci Carol 
și alții care au făcut propuneri în 
legătură cu înlăturarea rebuturilor.

Așa cum se arăta și în exem
plul relatat la început, urmărirea 
cu insistență, sub toate aspectele, 
a unei probleme de producție, a 
activității unui grup de tineri 
are eficacitate. Dn pildă, atunci 
cînd la secția prelucrări mecanice 
au apărut la capătul liniilor mai 
multe defecte de calitate datorate 
tinerilor, a avut loc o adunare ge
nerală care a dezbătut problema 
calității. Colectivul postului ute
mist de control a fost îndrumat să 
se ocupe de aceiași problemă și 
astfel el a întreprins o serie de 
raiduri. Au fost semnalate greșe
lile unor tineri ca Elmer Tudor, 
Nicolae Struzan, au fost făcute 
propuneri de îmbunătățire a unor 
scule și dispozitive de control etc.

Activînd în felul acesta postu
rile și-au cîștigat o temeinică au
toritate. Cu ocazia raidurilor în 
problema calității — organizate cu 
ajutorul maistrului de secție și a 
controlorilor de calitate — nu
meroși tineri, fără a fi solicitați, 
s-au adresat postului spunîndu-și 
părerea. Responsabilul postului, 
strungarul Emeric Boldizsar, a pri
mit numeroase scrisori pe care le

semnau tinerii. Mai toate se înche- 
iau astfel: „...publicați vă rog și 
aceasta la gazeta postului", fi

rește, multe din propunerile fă
cute pe această cale au fost folo
site. Se cunosc astăzi exemple cînd 
utemiștii cer postului să se ocupe 
de o problemă de aprovizionare, 
6ă ia atitudine în cazul unor ti
neri care s-au purtat necuviincios 
față de vîrstnici etc.

...Analizînd toate acestea putem 
spune că activitatea posturilor ute
miste de control se desfășoară 
după cele mai bune criterii și are 
o maximă eficacitate Tt Nu / Po
sturile neglijează încă o latură 
esențială din activitatea lor. La 
recenta adunare generală U.T.M. 
de dare de seamă și alegeri mai 
mulți utemiști au evidențiat, fi
rește, activitatea posturilor, dar 
au și criticat-o. Iată ce spunea 
Gheorghe Prodan de la secția 
forje :

— Posturile noastre utemiste de 
control desfășoară o activitate 
concretizată printr-o temeinică an
corare în actualitate. Pe ele le 
caracterizează și faptul că se 
ocupă în mod continuu de cîte o 
problemă pînă cînd o rezolvă. 
Totodată, se bucură de multă 
stimă din partea noastră. Ocupîn- 
du-se de efectele negative, postu
rile neglijează generalizarea expe
rienței pozitive a tinerilor evi- 
dențiați. Vrem ca posturile ute
miste de control să-i popularizeze, 
să ne arate metodele lor de mun
că, să ne vorbească despre ce fac 
aceștia pentru aplicarea tehnicii 
noi, despre experiența pozitivă în 
muncă.

Adevărul este că posturile se 
ocupă și de această problemă, dar 
într-un mod sporadic. La turnăto
rie, de pildă, nu de mult s-a lu
crat o piesă nouă pentru războ
iul automat și cîteva echipe și-au 
încercat forțele pînă cînd s-a reu
șit să se atingă parametri maximi 
de calitate. Colectivul postului a 
cerut atunci turnătorilor loan O- 
rasz și Gheorghe Halasz, care au 
executat cea mai bună piesă, să 
arate ce schimbări în tehnologie 
au făcut, cum și-au organizat 
munca. Dar cu o floare, două, nu 
se face primăvară. Există în sec-

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Producție sporită 
de cărbune

în ultimii ani s-au executat 
importante lucrări de investi
ții pentru dezvoltarea vechiu
lui bazin carbonifer Cîmpu- 
lung-Argeș. Mijloacele ma
teriale alocate în acest scop 
au fost destinate refacerii 
unor mine exploatate nerațio
nal de patroni, deschiderii de 
noi mine și înzestrării lor teh
nice cu utilaje de înaltă pro
ductivitate.

Paralel cu aceasta, în vede
rea sporirii producției de căr
bune, s-au luat măsuri pentru 
sistematizarea și concentrarea 
procesului tehnologic de ex
ploatare. Deschiderea noilor 
zăcăminte se face prin puțuri 
verticale susținute în beton 
sau zidărie de bolțari. Aceas
tă metodă permite realizarea 
unor guri de mină de mare 
capacitate.

în urma sistematizării și 
concentrării gurilor de exploa
tare prin sistemul construcției 
de puțuri verticale — produc
tivitatea muncii a crescut sim
țitor. Producția medie pe gură 
de mină a ajuns la 244 tone pe 
zi, față de numai 101 tone cît 
se obținea în perioada anteri
oară aplicării acestui sistem.

ION B. MARGESCU 
tehnician miner

Telegramă

Excelenței Sale

SHAIK MOHAMMED 
SHAMTE HAMID

Primul ministru 
al Zanxibarulul

Zanzibar

Cu ocazia proclamării Zan- 
zibarului ca stat independent 
și suveran, am plăcerea ca în 
numele guvernului și poporu
lui romîn să transmit guver
nului Excelenței Voastre și 
poporului zanzibarez cele mai 
sincere felicitări și urări de 
prosperitate și pace.

Președintele Consiliului 
de Miniștri

al Republicii Populare Romine 
ION GHEORGHE MAURER
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CU PLANUL

(Agerpres)

ale laminorlștîlorSueeese

(Continuare în pag. a IH-a)

învață in școală nouă

Foto: 'AGERPRES

VICTOR CONSTANTINESCU 
IOAN TIMOFTE

La ana din lecțiile ținute în 
fața elevilor anului II — 
Centru] școlar agricol din 

Curtea de Argeș

ANUAL ÎNDEPLINIT
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de la Uzina

O nouă fabrică de piine

»

A. ION 
electrician

fabrică este dotată cu 
moderne produse în

De curînd, In orașul Tg. 
Ocna, regiunea Bacău a intrat 
în funcțiune o nouă fabrică 
de pîine, cu o capacitate de 
producție de 14 tone în 24 ore.

Noua 
utilaje 
țara noastră.

CONSFĂTUIRE LA UZINA

„DANUEIANA"

• Pentru colectivele a 76 de în
treprinderi din regiunile Brașov, Ar
geș, Dobrogea și Cluj, sfîrșitul anu
lui a venit cu mult mai devreme. 
Ele au anunțat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe întregul an. Aceasta 
permite, printre altele, obținerea în 
plus a unor însemnate cantități dc 
produse.

Aceste succese sînt o urmare fi
rească a măsurilor luate în vederea 
creșterii productivității muncii și ri
dicării indicilor de funcționare a 
agregatelor. Astfel, în atenția mun
citorilor din întreprinderile brașo
vene a stat extinderea unor noi pro-

cedee de lucru, modernizarea mași
nilor, precum și îmbogățirea perma
nentă a cunoștințelor profesionale a 
muncitorilor, ceea ce a dus la spo
rirea simțitoare a productivității 
muncii. Ridicarea nivelului tehnic și 
folosirea procedeelor avansate de 
lucru a dat posibilitatea muncitori
lor argeșeni să realizeze peste plan 
la zi, printre altele, 39 000 tone lig
nit, 3 500 tone sodă caustică, 12 700 
m p parchete, 126 000 m p țesături 
de bumbac.

rna
la sate

i

căminele 
ra-

m întîlnit la mul
te din 
culturale ale 
ionului o animație 
deosebită. Pe sce
nele căminului, 
rotindu-se în fru

moasele costume populare, în 
ritmul unor neîntrecute dan
suri (De-a lungul, învîrtita, 
Bătuta, Dansul feciorilor), la 
Lueriu, Logig sau Hodac, la 
Glajărie sau Ibănești, în sate
le de cîmpie sau sus în ex
ploatările forestiere, în acest 
anotimp cultural activitățile, 
care se anunță rodnice, au în
ceput deja.

Un prim popas îl facem în 
satul LUERIU, din comuna 
Suseni, sat cu tradiții cultura
le și cu oameni harnici. Aici, 
activitățile de la căminul cul
tural au devenit o prezență vie 
în viața satului. Mai întîi, e- 
chipa de dansuri. Se spune 
despre cei din Lueriu că „au 
dansul în singe". Un amănunt: 
La festivalul tineretului de la 
Varșovia echipa de dansuri a 
copiilor din Lueriu a cunoscut 
aplauze îndelungi și pe deplin 
meritate. Cele 12 perechi ale 
dansatorilor maturi se string 
deseori serile la căminul cul
tural pentru a adăuga noi 
dansuri la repertoriul bogat, 
cunoscut în cartierul
șeni din Tg. Mureș, la Borsec, 
în Batoș sau Gurghiu. Și e- 
chipa de teatru are, în agenda 
ei, un repertoriu bogat: „Prici
na", „Neamurile", „6 băieți și o

Mure-

Laminoriștii au fabricat 
în cele 11 luni din acest an 
de peste 5 ori mai multe 
laminate decît în întreg a- 
nul 1938. Peste planul la 
zi s-au dat circa 44000 
tone de laminate finite pli
ne, țevi din oțel fără su
dură și țevi din oțel su
date de mari diametre.

Aceste realizări se dato- 
resc extinderii în produc
ție a unor metode modeme 
de lucru și a introducerii 
tehnologiilor perfecționate. 
La cuptoarele cu propulsie, 
care deservesc liniile de

profile grele și tablă groa
să de la Reșița, de exem
plu, a fost introdusă ali
mentarea cu gaze, care a 
permis sporirea producției 
de lingouri.

Asimilarea de noi profile 
laminate din mărci supe
rioare de oțeluri și crește
rea producției de oțeluri de 
calitate au asigurat anul a- 
cesta fabricarea unor ma
șini, utilaje și instalații la 
nivelul tehnicii actuale. In 
prezent, în industria mi
nieră se folosește profilul 
clopot pentru susținerea

galeriilor. Industria con
strucțiilor de mașini utili
zează profile și table cu 
caracteristici superioare la 
fabricarea autocamioanelor, 
tractoarelor, mașinilor agri
cole, locomotivelor Diesel- 
electrice și la numeroase 
alte tipuri de mașini-unelte. 
Industriile electrotehnică, 
petrolieră și a construcțiilor 
au înlocuit unele tipuri de 
laminate care erau procu
rate din străinătate cu al
tele fabricate în țară.

(Agerpres)

Elevii din comuna Trăisteni, 
raionul Cîmpina, au început 
cursurile în școală nouă. Noua 
construcție este dotată cu 8 
săli de clasă, mobilier nou și 
un laborator modern.

Locuitorii comunei au con
tribuit prin muncă patriotică 
la efectuarea unor lucrări ne
calificate, Iar constructorii au 
folosit materiale din resurse 
locale.

In acest fel s-a economisit 
iama de aproape 30 000 lei,

G. BÎTU 
muncitor

E tatonarea ten- 
siometrelor me
dicale es 
muncă de 
pundere. 
de ce tînărul 
Mircea Florian, 
de mecanică fină din Bucu
rești, asistat de maistrul 
Cornel Grosu ,11 acordă ma

ximum de atenție.
Foto : N. STELORIAN

STAGIUNE UUITURAIA PERMANENTA
fată", „Dragoste nu te pripi", 
„Zmeoaicele" etc. Acestea 
numai în ultimul timp. De mul
te ori brigada artistică de agita
ție a obținut aprecierea specta
torilor nu numai pentru calita
tea interpretării, dar și pentru 
eficiență și operativitate. Ast-

că, pe lingă un spectacol al 
formațiilor (brigada de agita
ție, piesa „Lanțul manevre
lor", soliștii vocali etc.) la că
min s-au succedat conferințele 
și vizionările de film, uneori 
audițiile. Directorul căminului 
cultural, Simion Purcaru, ne 
vorbea de îmbunătățirea actl-

popularizarea acestuia, reco
mandări bibliografice periodi
ce, discuții pe marginea broșu
rilor agrozootehnice, a filme
lor pe această temă (organi
zate cu ajutorul inginerului 
agronom, profesorilor de știin
țe naturale). Colectiviștii vor 
putea, participînd la conferin

Raid prin căminele culturale din raionul Reghin
fel, cînd brigada lui Ion Sta
vilă s-a evidențiat în munca 
de întreținere a culturilor, 
brigada artistică de agitație a 
alcătuit un text anume pentru 
fruntași. La cămin, în primele 
rînduri de bănci, au luat loc 
Ion Stavilă și ai lui — sărbă
toriții brigăzii artistice de 
agitație. La sărbătoarea re
coltei, de asemenea, brigada 
artistică de agitație a avut o 
prezență activă. Cei 12 mem
bri ai brigăzii de agitație pre
gătesc în prezent textul „Asta-i 
viața-n sat la noi" al cărui ti
tlu evidențiază limpede carac
terul concret, actual al viito
rului program. La Lueriu mai 
există o echipă de fluierași și 
un cor. Din păcate, activitatea 
corului este mai puțin susținu
tă, iar numărul coriștilor este 
mic. Urmărind programul 
manifestărilor ce au avut loc 
in luna noiembrie am observat

vităților educative în perioada 
ce va urma.■ a căminul cultural 

din DEDRAD (di
rector Ion Vodă) 
există un plan de 
activități pentru 
perioada de iarnă 
destul de bogat.

Din acesta, la fiecare început 
de săptămînă, se scoate un 
extras pentru a pune manifes
tările artistice și cultural-edu
cative ce urmează să aibă loc, 
în atenția cadrelor didactice, 
bibliotecii comunale, comitetu
lui U.T.M.. Sint cuprinse în a- 
cest plan numeroase activități 
menite să sprijine consolidarea 
economico-organizatorică a 
G.A.C., învățămîntul agrozoo
tehnic, creșterea activității 
formațiilor artistice, îmbună
tățirea muncii cu cartea. In 
sprijinul învățămîntului agro
zootehnic au fost prevăzute :

DUMINICA, LA PATINOAR
„Insula- de gheață a Bucureștiului și-a pri

mit din nou, duminică dimineața, sute de oas
peți, tineri prieteni statornici ai patinajului.

Începători sau consacrați în arta dansului pe 
pista de gheață au sfidat (bineînțeles cu aju
torul instalațiilor patinoarului artificial 23 Au-

gust) dărnicia unul soare de loc fidel zilei dc 
decembrie.

Animația de pe patinoar ne-a sugerat să 
ilustrăm cu un instantaneu fotografic zicala :

— N-al unde arunca un ac 1
Foto t V. RANGA

țe, să afle răspuns la între
bări dintre cele mai diverse : 
„Cum se nasc norii, ploaia, 
zăpada", „Timpul și prevede
rea lui", „Regulile de circula
ție", „Viața nouă a satelor în 
literatură", „Despre pasiunea 
în muncă. Munca în G.A.C.". 
La serile de calcul, cu exem-

ple din experiența practică a 
gospodăriei colective se va dis
cuta despre: „Furajarea rațio
nală a animalelor", „Recolta
rea păioaselor la timpul op
tim", „Venituri noi prin creș
terea porcilor"; la „Călători
ile imaginare pe hartă" colec
tiviștii vor afla noi amănunte 
despre dezvoltarea regiunii, 
despre litoral, iar la serile lite
rare vor cunoaște poezii dedi
cate Republicii sau creații de 
seamă ale poeților noștri cla
sici și contemporani. Planul 
prevede, de asemenea, ca 
niște adevărate rubrici, „Sfa
tul agronomului" („Depozita
rea produselor", „Combaterea

(Continuare în pag. a IH-a)

NICOLAE DRAGOȘ 
ȘT. NECANIȚKI

ța Uzina de anvelo
pe „Danubiana" de la 
Popești-Leordeni a a- 
vut ioc luni o consfă
tuire la care s-a dezbă
tut problema calității 
anvelopelor și a came
relor pentru autocami
oane, turisme, auto
buze, tractoare și mo
tociclete. Au partici
pat specialiști din 
întreprinderile produ
cătoare de anvelope și 
de materii prime ne
cesare fabricării aces
tui produs, precum și 
reprezentanți ai unită
ților beneficiare.

Inginerii Ion Mari
nescu, directorul Uzi-

nei „Danubiana", și 
Ion Dima, directorul 
Uzinei de anvelope 
„Victoria" de la Flo- 
rești, au vorbit des
pre creșterea produc
ției și calității anve
lopelor, precum și 
despre colaborarea în
tre unitățile producă
toare, furnizorii de 
materii prime și în
treprinderile benefi
ciare. S-a arătat că 
producția Uzinei „Da
nubiana" este în pre
zent de peste două ori 
mai mare decît întrea
ga producție a țării

noastre din i960, că 
pentru o mai bună sa
tisfacere a necesități
lor economiei naționa
le cu anvelope uzinele 
au asimilat în acest 
an noi dimensiuni și 
tipuri de asemenea 
produse cu o construc
ție și structură mate
rială mai bună.

Participanții la dis
cuții au făcut unele 
propuneri menite să 
ducă la îmbunătățirea 
în continuare a cali
tății anvelopelor pro
duse în țară.

(Agerpres)

unități sanitare
în numeroase 

țară printre care 
Hunedoara, Suceava, 
Slobozia, Brăila, 
Baia Mare și Bacău se află în 
construcție spitale cu o capa
citate totală de 4 200 paturi, 
într-un stadiu avansat au a- 
juns și lucrările de construc
ție a noului Institut de onco
logie din Cluj, care va avea o 
capacitate de 200 paturi.

în Capitală, unde au fost 
date recent în folosință noile 
localuri ale Institutului pen-

orașe din 
Constanța, 

Onești, 
Medgidia,

tru controlul de stat al medi
camentelor și de cercetări 
farmaceutice, precum și al 
Școlii tehnice sanitare — 
Fundeni, va fi pus în curînd 
la dispoziția medicilor, care 
urmează diferite cursuri de 
specializare, un cămin cu 300 
de locuri.

La numeroase alte unități 
sanitare din țară se execută 
lucrări de extindere șl mo
dernizare.

(Agerpres)
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hiar șl acum, in 
aceste zile frigu
roase de început 
de iarnă, tinerii de 
pe întreg cuprin
sul patriei parti
cipă cu însuflețire

la acțiunile de muncă patrioti
că. Acest lucru îl dovedește si 
numărul mare de scrisori care 
sosesc de la corespondenții 
noștri voluntari. Ca de obicei, 
vom răsfoi cîteva dintre cele 
mai semnificative.

Nu trec două, trei zile, ca 
să nu primim din comuna Fă
căieni, raionul Fetești, o scri
soare. Autorul lor e colecti
vistul Constantin Frîncu, un 
activ corespondent al ziarului 
nostru. Din ultima sa scrisoare 
aflăm despre munca neobosită 
a colectiviștilor de aici, pentru 
a reda circuitului agricol tere
nuri care pînă acum nu au 
produs nimic. Din rîndurile 
sale, aflăm că pe malul stîng 
al brațului Borcea, dincolo de 
digul din raza comunelor Făcă
ieni, Vlădeni și Chioara, mai 
rămăseseră însemnate supra
fețe de teren, peste care se re
vărsau apele, 
renuri Ocolul 
a hotărît să
— care vor

Pe aceste te-
Silvic Fetești 

planteze plopi, 
proteja supra

fețele îndiguite, de vînturile 
ce suflă prin Cîmpia Bărăganu
lui, și vor fi folosiți ca mate
rial de construcții. Odată cu 
terminarea ultimelor lucrări din 
campania de toamnă, 
viștii din Făcăieni, 
vîrstnici, au hotărît 
mină de ajutor la 
plopilor. Aproape în 
ei pornesc pe malul 
Borcei și odată cu 
terenului execută și . 
plopilor. In numai cîteva zile, 
pe o suprafață de 12 hectare 
au apărut mii de puieți. Acțiu
nea va continua pînă ce întrea
ga suprafață va fi plantată cu 
plopi. Corespondentul nostru e 
pus în mare încurcătură cînd 
trebuie să evidențieze pe cei 
mai harnici colectiviști partici
pant! la această acțiune. Mihai 
Nicolae, Gheorghe Petre, Ma
rin Popescu, Vasile Simion, 
Dinu Radu sînt doar cîteva 
din exemplele enumerate 
corespondentul nostru.

O nouă scrisoare. Prima 
activitatea de corespondent 
luntar a învățătorului Gheor
ghe Almăjan din comuna Lie
bling, raionul Deta. Subiectul 
ei îl constituie tot o interesan
tă acțiune de muncă patriotică:

colecti- 
tineri și 
să dea o 
plantatul 

fiecare zi 
stîng al 
defrișatul 
plantarea

Audiție muzicali
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
O dată cu venirea serii, spre 

club au început să se îndrepte 
invitații: elevi și eleve din 
toate clasele școlii medii 
cultură generală din 
Complexului 
Audiția muzicală cu 
„Giuseppe T_

„Adeseori, In drum spre clu
bul pionierilor, treceam pe stra
da mare prin fața secției ICIL 
din Liebling. ~ 
Intîlneam i 
respective 
care lucrau la amenajarea stră
zii. Am crezut la început că 
sînt cumva pavatori, dar peste 
cîteva săptămîni am aflat că e 
vorba de cu totul altceva. Ute- 
miștii secției au hotărît intr-o 
zi să amenajeze ei șoseaua din 
fața secției. O treabă deloc

De fiecare dată 
în fața secției 
un grup de tineri

rrr •I men

toare ne scrie și Gălătuș Ștefan 
din comuna Brezoi, raionul 
Rîmnicu Vilcea. Tinerii de aici 
au hotărît să amenajeze stră
zile comunei. Sute de briga
dieri ai muncii patriotice de la 
I.F., școala medie etc. au trans
portat și împrăștiat pe străzi 
zeci de metri cubi de piatră, au 
desfundat șanțurile, au amena
jat trotuarele.

Pionierul Ion Stanciu da la 
școala de 8 ani din satul Valea 
Presnei ne-a trimis doar cîteva

in condiții cit mai bune au 
cerut și sprijinul profesorului 
de Agricultură. Ptnă la urmă 
Insă, acțiunea copiilor s-a 
transformat într-o adevărată 
lecție practică despre planta
rea pomilor.

,,O construcție ridicată In 
cîteva zile’ așa se intitulează 
scrisoarea corespondentului 
nostru Simlon Bercea din co
muna Singer, raionul Luduș. 
La sectorul zootehnic al gos
podăriei agricole colective din

-pe șantierele
muncii patriotice9 •

următoare au 
Semnificativ e 
zi, pe micul 
alți numeroși

ușoară. Au transportat aici în
semnate cantități de pietriș și 
nisip, au făcut trotuar din be
ton ca la oraș, au pavat strada 
cu piatră. De multe ori nu ve
neau cu toții în grup, ci cinci, 
șase, atiți cîți ieșeau din schim
bul respectiv. Acum totul e 
gata. Strada arată altfel decît 
înainte. Se cunoaște cît 
colo că aici 
mină de gospodar priceput'.

Despre o acțiune asemănă-

da
a intervenit o

rinduri despre o acțiune pa
triotică „mică" cum o numește 
el. S-au adunat într-o zi toți 
pionierii clasei a VII-a și au 
discutat cu ce să contribuie și 
ei la înfrumusețarea școlii. Au 
fost multe propuneri. Pînă la 
urmă toți au fost de acord să 
planteze de jur-în-prejurul șco
lii puieți de salcîm. Materialul 
săditor l-au adus de acasă, fie
care cite 15—20 de puieți. Și 
pentru ca plantarea să se facă

Singer ,era nevoie de o cameră 
specială pentru pregătirea hra
nei pentru porci. Deocamdată 
Insă nu era posibilă începerea 
lucrării deoarece meșterii gos
podăriei aveau de terminat ur
gent alte construcții. Mai mulți 
colectiviști, majoritatea lor ti
neri, au cerut consiliului de 
conducere să li se încredințeze 
lor această construcție. Unii se 
pricepeau la zidărie, alții Ia 
tlmplărie așa că in dimineața

zilei 
crul. 
doua 
venit 
să dea ajutor celor 
asumaseră răspunderea cons
truirii camerei respective.

Corespondentul nu ne mai 
povestește nici cum s-a desfă
șurat munca pe acest șantier, 
nici cine s-a evidențiat și nici 
economiile realizate, ci doar 
că în cîteva zile camera pen
tru pregătirea hranei animale
lor a fost dată în folosință.

Multe din scrisori vorbesc 
despre acțiunile de colectare a 
flerului vechi la care participă 
mii *i mii de tineri. Printre a- 
cestea se numără șl scrisoarea 
lăcătușului Călin Năstase de la 
Combinatul metalurgic Reșița. 
Numai tinerii de la „serviciul 
energetic șef" — scrie el, au 
colectat 75 de tone de fier 
vechi din secție. Angajamen
tul pe întregul an a fost de 
mult îndeplinit, 
continuă cu aceeași intensitate.

Multe alte scrisori printre 
care și acelea ale corespon
denților noștri voluntari : Ion 
Bercea din Petrila, Constantin 
Pîrcălăboiu din Sibiu, Marin 
Monica din Piatra Neamț, Cos- 
tea Marinoiu din Rîmnicu Vîl- 
cea, Ion Luican din Tg. Jiu și 
altele ne informează des
pre acțiuni patriotice la care 
tinerii, tovarășii lor de muncă, 
participă cu regularitate.

A .CONSTANTIN

început lu- 
faptul că a 
șantier au 
colectiviști 

care își

dar acțiunea

“a J\

locomotive

f

Încă puțin, ți blocul da 
schițe se va Îmbogăți cu un 

nou desen.

Foto i AGERPRB3

0 valoroasă descoperire
arheologică

de 
cadrul 

școlar Bîrlad. 
tema: 

„Giuseppe Verdi — omul și 
opera”, pregătită de clasa a 
X-a H se anunța interesantă. 
Și sala s-a umplut de oaspeți. 
In fața celor peste 250 de co
legi și profesori, eleva Gabri
ela Buruiană din clasa a X-a 
H a prezentat o expunere bo
gat documentată despre viața 
și opera marelui muzician.

Textul a fost interesant 
exemplificat cu arii din ope
rele „Rigoletto, Trubadurul 
Aida, Traviata, imprimate pe 
discuri.

Expoziție

de artă plastică
la corespon-GALAȚI (de 

dentul nostru).
La muzeul de 

lăți a avut loc recent deschi
derea expoziției regionale de 
stat de artă plastică. La a- 
ceastă expoziție participă 16 
artiști plastici cu un număr de 
54 lucrări de pictură, sculptură 
și gravură. Printre artiștii 
pozanți sînt: Gheorghe Naum, 
Em. Dumitrescu, Mihail Dăs- 
călescu, Mihail Gavrilov, 
V. Vedeș, C. Dimofte etc.

artă din Ga-

Lucrările expuse reprezin
tă numeroase aspecte din 
realizările anilor de democra- 
ție-populară în regiunea Ga
lați. Chiar de la deschidere, 
expoziția s-a bucurat de o 
mare afluență de vizitatori.

In prundișurlle rîulul Dlm- 
bovnic, între comunele Rociu 
și Mozăceni-Deal, raionul Co- 
stești, au fost descoperite nu 
de mult primele unelte lucrate 
de om cu 500 000—600 000 de 
ani în urmă. Este vorba de 
așa-zisa „cultură de prund” 
ale cărei unelte sînt cele mal 
vechi și totodată cele mai sim
ple : niște bolovănași bine a- 
leși de om pentru ținut în 
mînă, ciopliți sumar la unul 
din capete, pe o parte și alta, 
pentru obținerea unei muchii 
tăioase ce putea servi la lovit, 
tăiat, răzuit ori scobit, precum 
și de unele așchii anume cio
plite pentru a fi întrebuințate 
în aceleași scopuri.

Descoperirea de pe Valea 
Dîmbovnicului demonstrează 
sigur că teritoriul patriei noa
stre a făcut parte din zona 
geografică în care s-au dez
voltat etapele timpurii ale 
antropogenezei, cînd omul a- 
bia se desprinsese din rîndul 
maimuțelor antropoide.

I. NANIA 
muzeograf principal 
la Muzeul regional 

Argeș

Spectacol
In cadrul stagiunii perma

nente a artiștilor amatori, echi
pa de teatru a sindicatului Uzi
nelor „Republica" a prezentat 
pe scena Teatrului „C. Nottara" 
comedia „Scurtă convorbire" 
de Valentina Levidova, în re
gia Iul Cornel Elefterescu, lau
reat ai celui de-al III-lea Fes
tival bienal de teatru I. L. Ca- 
iaqiale.

înființată cu doi ani în urmă 
șl formată in mare parte din 
tineri, această echipă, care are 
un repertoriu bogat, a 
un spectacol interesant 
amatori dovedind nu 
calități meritorii.

„Scurtă convorbire" 
comedie străbătută de 
sistent filon liric, în care 
dezbat probleme de viață și 
educație, se face procesul unei 
mentalități mărginite, statice, 
conținînd așadar, un mesaj 
etic. Cristina Vasiliu interpre
tează rolul Ludmilei cu exube
ranță șl suficientă imaginație, 
obținînd adesea mișcări firești, 
exagerînd uneori caracterul 
spontan al reacțiilor scenice, 
în rolul Natalie! Vasiiievna, 
Maria Alba ne apare initial în-

realizat 
actorii 
o dată

este o 
un coji

se

De pe unul din blocurile 
construite cu ajutorul co- 
irajelor glisante se deschi
de o perspectivă frumoasă 
a cartierului în construcție 

„Jiului — Scinteia"

Foto: AGERPRES
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Seminarul - centru 
de dezbateri științifice

ample, sistematice, 
temeinic pregătite

al artiștilor amatori
tr-un joc echilibrat fi se men
ține !n coordonatele persona
jului atlta timp cît textul îi 
cere să fie calmă și să păstreze 
tonul moderat. Interpreta, cu 
posibilități actoricești auten
tice, nu a beneficiat, se vede, 
de o consecventă Îndrumare 
din partea regizorului, mai ales 
în a doua parte a spectacolului. 
Adriana Iliescu, în rolul 
Kirel Mihailovna, cumnata 
Ludmilei, își conturează rolul 
cu bun simt fl sinceritate.

La Teatrul 
„C. Nottara“

De o bună interpretare se 
bucură și Vitea, un personaj 
plin de umor șl prospețime. 
Datorită înțelegerii adecvate a 
rolului, Ștefan Șerban reali
zează în general profilul exact 
al eroului cu toate că uneori 
exagerările, în redarea defec
tului de vorbire al personaju
lui. minează unitatea acestuia. 
Sică Popescu, în rolul lui lgor, 
fratele Ludmilei, apare timorat, 
dezorientat de lumina rampei, 
și credem că familiarizarea cu 
rigorile specifice scenei este 
un obiectiv in general cam 
neqlijat.

Probleme dificile a avut de

rezolvat Gabriela Vlerașu In 
roiul Duniei, bătrîna dădacă a 
familiei, care este realizată cu 
minuțiozitate, pînă Ia ultimul 
detaliu. Gheorghi Nicolaevici 
Victorov, personaj complex, a 
găsit la Mircea Patrichi o înțe
legere sobră și expresivă.

Nu același lucru se poate 
spune despre personajele epi
sodice din această comedie. Ele 
au fost tratate expeditiv, uitîn- 
du-se o valoroasă experienjă a 
marilor noștri actori, în reali
zarea remarcabilă o unor ase
menea roluri.

Succintele noastre observații 
vor să sugereze de fapt linia 
de ansamblu pe care acest co
lectiv artistic, cu sprijinul re
gizorului, trebuie să o urmeze, 
îndrumarea actorului amator nu 
se reduce la indicarea mișcării, 
a gestului, ci înseamnă o mun
că foarte complexă, în care în
țelegerea exactă a conținutului 
de idei al piesei, dar și al fie
cărui personaj determină va
loarea spectacolului, în ultimă 
instanță. Apoi, munca regizoru
lui trebuie să contribuie și la 
formarea unei prezențe scenice 
sigure, altfel calitatea spec
tacolului avînd de suferit. A- 
precilnd calitățile probate de 
acest colectiv artistic de ama
tori, socotim că ele cer o în
drumare efectuată constant șl 
cu competența necesară.

La Fabrica de
Diesel din cadrul Uzinei „E- 
lectroputere" din Craiova, se 
va termina în curînd con
strucția celei de a 100-a lo
comotive electrice romi- 
nești. Aceasta va fi cea de a 
doua locomotivă Diesel-e- i 
lectrică construită peste < 
plan de la începutul anului 
de colectivul acestei fabrici. ’ 
In fotografie : aspect din 
atelierul unde se face mon
tarea blocurilor aparatelor ! 

electrice.

Foto: AGERPRES
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ELSA MACRI

La sdrbdtoarea celor de 14 ani
La 

mînii 
mitetul 
U.T.M.
in colaborare 
Miliția raională,

sfîrșitul saptă- 
trecute, Co- 

orășenesc 
Satu Mare, 

cu 
a

organizat în localul 
Casei raionale de 
cultură înmînarea 
festivă a buletine
lor de identitate 
unui număr de 170 
elevi care au împli
nit vîrsta de 14 ani. 

Cu această ocazie 
tinerii cetățeni au 
ascultat cu mult in
teres conferința inti
tulată : „La 14 ani”, 
ținută de tovarășul 
Alexandru Mesaroș, 
secretar al comi
tetului orășenesc
U.T.M. Căpitanul de 
miliție Gheorghe
Ghigulescu le-a vor
bit apoi celor pre
zenți despre ce a- 
nume îndatoriri ce
tățenești au poseso
rii buletinului de 
identitate, despre 
modul de comporta
re al acestora ete.

Din partea celor 
care pentru prima 
dată au primit un 
act de identitate ci
vilă a luat cuvîntul 
elevul Vasile Leș. El 
s-a angajat să aibă 
și pe viitor o com
portare demnă, să-și 
ridice întreaga ac
tivitate I 
cerințelor 
societății 
noi și a 
călduros 
și guvernului 
tru atenția și grija 
ce o poartă tinerei 
generații. In numele 
cadrelor didactice și 
al părinților prezenți 
la această festivi
tate a luat cuvîntul 
profesoara Felicia 
Budoi. Printre altele, 
ea a vorbit elevilor 
despre necesitatea 
ca de acum înainte 
să privească cu și 
mai multă seriozi
tate îndatoririle șco
lare, ca prin toată 
comportarea lor să

la nivelul 
școlii și 

noastre 
mulțumit 

partidului 
pen-

dovedească că sa 
gîndesc șerios la lo
cul pe care fiecare 
îl va ocupa în so
cietate devenind ast
fel un constructor 
activ al patriei noa
stre socialiste.

Un moment emo
ționant l-a consti
tuit intrarea în sală 
a unui grup de pio
nieri de la Școala 
de 8 ani nr. 8 care a 
felicitat pe cei mai 
tineri cetățeni, ce- 
rîndu-Ie ca prin 
strădania la învăță
tură, prin atitudinea 
lor corectă în toate 
împrejurările să do
vedească că merită 
să li se urmeze 
exemplul.

In încheiere, elevi 
ai școlii de muzică 
șl ai școlilor ele
mentare de 8 ani nr. 
1, 2, 3 și 4 au pre
zentat în cinstea ce
lor de 14 ani un 
program cultural-ar
tistic.

V. MOINEAGU

Cinematografe
Cînd vine pisica — cinema

scop : Patria (bd. Magheru 12- 
14), Festival (bd. 6 Martie 141, 
Grivița (Calea Griviței — po
dul Basarab), Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop : Repu
blica (bd. Magheru 2), Bucu
rești (bd. 6 Martie 6), Aurora 
(bd. Dimitrov 118), Melodia 
(șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu), Modern (Piața G. 
Coșbuc 1) ; Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Tineretu
lui (Calea Victoriei 48), Fero
viar (Calea Griviței 80), Fla
mura (șos. Giurgiului 155). 
Ucigașul și fata : Carpați (bd. 
Magheru 29), Capitol (bd. 6 
Martie 16), Excelsior (bd. 1 Mai 
174) Camelia : Victoria (bd. 6 
Martie 7). A dispărut o navă: 
Central (bd. 6 Martie 2), Pri
mul reportai — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie 12). Cu
cerirea Everestului: Union 
(str. 13 Decembrie 5—7) ; Pro
gram pentru copii (dimineața), 
Ah, acest tineret (după-amia- 
za) : Doina (str. Doamnei 9) i 
Mongolia. în lumea sticlei i 
Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18) t 
Contele de Monte Cristo — 
cinemascop (ambele serii) t 
Giulești (Șos. Giulești 56); 
Arhiva secretă de pe Elba t 
Bucegi .(bd. 1 Mai 57), Cosmos 
(bd. 30 Decembrie 89), Lira 
(Calea 13 Septembrie 196). Trei 
zile după nemurire: înfrățirea 
întie popoare (bd. Bucureștii- 
Noi), Tomis (Calea Văcărești 
21) j Pe Donul liniștit (seria I 
și a Il-a) : Cultural (Piața Ilie 
Pintilie 2) ; Elena din Troia — 
cinemascop : Dacia (Calea Gri
viței 137). Darclee : Buzești 
(str. Buzești 9—11). Trei plus 
două — cinemascop : Crîngași 
(șos. Crîngași 42) , Lupii la stî- 
nă : Unirea (bd. 1 Mai 143) i 
Alerg după o stea : Flacăra 
(Calea Dudești 22) ; Meșter la 
toate: Vitan (Calea Dudești 
97) ; Vîrsta dragostei: Miorița 
(Calea Moșilor 127) : Tinerii : 
— cinemascop : Munca (șos. 
Mihai Bravu 221) ; Vară 
și fum: Popular (str. Mă- 
tăsari 31) j Acord final: 
Arta (Calea Călărași 153} ; Ta- 
mango : Moșilor (Calea Moși
lor 221) ; Hamlet: Viitorul (str. 
M. Eminescu 127) ; Misterele 
Parisului — cinemascop : Co- 
lentina (șos. Colentina 84) ; 
Călătorie spre centrul Pămîn- 
tului — cinemascop (ambele 
serii): Volga (șos. I. Pintilie 611; 
Electra : Floreasca (str. J. S. 
Bach 2) ; Tragedia optimistă — 
cinemascop : Luceafărul (Calea 
Rahovei 118) ;

Ce tipuri de seminarii
sînt mai utile

Consfătuirea a adus însem
nate contribuții la descrierea 
diverselor forme de seminari
zare. Tov. R. Bogza de la Uni
versitate a arătat faptul că la 
catedra de limba romînă a 
Universității la care lucrează, 
în primii ani se prac
tica seminarul de pre

gătire. Studenților li se repartizau ca teme prezentarea în 
fața seminarului a unor noi lucrări filologice care prezintă in
teres pentru pregătirea lor de specialitate. în acest fel, studenții 
sînt învățați să lucreze cu cartea, să studieze. La această fa
cultate se mai semnalează și o altă formă interesantă de se
minar și anume așa-zisul „seminar metodologic". Este vorba de 
activitatea seminarială care se realizează de obicei în biblio
tecă, la fișier, studentul fiind învățat să caute titlurile de lu
crări, să alcătuiască bibliografii tematice și ulterior să le stu
dieze. După cum am mai arătat, există în facultățile noastre 
preocuparea ca seminarul repetitor, astăzi mult prea răspîndit, 
să nu fie în viitor aplicat în forma lui pură (reproducerea cu
noștințelor expuse la curs în aceeași ordine și fără a depăși 
volumul lor) nici măcar la anul I. Tov. M. Bălașa de la Institu
tul agronomic consideră că studentul, de la început trebuie să 
fie pus în situația să se descurce singur. De aceea, seminariile 
de la anul I, chiar dacă sînt mai apropiate de curs trebuie să 
implice o reorganizare a problemelor, antrenarea de noi cunoș
tințe, stabilirea de noi corelații. Unii tovarăși, cum este tov. G. 
Sovei de la I.S.E., socotea că, totuși, la materiile teoretice, în 
primul an trebuie să rămînem la seminarul repetitor pentru a 
asigura înțelegerea corectă a ideilor expuse. Dar, se întreba 
vorbitorul — pe ce cale trebuie să mergem în anii următori ? 

în articolul nostru noi ne-am pronunțat pentru o trecere 
treptată de la seminarul precumpănitor reproductiv, la cel de 
dezbateri creatoare și în ultimă instanță, pentru disciplinele de 
profil, la seminarul pe bază de referate. Noi am considerat ca 
trecerea de la o etapă la alta trebuie să fie pregătită, studenții 
fiind în mod real activizați pentru a se organiza din inițiativă 
proprie în dezbateri, pentru a-și pregăti din timp intervențiile 
și a alcătui referate nu în virtutea unei obligații, ci sub imbol
dul unui real interes științific. Dacă seminarul de dezbatere 
teoretică este pur și simplu decretat, studenții nefiind adaptați 
la realizarea Iui, dacă metoda referatelor este introdusă brusc 
și studenții însărcinați să le redacteze Ie realizează doar prin 
simple compilațiuni, atunci formalismul se strecoară și în for
mele superioare de seminarizare și, practic acestea nu prezintă 
o eficiență sporită. Găsirea căilor prin care studenții să fie ac
tivizați și pregătiți pentru a se angaja tn discuții din ce în ce 
mai largi și profunde — este punctul nodal în găsirea celor 
mai bune forme de seminarizare.

Obiectivul este, așadar, în primul rînd de ordin educativ.
Noi trebuie să formăm atitudinea corespunzătoare a studen

ților, să dezvoltăm inițiativa lor. Cît privește cunoștințele care 
trebuie puse în discuție, acestea, într-o anumită măsură, apar 
mai degrabă ca mijloace. Evident, afirmația nu trebuie luată 
în sens absolut. Pe noi, în cadrul acestei discuții, ne intere
sează însușirea optimă a cunoștințelor prevăzute în programele 
de învățămînt. Dacă noi vom rezolva problemele de ordin for
mativ, cu acea măiestrie pedagogică pe care o reclamă învăță- 
mîntul superior, atunci transmisiunea volumului cerut de cu
noștințe nu va constitui o problemă prea dificilă.

Dezbătînd această problemă 
tov. I. Florea, de la Faculta
tea de filozofie, a arătat că la 
cursul de materialism dialeo 
tic și istoric, seminarul a fost 
conceput pe problemele pre
date la cursuri numai la anul 
I. Mai departe, s-au încercat 
seminarii în care pe baza unui 
plan și a unei bibliografii di
nainte stabilite să se discute 
cîteva probleme 
fuseseră tratate 

sau fuseseră numai semnalate. Studenții s-au pregătit, 
prin urmare, în mod special pentru seminar parcurgînd biblio
grafia. La același nivel s-a încercat și forma de „seminar pe 
bază de opere". Adică, în seminar, se discutau, rînd pe rînd, 
anumite lucrări de bază indicate în bibliografie. Acesta nu este 
un seminar de prezentare, ci de analiză a lucrărilor.

La Facultatea de istorie, după relatările tov. I. Șendrulescu, 
s-a folosit o formă similară de seminar în care se proceda la 
analiza anumitor documente. Evident, în cadrul documentării 
istorice, accentul s-a pus pe descifrarea și interpretarea lor 
specifică. De asemenea, seminarii pe bază de lucrări s-au rea
lizat și la Institutul de limbi străine. După cum ne-a arătat 
tov. D. Bălan, acolo era vorba de opere literare care erau ana
lizate, comentate, uneori folosindu-se metoda referatului. Se 
pare că pentru disciplinele umaniste forma de seminar pe bază 
de opere constituie o punte de trecere către seminariile mai 
evoluate în care se fao dezbateri ample. Tov. I. Florea de la 
Facultatea de filozofie consideră că cel mai potrivit mijloc 
pentru a ajunge la un seminar de tip superior, este acela de a 
comunica studenților numai bibliografia fără să se stabilească 
nici un plan prealabil de probleme. Studenții să vină la semi- 
narll pentru a discuta problemele care îi interesează în urma 
studiului atent al bibliografiei obligatorii și a celei consultate 
în mod facultativ. Totuși, discuțiile din seminar trebuie să se 
desfășoare în raport cu un plan. Șt atunci planul m face la

Ce im dovedește 
experiența 

unor conducători 
de seminarii

care nu 
în curs,

deschiderea ședinței de seminar împreună cu studenții, pe baza 
propunerilor lor, aceasta constituind și un prilej de confrun
tare de opinii. Prin astfel de seminarii, studenții dezbat ideile 
cu mai multă însuflețire și, ceea ce este mai important, ajung 
la un nivel matur de preocupări, depășind cu mult stilul șco
lăresc de lucru. Pentru ca acest seminar să trăiască și să se 
dezvolte ajungînd la nivelul la care studenții prezintă și dis
cută referatul prezentat, este nevoie ca să se întrețină conti
nuu interesul, prin asigurarea unui înalt nivel în dezbaterile 
seminarului. Tot în felul acesta, conducătorul de seminar tre
buie să semnalizeze anumite relații contradictorii, anumite mo
mente inexplicite și indicînd cîteva puncte de reper să-i mobi
lizeze pe studenți la o competiție în soluționarea de noi și noi 
probleme pe care le pune tema abordată. Studentul ajunge 
astfel să nu mai poată face față în seminar doar cu intervenții 
improvizate, el e nevoit să vorbească în baza unui plan dina
inte stabilit sau să-și alcătuiască un mic referat.

La materiile de specialitate, conform indicațiilor recente ale 
Ministerului Invățămîntului, urmează să se introducă lucrările 
de an, care nu sînt altceva decît niște referate planificate di
nainte. După cum am mai arătat însă succesul în realizarea 
referatelor depinde de condițiile în care sînt orientați studenții 
în seminar, de atmosfera la dezbateri creată în cadrul semina
rului.

Trebuie să recunoaștem că în domeniul învățămîntului me
dical, agronomic și biologic, seminariile sînt mult sprijinite 
prin frecventele referiri la practică și chiar prin realizarea de 
aplicații practice. Și în aceste ramuri ale învățămîntului, per
sistă însă seminarul dedicat cu precădere problemelor teoretice. 
Aceasta, întrucît lucrările practice sînt efectuate separat.

Tov. M. Dorobanțu, de la Institutul de petrol, gaze și geo
logie a arătat că la cursul de mecanică și rezistență a mate
rialelor seminariilo trec prin următoarele 3 etape :

1) Conducătorul de seminar enunță o problemă pe care 
unul din studenți o lucrează la tablă în fața grupei. Conducă
torul de seminar conduce rezolvarea problemei pas cu pas, 
pentru a demonstra grupei metodele de rezolvare, stilul cores
punzător al gîndirii matematice. în același timp, conducătorul 
de seminar solicită pe studenți la supravegherea atentă a 
corectitudinii calculelor făcute.

2) într-o altă etapă, problema enunțată de conducătorul de 
seminar este rezolvată nu la tablă de către un reprezentant al 
grupei, ci în caiete de către fiecare student. Asistentul trece 
printre bănci, urmărește operația și dă indicațiile necesare. Este 
evident că in această situație, studentul lucrează mai intens, el 
e mai activ.

3) Cea de a treia formă da seminar prevede tema anunțată 
din timp, adică studentul obține dinainte un număr de probleme 
pe care le rezolvă acasă, la seminar demonstrîndu-le operativ la 
tablă. Soluția dată de fiecare student este supusă discuțiilor

cu atît mai mult cu cît de obicei este vorba decolegilor, 
probleme care pot fi rezolvate pe mai multe căi. Fiecare student 
poate să demonstreze alte modalități de rezolvare și să facă o 
discuție critică.

Observăm că această ultimă formă de seminar, practicată 
în învățămîntul matematic și tehnic, corespunde seminarului 
cu referate, cunoscut din practica învățămîntului umanist și 
biologic. Există prin urmare, în ciuda diferențelor specifice, o 
anumită cale comună a perfecționării seminariilor. Ea presupune 
familiarizarea continuă a studentului cu specialitatea, înarmarea 
lui cu mijloacele specifice de activitate științifică și, pînă la 
urmă, punerea lui în situația în care trebuie să acționeze inde
pendent pentru a da probe complexe de competență.

★
In relatarea de față, am sintetizat doar cîteva exemple în 

ce privește modalitățile de seminarizare. Neîndoielnic, învăță
mîntul nostru superior are o experiență mult mai bogată și mai 
interesantă. Este necesar ca această experiență să fie larg di
fuzată pentru a se lichida și rămînerile în urmă care se semna
lează. Considerăm că problema seminariilor nu poate fi rezolva
tă independent de cea a cursurilor. Pentru a avea discuții 
interesante în seminarii este necesar ca și cursurile să stimuleze 
în această direcție pe studenți, să-i oblige la o activitate 
creatoare. în mod practic, se pune și problema unei interacțiuni 
între cursuri și seminarii, între seminarii și cercurile științifice 
studențești, astfel îneît unul să susțină și să completeze pe 
celălalt.

Există desigur și o problemă a corelării seminariilor cu lucră
rile practice. în sfîrșit, merită o deosebită atenție studiul căilor 
prin care de la lucrările de seminar se ajunge Ia lucrări 
științifice propriu-zise pe care studenții le prezintă în sesiunile 
anuale ale cercurilor științifice studențești.

Nu putem desigur să dezbatem pe larg toate aceste proble
me, în cadrul acestor concluzii. Semnalăm doar faptul că ele 
merită o preocupare vie, perseverentă. Ideea principală care 
trebuie să stea în atenția conducătorilor de seminar este aceea 
că lărgind volumul de cunoștințe al studenților, completind 
cursul, devenind un centru de dezbateri ample, sistematice, te
meinic pregătite, seminariile trebuie să permită studenților în
sușirea problemelor de bază ale cursurilor, să ducă în perma
nență la îmbogățirea programei cursurilor cu cele mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii contemporane.

Sîntem convinși că consfătuirea ce a avut loc la redacția 
„Scînteii tineretului" va contribui la stimularea atenției cadrelor 
didactice universitare față de problemele activității seminariale 
din cadrul învățămîntului superior.

eonf. naiv. PAUL POPESCU-NEVEANU 
candidat tn științe filozofice, 
director adjunct al Institutului 

de oercetM pedagogice



STAGIUNE CUETURAIA PERMANENTA
(Urmare din pag. I) putea desfășura o activitate 

susținută pentru mărirea nu
mărului de tineri membri ai 
formațiilor artistice.

ar- 
o 

ce 
nu 
ai 

așa

bolilor și dăunătorilor în 
timpul iernii", „Cum să pre
gătim răsadurile'); recenzii de 
cărți („Casa" de V. Rebreanu, 
„Risipitorii' de Marin Preda, 
„Mama" de Maxim Gorki); 
concursuri „Cine știe, câștigă', 
jurnale vorbite, seri ale cărți
lor ștințifice, activitatea în 
cercurile de citit. Pe lingă a- 
ceste activități, o atenție deo
sebită se va da formațiilor 
tlstâce. La Dedrad există 
interesantă experiență în 
privește corul. La cor vin 
numai membri de drept 
acestuia, ci oricine vrea,
incit numărul partieipanților 
este mult mai mare decît al 
membrilor corului. Avantaje
le ? Selecția pentru corul care 
va reprezenta comuna în di
ferite competiții culturale poa
te fi făcută ușor și totodată 
mulți tineri au posibilitatea să 
învețe cîntece noi.

Planul cuprinzător al cămi
nului cultural, alcătuit pe 
baza unor consultări cu con
ducerea G.A.C., cu inginerul 
agronom, cu cadre didactice, 
cu comitetul U.T.M. pe comu
nă nu cuprinde însă mai multe 
acțiuni specifice pentru ti
neret. Simpozioanele, monta
jele literare, întîlnirile cu 
eroii cărților, serile de dans, 
dezbaterile pe teme educative 
ar fi putut fi cuprinse tn plan, 
mai ales că tn anii precedenți 
asemenea activități s-au orga
nizat. De asemenea, serile cul- 
tural-distractive (și așa destul 
de rar organizate) sînt sărace 
tn acțiuni interesante, pline 
de conținut. La o asemenea 
seară cultural-distractivă, par
tea educativă a serii a consti
tuit-o conferința „Despre com
portare", iar cea distractivă — 
un concurs „mîncăciosul* (cine 
mănîncă trei biscuiți intr-un 
minut) — total anost. La ase
menea seri tinerii pot învăța 
cîntece noi, poezii, pot avea 
loa concursuri pentru cei mai 
buni soliști, recitatori, dansa
tori etc. Asemenea acțiuni ti
nerești nu au fost cuprinse în 
planul de activități și lucrul 
surprinde mai ales că directo
rul căminului cultural este și 
secretar al comitetului U.T.M. 
Să fie totuși atit de greu de 
realizat colaborarea ? Cît pri
vește formațiile artistice (tea
tru, cor, dansuri) acestea re
petă și de-abia în preajma lui 
S0 Decembrie vor susține pri
mul program artistic. Doar 
brigada artistică de agitație va 
prezenta programul dedicat 
sărbătorii majoratului. Există 
tineri talentați ți pasionați 
(Vasile Ciubucă, Viorica Ma
tei, Ana Marcu, Zaharia Feier, 
loan Boaru) membri ai diferi
telor formații artistice. Mo- 
bllizîndu-l, există posibilitatea 
de a scurta timpul afectat re
petițiilor, astfel ca programul 
formațiilor artistice să aibă loc 
mult mai devreme, după cum 
tot cu ajutorul acestora, s-ar

care a fost urmat 
completat cu su- 

propuneri ale colecti- 
Au fost apoi eviden- 
premiați colectiviștii 

printre care: Vasile 
Rozalia Menyhart,

r» ce va începe după 1 ianua
rie. Dar ce vor face pînă atun
ci? Ce programe vor prezenta 
sătenilor ? Multe 
teresante ca : 
de întrebări 
simpozioanele, 
rile de poezie 
prevăzute în planul căminului, 
iar pentru activitățile prevă
zute nu s-au luat decît puține 
măsuri de organizare și pre
gătire.

La GORNEȘTI, planul de 
activități pentru perioada de 
iarnă a fost alcătuit în cola
borare cu directorul școlii ți 
cu secretarul organizației de 
bază U.T.M. a cadrelor didac
tice. Evident, acest mod de a 
concepe elaborarea planului, 
fără o largă consultare a ti
nerilor, a comitetului U.T.M. 
din comună nu este în măsu
ră să asigure acțiuni intere
sante, variate, tinerești și, în 
primul rînd, nu este mobiliza
tor pentru tineri care — con
sultați — ar participa mult 
mai activ la transpunerea tn 
viață a propriilor lor propu
neri.

acțiuni in
serție de calcul, 
și răspunsuri, 
montajele, se- 

«tc., nu au fost

din Beica de

n comuna BEICA 
DE JOS am întîl- 
nit o inițiativă 
bună. In comună 
sînt 4 cămine cul
turale. Pentru a 
îmbunătăți conti

nuu calitatea activităților a- 
aestora s-a hotărît ca, odată pe 
lună, la căminul cultural din 
Beica de Jos să se organizeze 
o acțiune model. In săptămâ
na în care ne-am aflat aci, 0 
avut loc la cămin o asemenea 
manifestare cu tema „Sărbă
torirea colectiviștilor fruntași'. 
Cum a fost concepută această 
sărbătorire ? La început, ingi
nerul gospodăriei a prezentat 
un material despre perspecti
vele de dezvoltare ale G.A.C. 
din Beica, 
de discuții, 
gestii și 
viștilor. 
țiați și 
fruntași 
Cocean,
Simion Hurghiș și alții. Pio
nierii au adus salutul lor săr
bătoriților. In continuare, a 
fost prezentată piesa „Lădița 
de campanie' și conferința 
„Despre evoluția viețuitoarelor 
pe pământ". Manifestarea s-a 
încheiat cu o seară de dans, în 
organizarea căreia căminul 
cultural a primit sprijin din 
partea Casei raionale de cul
tură. In luna decembrie se va 
organiza, tot în scopuri meto
dice, un schimb de experiență 
despre „Jurnalul vorbit*. (Și 
la căminul cultural din Pete
lea se organizează asemenea 
acțiuni metodice, cum ar fi, de 
pildă, „Sărbătoarea recoltei", 
schimb de experiență între 
formațiile artistice etc.).

Dacă acestea sînt acțiuni in
teresante și utile, în activita
tea căminului
Jos, destinată masei largi a 
colectiviștilor tineri și vârst
nici, există încă neajunsuri. 
Programul pe o săptămână, de 
pildă, arată astfel: luni — ni
mic ; marți — recenzie (care 
nu a fost ținută) și un film; 
miercuri — nimic ; joi film ; 
vineri — o conferință; sâmbă
tă — film: duminică — o re
cenzie de film și una de 
carte. De fapt, plan săptămâ
nal de activități încă nu se 
face. In alcătuirea planu
lui de activități, consulta
rea masei de tineret nu 
a stat în atenție. Aceasta 
explică și de ce în întrea
ga lună noiembrie nu a 
avut loc nici o seară culturală 
pentru tineret. Formațiile ar
tistice ( la teatru — șapte-opt 
tineri; cea de dans — în re
organizare ; brigada de agita
ție — 
carea 
sînt în 
firilor
VII-lea al formațiilor amatoa-

descompletată cu ple- 
elevilor și studenților) 
stadiul inițial al pregă- 
pentru concursul al

■ a sfirșitul raidului 
nostru prin cîteva 
cămine culturale 
din raionul Re
ghin ne-am adre
sat tov. Gavril 
Petca, secretar al

Comitetului raional pentru 
cultură și artă. Am aflat că 
încă la începutul lunii octom
brie s-a organizat un seminar 
de două zile cu directorii că
minelor culturale (în cele 36 
comune există 73 cămine cul
turale) și cu bibliotecarii din 
raion. Programul seminarului 
a fost bogat, instructiv și a 
avut darul de a pune în fața 
cadrelor culturale din raion 
principalele sarcini ce le au 
de rezolvat instituțiile cultu
rale sătești în perioada de 
iarnă, prilejuind totodată și un 
rodnic schimb de experiență.

A existat deci preocuparea 
de a îndruma metodic cămi
nele culturale.

Contactul nostru cu realită
țile de la fața locului a evi
dențiat că în multe locuri a- 
semenea îndrumări au fost sau 
au început să fie aplicate.

Cu toate realizările bune 
obținute (doar 6 cămine cultu
rale nu și-au întocmit planu
rile) în activitatea cultural-e- 
ducativă există încă unele 
neajunsuri. Mai întîi, trebuie 
arătat că în colaborarea din
tre comitetul de cultură și 
artă raional și comitetul ra
ional U.T.M. există încă defi
ciențe. Ele constau în faptul 
că această colaborare se rea
lizează adesea formal, că nu 
se găsește timpul necesar pen
tru a se 
conținut, 
culturale, 
tită nu a
a participat nimeni din partea 
comitetului raional U.T.M., iar 
tovarășul Petea Gavril nu-șî 
amintea dacă au fost invi
tați sau nu tovarășii de la 
U.T.M. Așa se explică, de alt
fel, prezența palidă în planu
rile căminelor culturale a ac
tivităților destinate tineretului. 
E drept, după instruire

discuta pe larg, în 
problemele muncii 
La instruirea amin- 
fost consultat și nu

alcătuit un 
activități cu 
U.T.M., dar 
lucrat, adus 
minelor culturale, așa incit a 
rămas doar „la nivel raional". 
De la organizațiile U.T.M., în 
viziunea comitetului de cul
tură și artă raional, se cer» 
doar să dea mai mult sprijin 
„în mobilizare". Cam prea 
puțin.

Deși majoritatea planurilor 
de activități pentru perioada 
de iarnă au sosit la comitetul 
de cultură și artă, ele încă nu 
au fost studiate pentru a se 
face propuneri de îmbunătă
țire, deși acest lucru e nece
sar, întrucît în multe din ele 
nu apar limpede problemele 
specifice fiecărei comune și 
activitățile cultural-educative 
izvorâte din acestea.

Formațiile artistice — do
meniu in care există o expe
riență pozitivă — se află încă, 
în cea mai mare parte a raio
nului, la faza de început a re
petițiilor. Programele săptă
mânale ale activităților la 
unele cămine culturale sînt 
sărace, neinteresante deși a- 
ceastă perioadă poate și tre
buie să fie perioada unei sta
giuni culturale 
Consultarea și 
unui mare număr 
munca culturală, 
rea unor acțiuni culturale 
face încă în măsură nesatis
făcătoare, aceasta și datorită 
colaborării la întîmplare din
tre conducerile 
culturale și 
U.T.M.

Organizarea activităților cul
tural-educative se face în 
multe locuri doar de către ca
drele didactice din comună, 
fără a exista preocuparea per
manentă pentru a forma co
lective puternice de tineri co
lectiviști, animatori entuziaști 
ai tuturor acțiunilor progra
mate la căminul cultural.

Și în ce privește aprovizio
narea cu lemne pentru iarnă 
sînt rămâneri în urmă neexpli
cabile (la Gornești, Petelea, 
Periș etc.). Deși la toate cămi
nele culturale există radiouri, 
la multe nu se pot 
ții încă din vară 
lipsei de baterii (!) 
Jos, Dedrad etc.).

Toate aceste deficiențe pre
supun pentru viitor o colabo
rare mai strînsă între comite
tul de cultură și artă raional 
și comitetul raional U.T.M. în 
realizarea unor activități cul
turale bogate, în programarea 
unor adevărate stagiuni cultu
ral-educative și artistice săp
tămânale la fiecare cămin cul
tural, acțiuni la care să fie 
cuprins un număr mare de ti
neri, de țărani colectiviști.

plan comun 
comitetul raional 
el nu a fost pre
ia cunoștința că-

Un nou număr al gazetei 
de perete la Școala de 8 
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a ministrului afacerilor externe

al R. P. Romine

permanenite. 
cuprinderea 
de tineri în 
în pregăti

se

unor cămine 
organizațiile

face audi- 
din cauza 

(Beica de

Primirea de către vicepreședintele
Consiliului de Miniștri

a ministrului Suediei
Vicepreședinteie Consiliu

lui de Miniștri al R. P. Romi
ne, Gogu Radulescu, a primit 
în audiență 
traordinar 
potențiar al 
rești, Rolf, 
legătură cu plecarea sa defini
tivă din R. P. Romînă.

pe trimisul ex- 
și ministru pleni- 
Suediei la Bucu- 
R. Sohlman, în

PLECAREA UNEI DELEGAȚII

Luni dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Budapesta, o delegație a U- 
niunii Tineretului Muncitor, 
condusă de tov. Ștefan Bîr- 
lea, secretar al C. C. al 
U.T.M., președintele Consiliu
lui U.A.S.R., care la invitația 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Ungar (K.I.S.Z.) va 
face o vizită oficială în R. P. 
Ungară.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de tov. Petre Enache, 
secretar al C.C. al U.T.M., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.M.

cile

sus- 
întll- 

Rapid 
acti- 

I să

marcate de 
(2), Hedeșiu 

Constantinescu, 
Floroianu și 

Din echipa iu-

de masă ale 
echipape Rapid Bucu- 

In cel de al 
joc al cupla- 
Progresul a 

me-

s-a calificat 
doi al 

campionilor

SCURT •
venit echipei german» 
cu scorul de 12—6.

• PE SCURT • PE

T află

t

noi, mai are de 
tinut alte două 
niri restante. 1 
își va continua 
vitatea, urmînd 
joace joi la Tirana cu 
Dinamo în cadrul tur
neului balcanic.

rn în etapa a lt-a a 
campionatului spaniol 
de fotbal, Saragosa a 
obținut pe teren pro
priu victoria cu 3-—2 
In meciul cu Real 
Madrid. în fruntea cla
samentului se
Barcelona cu 18 punc
te care a învins dumi
nică cu 3—0 pe Elche. 
Locurile următoare 
sînt ocupate de Real 
Madrid, Betis, Elche 
cu cîte 15 puncte.

(Agerpres)

s
p
ll

• S-a încheiat pri
ma parte a campiona
tului cat. A de fotbal. 
Duminică pe stadionul 
Republicii, din Capita
lă, Știința Cluj a reușit 
să învingă cu 2—1 
(o—o) " -
rești. 
doilea 
jUlui 
cîștigat cu 2—1 
ciul cu Crișul Oradea. 
La Ploiești, Petrolul a 
dispus cu 1—0 de Fa
rul Constanța, iar la 
Brașov, Steagul Roșu 
1 învins cu același 
scor pe liderul clasa
mentului Dinamo 
București. De remar
cat că în ambele în- 
tilniri punctele au fost 
realizate din lovituri 
de la 11 m. Alto două 
echipe au știut să be
neficieze de avantajul 
terenului : U.T. Arad 
a întrecut cu 2—0 pe 
C.S.M.S. Iași, iar Știin
ța Timișoara a cîști
gat cu 3—0 jocul cu 
Slderurglstul Galați,

In clasament condu- 
Dinamo București 
16 puncte urmată 
Progresul și Farul 
cu 16 puncte. La 
martie 1964 sînt 

programate restanțele 
Dinamo — Rapid și 
Progresul — Steaua. 
Echipa Steaua care se 
află în prezent la Ha

• Echipa feminini 
de handbal Rapid 
București, învingătoare 
cu 8—6 în meciul re
tur susținui la Zre- 
nianin cu Spartak Su- 
botița, 
pentru turul 
„Cupei 
europeni'.

După cum transmite 
comentatorul sportiv 
al agenției Tanjug, în 
meciul de slmbătă 
seara, handbalistele 
bucureștene au jucat 
tehnic si eficace. Go
lurile echipei Rapid 
au fost 
Ofelea 
(2). 
Bofan, 
Nacko.
goslavă s-au remarcat 
Jaktevici și Keressi, 
care au marcat 
două puncte.

In turul următor al 
competiției, Rapid 
București va întîlni pe 
învingătoarea dintre 
Fortschritt Weisenfels 
(R.D.G.) și Ruch 
Chorzow (R. P. Polo
nă). Primul joc a

• în finala probei 
masculine a campiona
telor internaționale <je 
tenis 
R. P. Polone.
R. P. Ungare a între
cut cu 5—0 echipa de 
tineret a R. P. Romi
ne. Echipa romînă al
cătuită din Sindeanu, 
Bodea și Sentivani a 
reușit însă In semifi
nale o remarcabilă 
performanță eliminînd 
cu 5—3 valoroasa e- 
chipă a Suediei. Bo
dea l-a învins cu 2—1 
pe cunoscutul 
pion suedez 
Proba feminină 
venit echipei R. 
Ungare, învingătoare 
cu 3—1 în meciul cu 
R. D. Germană.

• Ministrul Suediei in R.P. 
Romînă, Rolf Sohlman, a ofe
rit luni o recepție cu prilejul 
plecării sale definitive din 
țara noastră.

Au participat Petre Burlacu, 
secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei de 
Comerț a R.P. R,omîne, func
ționari superiori din ministe
rul afacerilor externe.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

• Luni a părăsit definitiv 
țara noastră U Pe Kin, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Birmane la 
București.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, U Pe Kin a fost con
dus de Nicu Șerban, director

----- •-----

Televiziune
Marți 10 decembrie

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune: Elemente de 
construcții din beton celular auto- 
clavizat, de ing. A. Bocancea. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Știți să desenați copii? „Băiatul 
cu multe chipuri", povestire de 
Octav Pancu-Iași. 19,25 — Emi
siune de știință: Drumul celor cu
rajoși — o interesantă expediție 
științifică în Antarctida. 19,45 — 
Romanțe. 20,20 — Filmul: Balada 
maeștrilor. 20,35 — Emisiune de 
teatru: Oameni sărmani de Dosto
evski. In încheiere — Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

cam- 
Alser. 
a re- 

P.

O fază spectaculoasă surprinsă în meciul Știința Cluj — Rapid București, 
Dar cu o floare.,.

La 9 decembrie a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Viena, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Romîne, Corne- 
liu Mănescu, care va face o 
vizită în Austria la invitația 
ministrului afacerilor externe 
al Austriei, dr. Bruno Kreisky.

Vizita constituie un răspuns 
la vizita făcută de dr. B. 
Kreisky în R. P. Romînă în 
vara acestui an.

La plecare, în Gara de Nord, 
ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romîne a fost condus 
de Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice, 
Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, George Ma-

covescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dioni- 
sie Ionescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față Franz Irbin- 
ger, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Austriei la Bucu
rești, și alți membri ai Amba
sadei Austriei.

0 amplă culegere
folclorică

adjunct al Protocoluhlii Minis
terului Afacerilor Externe.

• Luni a avut loc in Capitală 
plenara lărgită a Consiliului așeză
mintelor culturale din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
care a analizat activitatea Casei 
centrale a creației populare și a 
școlilor populare de artă.

Au luat cuvîntul numeroși par
ticipanți : dramaturgi, compozitori, 
regizori, reprezentanți ai C.C.S., 
activiști culturali.

In încheiere a vorbit Ion Mo
rarii, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Editura Muzicală se poate 
minări anul 
gată activitate editorială 
domeniul folcloristicii, 
Uzând diverse 
prezemtative din 
menii ale artei 
mînești.

Zilele acestea, 
folclor s-au îmbogățit cu o 
nouă ediție a cunoscutei cule
geri „Țara mea e țară dragă" 
aparținînd folcloristului Ludo
vic Paceag.

Cele 178 cîntece ale culege
rii, reușesc să cuprindă unele 
din cele mai reprezentative 
creații muzicale populare ela
borate în anii din urmă.

Soliștii vocali, grupurile fol
clorice, brigăzile artistice de 
agitație vor găsi astfel în cu
prinsul culegerii o variată 
gamă de cântece ce reflectă 
dragostea poporului față de 
patrie și partid, viața nouă ce 
a înflorit pe meleagurile țării 
noastre, noua atitudine a tine
retului față de muncă și viață.

acesta, cu o bo-
in 

rea- 
re
do- 
ro-

culegeri 
diferite 

folclorice

colecțiile de

(Agerpres) i. s.

POSTUL UTEF1IST »t CONTROL

O tribună a experienței înaintate
(Urmare din pag. I)

ții numeroși tineri care, insușin- 
du-și o temeinică pregătire, știu 
să-și organizeze mai bine munca 
și pe această bază să aducă pro
cesului tehnologic îmbunătățiri. La 
prelucrări mecanice, de pildă, am 
făcut cunoștință cu Feher Cornel 
— un strungar de înaltă clasă cum 
spun colegii lui. Nu de mult, el 
a reușit să realizeze însemnate 
economii de timp și metal folosind 
pentru mai multe operații uit cu
țit complex. Totodată, el aplică un 
sistem de prindere în universal cu 
ajutorul căruia se elimină o 
de operații manuale. Cei 
jur cunosc toate acestea 
în marea hală a secției 
mulți tineri care încă 
văzut cum arată dispozitivele lui 
Feher. Postul utemist de control 
putea să popularizeze metodele de 
munci ale acestui 
rate aim și-a 
munca.

— In secție au 
îmbunătățiri tehnologice și mulți 
dintre cei care le fac sînt tineri — 
ne spune strungarul Pop Ghera- 
sim. Se întâmplă însă unora care 
doresc să aducă o îmbunătățire în

serie 
din 
dar 
sînt

n-au

strungar, st a- 
îmbunătățit el

loc numeroase

procesul de muncă să nu reușească 
din capul locului. In cazul acesta 
o discuție organizfată prin gazeta 
postului utemist efr fi binevenită.

O părere asemănătoare are și 
inginerul Andrei Boier de h sec
ția turnătorie :

— Numeroși tiuncitori și ingi
neri , tineri au dobândit o înaltă 
experiență de muncă. Posturile 
utemiste de control sînt datoare 
să consemneze astfel de rezultate 
pozitive în muncă, să ajute ca a- 
ceastă experiență si devină un 
bun al maselor. Și acest lucru îl 
pot face prin raidurile care le 
organizează, prin gazeta postului, 
prin anchete în rîndurile tinerilor.

Socotim că a fost pus punctul pe 
i; subscriem de aceea la părerea 
exprimată mai sus. Și, ținînd sea
ma de faptul că tovarășul Boier 
este membru al comitetului U.T.M. 
și se ocupă tcțcmai cu problemele 
de producție și calificare, socotim 
aceasta ca un angajament al orga
nizației U.T’.M. de Ia Uzinele 
„Unirea" de a îmbunătăți în con
tinuare activitatea posturilor ute
miste de control astfel ca acestea, 
prin activitatea lor, să devină o 
tribună a experienței înaintate.

Cîteva dintre tinerele din

Oneștl participante la prl-

ma etapă a Spartachiadei

de Iarnă.

Foto : S. SPIREA

SPARTACHIADA DE IARNĂ
trecut aproape o 

lună de zile de 
cînd s-a dat star
tul în tradiționala 
competiție de ma
să, Spartachiada
de iarnă a tine-

retului.
In întreaga țară, mii de ti

neri de la orașe și sate parti
cipă la întrecerile sportive ale 
acestei mari competiții.

In orașul și raionul Buzău, 
acolo unde organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive 
au folosit din plin perioada de 
pregătire, la 15 noiembrie au 
început concursurile. Astfel la 
întreprinderea de industrie lo
cală care numără peste 1 000 
de membri U.C.F.S., s-a discu
tat în adunările 
U.T.M. regulamentul 
chiadei 
portant al sportului în dezvol
tarea armonioasă a organis
mului. De asemenea, au fost 
confecționate fotomontaje și 
afișe mobilizatoare care au 
fost expuse în toate secțiile. 
Pentru popularizarea unor dis
cipline sportive au fost invi
tați sportivi fruntași care au 
vorbit tinerilor despre frumu
sețea acestora și necesitatea 
de a fi practicate. Astfel, nu 
de mult, tinerii din această 
asociație s-au întâlnit cu Ra
dovici Corvin unul dintre 
fruntașii șahului românesc. El 
le-a povestit celor prezenți 
despre drumul său în acest 
sport, despre importanța com
petițiilor sportive de masă în 
promovarea de noi și noi ele
mente talentate pentru acti
vitatea sportivă de perfor
manță.

Interesant a fost apoi simul
tanul susținut cu șahiștii 
amatori din sală. A fost în a- 
ceasta un bun prilej de popu
larizat» a șahului, sport îndră
git și practicat de tineri. Acum

în aproape toate secțiile au 
început întrecerile de șah. și 
tenis de masă. Odată cu în
trecerile respective, organiza
țiile U.T.M. și asociația spor
tivă se preocupă de atragerea 
fiecărui tînăr pentru a învăța 
și lua parte la cel puțin o dis
ciplină sportivă. Mai mult 
chiar, comitetul U.T.M. și aso
ciația sportivă din cadrul In
dustriei locale au hotărît să 
ajute asociațiile sportive să
tești din Gherășeni și Cos- 
tești. In acest sens vor fi de
plasate în aceste comune echi
pe sportive care vor face de
monstrații, vor ajuta concret 
pe tinerii colectiviști în însuși
rea unor discipline sportive,

se desfășoară 
nesatisfăcător. Așa de 
la G.A.S. Cindești se 
pregătiri. Concursurile 

planificate să înceapă 
la 15 decembrie. Aici

întrecerile se desfășoară din 
plin.

Totuși în orașul și raionul 
Buzău Spartachiada de iarnă 
a tineretului 
încă 
pildă 
fac... 
sînt 
abia
există o bogată bază materia
lă, există chiar și condiții pen
tru confecționarea unor mate
riale sportive pe scară locală. 
Există, de asemenea, tineri 
care știu să schieze. In apro
pierea comunei sînt multe 
pante dar pînă acum pîrtiile 
de schi nu au Jost amenajate. 
Toate acestea există, sînt și

Două croaziere 
pe Marea Neagră

ou motonava „Transilvania" 
lată o știre foarte importantă 

și plăcută

Oficiul Național 
de Turism „Carpați"

organizează

generale 
sparta- 

de iarnă și rolul im- Pregătiri pînă la...
primăvară ?!

vor ajuta efectiv în organiza
rea concursurilor.

Și în comuna Izvorul Dulce 
întrecerile au început. Încă din 
primele zile, probele de șah, 
tenis de masă și trîntă, au 
atras zeci de participanți. Co
mitetul U.T.M., asociația spor
tivă și profesorul de educație 
fizică Vasile Dragomir s-au 
preocupat din vreme de pre
gătirea materialelor și echipa
mentului sportiv necesar, au 
popularizat temeinic competi
ția respectivă. Preocuparea 
lor pentru activitatea sportivă 
de masă e de altfel mult mai 
veche. Această comună are a- 
cum echipe de volei și hand
bal (băieți și fete), fotbal și 
alte discipline la care partici
pă în permanență numeroși ti
neri colectiviști. Și mai sînt 
încă asociații sportive unde

tineri dornici de sport, cînd 
vor începe totuși întrecerile 
spartachiadei ?

In comuna Smeeni se fac de 
asemenea pregătiri. La Uzina 
mecanică din Buzău atenția e 
îndreptată tot spre pregătiri. 
Fără îndoială că pregătirile 
sînt necesare, dar trebuiau fă
cute la timp, nu acum în zi
lele întrecerilor etapei I.

In multe asociații pregătiri
le se limitează la tot felul de 
ședințe și instruiri, cu foarte 
puține acțiuni concrete. Asigu
rarea bazei materiale, înscrie
rile pe listele de concurs, în
vățarea de către tineri a unor 
sporturi, toate acestea nu fac 
parte din programul de pre
gătiri. Spre deosebire de alți 
ani, de data aceasta comitetul 
raional U.T.M. și-a propus să 
îndrume mai temeinic organi-

zațiile U.T.M. în mobilizarea 
a cit mai mulți tineri la în
trecerile spartachiadei. în a- 
cest sens, instructorii terito
riali au primit îndrumările 
necesare și majoritatea dintre 
ei au trecut la acțiuni con
crete. Nu același lucru se pe
trece însă la consiliul raional 
U.C.F.S.
asociații 
tiri, nici 
altceva. 
U.C.F.S.
din vedere ajutorul pe care îl 
pot da profesorii de educație 
fizică și sportivii fruntași în 
organizarea întrecerilor Spar
tachiadei de iarnă. Abia acum 
s-a stabilit ca la viitorul cerc 
pedagogic (nu se știe cînd va 
avea loc) profesorii de educa
ție fizică să fie repartizați 
pentru a ajuta asociațiile spor
tive. în urmă cu cîteva săptă
mâni la centrul de raion a fost 
prelucrat cu președinții și 
secretarii asociațiilor sportive 
regulamentul spartachiadei. A- 
cum s-a stabilit o nouă măsu
ră : prelucrarea regulamentu
lui. Și mai sînt asemenea ac
țiuni, care fac parte din pro
gramul de... pregătiri.

Atit în oraș, cît și în satele 
raionului Buzău, desfășurarea 
întrecerilor spartachiadei de 
iarnă trebuie intensificată. De 
la pregătiri interminabile, tre
buie trecut la acțiuni concrete, 
eficace, care să stimuleze par
ticiparea miilor de tineri de 
aici la activitatea sportivă de 
masă.

Pentru aceasta însă e nevoie 
de inițiativă în atragerea 
nerilor la viața sportivă 
de o preocupare sporită 
organizarea concursurilor, 
pentru una și pentru cealaltă, 
sînt suficiente posibilități care 
trebuie din plin fructificate.

După cum în multe 
se fac numai pregă- 

aici nu se petrece 
Consiliul

a pierdut,

două minunate croaziere 
pe Marea Neagra 

cu motonava „Transilvania" 
de la Constanța la Yalta 

și Soci
prima intre 23—28 decembrie 

1963 și a doua între 
29 decembrie 1963 — 

3 ianuarie 1964
Revelionul se va petrece 
la Soci, pe bordul vasului

raional 
de pildă,

ti- 
»< 
în 
Și

GH. NEAGU

Prețul unei croaziere variază 
între 715—1490 lei 

de persoană, după numărul 
de locuri din cabine

Înscrierile se primesc la 
Agenția O.N.T. „București" 
bd. Republicii 4, și la agen
țiile și filialele O.N.T. „Car- 
pați" din toată țara.

O reîntâlnire așteptată !

ALMANAHUL
FEMEII

1964
Rețineți din timp la chioșcuri 

și librării
ALMANAHUL FEMEII 1964

Articole, reportaje, fotore
portaje de artă, teatru, cine
ma, modă ; pagini de lectură; 
noutăți științifice; sfaturi 
practice ; documentare ; con- 
cursuri-ghicitoare.

Totul în
ALMANAHUL FEMEII 1964
208 pagini bogat ilustrate — 

color și atractive
ALMANAHUL FEMEII 1964



Astăzi, Zanzibarul
devine independent

NEW YORK. — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : în ajunul 
celei de a 15-a aniversări a 
Zilei drepturilor omului, care 
se sărbătorește în fiecare an 
la 10 decembrie, zi în care a 
fost adoptată la O.N.U., Decla
rația universală a drepturilor 
omului, Adunarea Generală a 
ținut astăzi o ședință festivă.

Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul Carlos Sosa Rodriguez, 
(Venezuela), președintele celei 
de a 18-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., subliniind 
însemnătatea Declarației uni
versale a drepturilor omului, 
„document a cărui forță mora
lă este crescîndă și a cărui 
aplicare practică este din ce în 
ce mai efectivă". Sosa Rodri
guez a atras atenția „că nece
sitățile urgente ale dezvoltării 
economice și sociale și ale pro
gresului pe care popoarele le 
reclamă cu insistență cer să 
folosim experiența noastră și 
gîndirea umană făurită de-a 
lungul secolelor, pentru a da o 
lovitură de grație foametei, 
ignoranței și bolilor".

în cursul ședinței festive a 
Adunării Generale au mai luat 
cuvîntul Abdul Rahman Paz- 
wak (Afganistan) în numele 
Comitetului pentru probleme
le sociale, umanitare și cultu
rale, precum și reprezentanții 
permanenți ai marilor puteri

Formarea noului guvern 
japonez

TOKIO 9 (Agerpres). — La 
9 decembrie, Hayato Ikeda a 
format noul guvern japonez. 
Componența noului guvern 
este identică cu cea a prece
dentului cabinet Ikeda. Primul 
ministru a prezentat guvernul 
său parlamentului, care i-a a- 
cordat un vot de încredere. 
Pentru guvern au votat 446 
membri ai Camerii inferioare 
a parlamentului. 164 de depu- 
tați au votat împotriva gu
vernului.

Noul guv.ern a fost instalat 
în mod oficial de împăratul 
Japoniei, Hirohito, în cadrul 
unei ceremonii care a avut loc 
la Palatul imperial luni seara.

în cadrul unei conferințe de

Trenul rapid 
din orașul Viena

S-a împlinit un an de dnd în 
circulația intensă a capita
lei Austriei a apărut un 

nou mijloc de transport în comun 
— Schnellbahn (trenul rapid). 
Porțiuni din terasamentul unor 
linii ferate, care în urma distru
gerilor din timpul războiului au 
fost scoase din uz, au fost ame
najate, în acest scop și s-au efec
tuat și construcții noi. Astfel s-a 
realizat o veche dorință a popu
lației din Viena de a avea un mij
loc de transport care economisește 
timpul.

Construcția trenului electric ra
pid a început în anul 1958. După 
patru ani a fost pusă în funcțiune 
prima parte a traseului, care leagă 
Florindorf cu Meidling — două 
cartiere mărginașe din nord-estul 
și sud-vestul Vienei. Astăzi trenul 
rapid leagă zece din cele 24 de 
cartiete din capitala Austriei și are 
o lungime de 14 km, ușurînd în 
mod considerabil circulația.

Se prevede extinderea traseului, 
pînă cînd el va forma o centură 
completă în jurul Vienei.

Puternice înghețuri 
în Anglia

Sosirea iernii în Anglia a 
fost însoțită, după cum 
relatează agențiile de 

presă, de o ceață densă speci
fică acestei țări, și de puterni

TIRANIA MODEL întotdeauna moda s-a purtat necruțător cu 
oricipe i-a apărut în cale. îndurare n-a manifestat nici pentru 
clinele din fotografie. Dacă e la modă costumul de motoci- 
clist, de ce adică el să poarte altul sau, mai rău, să poarte 
pur și simplu mult demodata sa blană ? Așa ceva nici că se 
putea. Iată de ce, Ia recenta paradă a modei pentru clini, 
organizată la San Francisco, pudelul a apărut... așa cum îl 

Vedeți,

SESIUNEA 0.
la O.N.U. N. Fedorenko, 
(U.R.S.S.), Adlai Stevenson 
(S.U.A.), Patrick Dean (An
glia), Roger Seydoux (Franța). 
Au vorbit, de asemenea, Alex 
Quaison Sackey (Ghana), pre
ședintele grupului african, Sa
lah El Din Tarazi (Siria), pre
ședintele grupului afro-asiatic, 
și Antonio Alvarez Vidourre 
(Salvador), președintele grupu
lui latino-american. Discursul 
de încheiere a fost rostit de 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U.

„Aș dori să folosesc acest 
prilej, a spus U Thant, pentru 
a felicita Adunarea Generală 
în legătură cu hotărîrea luată 
asupra problemei arzătoare a 
lumii contemporane — discri
minarea rasială. Mă refer la 
adoptarea în unanimitate a 
declarației pentru eliminarea 
tuturor formelor de discrimi
nare rasială. Adoptarea aces
tui document este desigur o 
realizare importantă pe care o 
putem aminti cu mîndrie 
acum cînd aniversăm 15 ani 
de la Declarația universală a 
drepturilor omului".

Numeroși vorbitori au subli
niat succesele obținute de for
țele de eliberare națională din 
diferite țări, care s-au concre
tizat în proclamarea indepen
denței unei serii de țări ai că
ror reprezentanți își ocupă 
astăzi locurile ce li se cuvin 

presă care a avut loc, primul 
ministru Ikeda a declarat că va 
continua politica promovată 
pînă în prezent. El a spus că 
Japonia va menține alianța cu 
S.U.A. Adăugind că guvernul 
japonez dorește să continue 
tratativele cu guvernul ameri
can asupra problemelor nere
zolvate în relațiile dintre cele 
două țări, premierul japonez 
s-a referit în mod special la 
politica comercială a S.U.A. 
care, după părerea Japoniei, a- 
fectează în mod serios econo
mia sa.

Pe plan intern, noul guvern, 
a spus Ikeda, va continua po
litica economică a celui prece
dent.

ce înghețuri. în numeroase 
suburbii ale Londrei, vizibili
tatea s-a redus pînă la mai 
puțin de 10 m, iar în restul 
regiunilor țării, pînă la apro
ximativ 20 m, îngreunînd cir
culația trenurilor și a autove
hiculelor.

După cum a declarat un re
prezentant al clubului regal al 
automobiliștilor din Anglia, 
întregul trafic din regiunea de 
sud a Angliei, precum și din 
regiunea industrială Midlands 
este serios afectat ca urmare a 
ceții și poleiului format pe șo
sele.

Rețeaua de căi ferate și-a 
redus în mod considerabil tra
ficul, suspendlnd numeroase 
trenuri, mai ales în regiunea 
Londrei.

Agenția U.P.I. relevă că tra
ficul aerian din sudul Angliei 
a fost de asemenea suspendat. 
Astfel, în timpul nopții de 8 
spre 9 decembrie, opt avioane 
de pasageri care trebuiau să 
decoleze de pe aeroportul din 
Londra în direcția Paris, au 
fost reținute. Un purtător de 
cuvînt al aeroportului a de
clarat că și pe aeroporturile 
Orly și Bourget din Paris cea
ța a împiedicat decolarea și 
aterizarea avioanelor. Pe ae
roportul Gatwick din sudul 
Londrei s-a înregistrat tem
peratura de minus 7 grade C.,

/V. IL
în acest important for interna
țional.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Mai multe țări afro-asiatice și 
Iugoslavia au depus la 9 de
cembrie în Adunarea Generală 
a O.N.U. proiectele a șase re
zoluții privind situația din di
ferite colonii britanice. Aceste 
proiecte de rezoluții vor fi 
luate în dezbatere de căti* Â- 
dunarea Generală.

Proiectele de rezoluții cer 
Marii Britanii:

— să convoace imediat o con
ferință constituțională pentru 
pregătirea acordării indepen
denței Basutolandului, Bech.ua- 
nalandului și Swazilandului;

— să ia imediat măsuri pen
tru transferul tuturor puterilor 
poporului din Fiji;

— să organizeze alegeri ge
nerale în Aden și să efectueze 
schimbările constituționale ne
cesare în vederea constituirii 
unui organ reprezentativ și 
creării unui guvern provizoriu 
pentru întregul teritoriu;

— să fixeze o dată precisă 
pentru acordarea independen
ței Rhodesiei de nord ;

— să nu pună noi piedici în 
calea cuceririi independenței 
Maltei și Nyassalandului.

Rezoluțiile adoptate 

de Conferința ,,Mesei rotunde44
MOSCOVA 9 — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Conferința „Mesei rotunde", 
care și-a încheiat lucrările, a 
adoptat o serie de rezoluții în 
care se propun măsuri concre
te pentru rezolvarea principa
lelor probleme internaționale 
— destinderea încordării inter
naționale, dezarmarea gene
rală și totală, întărirea secu
rității europene, dezvoltarea 
relațiilor economice și cultu
rale între țări.

In rezoluția Comisiei poli
tice a conferinței se propune 
rezolvarea următoarelor sar
cini primordiale: încheierea 

cea mai joasă temperatură în
registrată în acest sezon.

înaintea expoziției 
mondiale de la New York 

O delegație a Comitetului
expoziției mondiale de 
la New York, care ur

mează să aibă loc în 1964 a 
făcut un demers pe lîngă gu
vernul grec pentru a obține 
trimiterea temporară în S.U.A. 
a unor statui celebre din anti
chitate, oferind pentru aceasta 
cîteva milioane de dolari. 
G. Anastasiadis, ministrul fără 
portofoliu grec, a declarat — 
potrivit agenției France Presse 
— că va cere Consiliului ar
heologic din Grecia să găsea
scă o soluție pentru a ilustra 
cît mai bine spiritul și civiliza
ția elenă la Expoziția mondi
ală de la New York.

O PE SCURT • PE SCURT • ft PE SCURT
MOSCOVA. — După cum a- 

nunță agenția TASS, la 9 de
cembrie 1963, în Palatul Con
greselor din Kremlin s-a des
chis plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei 
figurează problema : „Dezvol
tarea rapidă a industriei chi
mice — condiție principală 
pentru creșterea producției a- 
gricole și a bunăstării poporu
lui".

Tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al . C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a prezentat raportul în aceas
tă problemă.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță TASS, la Moscova a so
sit la 9 decembrie o delegație 
de scriitori romîni în frunte cu 
Radu Boureanu. Oaspeții vor 
vizita orașele Minsk și Vilnius 
și împreună cu poeți din Polo
nia, Ungaria, R.D.G. și alte 
țări vor lua parte la sărbători
rea „Zilei poeziei" care va fi 
organizată la 22 decembrie.

CIUDAD DE MEXICO. — în 
orașul mexican Acapulco a 
luat sfîrșit cel de-al 6-lea 
Festival internațional al fil
mului din Mexic, la care au 
participat circa 1 000 de actori, 
producători și cineaști din nu
meroase țări. Nu s-a acordat 
un premiu I dar s-au decernat 
mai multe „Premii Palenque", 
reprezentînd o copie aurită a 
unui vechi bust indian. Prin
tre filmele distinse se numără: 
„Tragedia optimistă” (Uniunea 
Sovietică). „Harakiri (Japonia), 
„Opt și jumătate”, (Italia), 
„Cînd vine pisica" (Cehoslova-
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PREZENTE
PARIS. — La Societatea 

Arhitecților din Paris a avut 
Ioc o seară consacrată arhi
tecturii și urbanisticii din Ro- 
mînia. Doi arhitccți francezi 
care au vizitat R. P. Romînă 
în cursul acestui an — Rene 
le Meme, membru al Consi
liului Societății Arhitecților 
din Paris și Henri Jacques 
Boute de Monvel, membru al 
Societății, au vorbit despre 
arhitectura romînească și des
pre dezvoltarea economică a 
R.P. Romîne.

La sfîrșitul conferinței au 
fost proiectate diapozitive în 
culori, reprezentînd construc
ții noi din R. P. Romînă.

PARIS. — Acad. Nicolae 
Teodorescu, decanul Facultă
ții de matematică-mecanică 
din București, a ținut vineri la 
Institutul de matematică apli
cată „Blaise Pascal" din Paris 
o conferință cu tema „Aproxi
mațiile prin polinoame areo- 
lare".

Acad. Nicolae Teodorescu a 
fost prezentat auditoriului de 
prof. Rene de Possel, directo
rul Institutului de matemati
că din Paris.

PARIS. — La Montpellier 
s-a deschis o expoziție de ar
tizanat, organizată de Comi- 

unui tratat de neagresiune 
între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și ță
rile membre al N.A.T.O., cre
area unor zone denuclearizate 
în Europa și alte regiuni ale 
lumii, adoptarea de măsuri 
care să preîntîmpine un atac 
prin surprindere.

Participanții la conferință 
au cerut să se interzică orice 
fel de livrări de armament 
către guvernele care îl folosesc 
pentru reprimarea mișcărilor 
de eliberare. Rezoluția cere 
marilor puteri să continue tra
tativele în problema Germa
niei. Totodată, conferința și-a 
reafirmat declarația anterioa
ră cu privire la necesitatea de 
a se acorda R.P. Chineze locul 
ce-i revine în O.N.U.

In comisia pentru dezar
mare au fost elaborate două 
rezoluții. Intr-una sînt enume
rate măsurile care trebuie a- 
doptate de urgență, iar cea
laltă expune principalele 
puncte ale unui tratat pentru 
dezarmare. Printre măsurile 
pe care Conferința „mesei ro
tunde” le consideră urgente se 
află extinderea acțiunii Tra
tatului de la Moscova asupra 
experiențelor subterane, în
cheierea unui acord care să 
împiedice fabricarea armei a- 
tomice de către țările ce nu 
dispun încă de ea, asumarea 
de către puterile nucleare a 
obligației de a nu amplasa 
arma nucleară în regiunile 
unde aceasta nu există pînă 
în prezent, stabilirea unor 
puncte de observație pentru 
preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere.

In ce privește acordul cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală, Conferința a 
propus căi concrete pentru ca 
ea să fie înfăptuită în trei 
etape eșalonate pe o perioadă 
de 6 ani. Participanții la con
ferință au cerut Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva să exami
neze aceste propuneri și să 

cia) și altele. Premiile au fost 
decernate de un juriu interna
țional, avînd în frunte pe Ro
sas Priego (Mexic). Festivita
tea de închidere a avut loc în 
vechiul fort San Diego, trans
format într-un teatru în aer 
liber.

NEW YORK :— Un avion 
de tipul „Boeing-707”, apar- 
ținînd companiei de aviație 
„Panamerican World Airways", 
s-a prăbușit în Ilăcări la 8 de
cembrie în apropiere de orășe
lul Elkton, statul Maryland 
(S.U.A.). Toți cei 74 de pasa
geri și echipajul format din opt 
persoane au pierit. Experți ai 
agenției federale de aviație au 
sosit imediat Ia locul acestui 
accident. Pînă în prezent numai 
două cadavre au fost găsite. 
Un automobilist care circula pe 
o autostradă din Maryland a 
declarat că avionul semăna cu 
o pară de foc. Potrivit unor re
latări, înainte de explozia care 
s-a produs pe bordul avionului, 
la baza aeriană din Dover a 
fost captat un mesaj radiofo
nic prin care unul din piloți a- 
nunța: „Ne prăbușim în flă
cări”. Autoritățile continuă 
cercetările. Agenția France 
Presse remarca faptul că acea
stă catastrofă aeriană este a 
10-a care are Ioc de cînd apa
ratele de tip „Boeing-707” au 
intrat în funcțiune pe liniile 
aeriene internaționale.

BONN. — La 9 decembrie, 
cancelarul vest-german Lud
wig Erhard, l-a primit la Bonn 
pe Willy Brandt primarul 
Berlinului occidental, care se 
află într-o vizită la Bonn.

ROMINEȘTI
tetul de prietenie internațio
nală și schimburi culturale, 
filiala Montpellier. Țările so
cialiste participă la această 
expoziție cu numeroase expo
nate. R. P. Romînă expune la 
un stand cu vînzare obiecte 
de acest fel.

BELGRAD. In cadrul tur
neului pe care l-a început în 
R.S.F. Iugoslavia baritonul 
Dan Iordăchescu a obținut un 
frumos succes pe scena Ope
rei din Belgrad în „Traviata" 
de Verdi. Publicul belgrădean 
a răsplătit măiestria artistului 
romîn cu aplauze și ovații re
petate. Alte roluri principale 
au fost interpretate de Suna 
Korad — Turcia și Zvonimir 
Krnetici — Iugoslavia. După 
spectacol, Zvonimir Krnetici 
a arătat că printre cei mai 
mari cintăreți din multe țări, 
care au apărut pe scena Ope
rei din Belgrad numele artiș
tilor romini Nicolae Herlea și 
Dan Iordăchescu figurează la 
loc de cinste.

Ziarul „Politika" din 9 de
cembrie, relevînd la artistul 
romîn „calitățile excepționale 
ale vocii sale puternice, so
nore și pătrunzătoare" subli
niază în încheiere că „el va 
rămîne mult timp în aminti
rea publicului belgrădean".

accelereze rezolvarea proble
mei dezarmării.

Comisia economică a exami
nat problemele privind dez
voltarea colaborării economice 
ca aspect important al întări
rii păcii internaționale.

Conferința a cerut înlătura
rea embargoului, a tarifelor, a 
restricțiilor de credit, care îm
piedică dezvoltarea comerțului 
și constituie o excrescență a 
„războiului rece”. Participan
ții la discuție au cerut tutu
ror guvernelor să participe la 
Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, convocată 
la începutul anului 1964. S-a 
propus, de asemenea, crearea 
unei organizații internaționale 
permanente pentru comerț în 
calitate de agenție specializată 
a O.N.U. și care să fie deschisă 
tuturor țărilor.

In timpul întîlnirilor s-a a- 
cordat o atenție deosebită pro
iectului de colaborare inter
națională în domeniul cerce
tărilor științifice și medicale. 
Printre altele, s-a exprimat 
speranța că Institutul de cer
cetări în domeniul cancerului 
va fi creat cît mai urgent.

La sfîrșitul lucrărilor „mesei 
rotunde” a avut loc o confe
rință de presă, în cadrul că
reia participanții au răspuns 
la întrebările ziariștilor.

★

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
participanții la Conferința 
„Mesei rotunde", care și-a în
cheiat lucrările duminică, s-au 
întîlnit la 9 decembrie Ia Casa 
prieteniei cu activiști ai Uniunii 
asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu ță
rile străine. Au participat re
prezentanți ai R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R.S.F. Iugo
slavia, R.P. Polone și R.P. Ro- 
mîne.

Oaspeții au luat cunoștință 
de activitatea Uniunii asociații
lor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea 
și a Casei Prieteniei.

ISTANBUL’. — La 9 decem
brie s-a deschis la Istanbul 
conferința țărilor participante 
la C.E.N.T.O., consacrată pro
blemelor agricole din Iran, Pa
kistan și Turcia. La conferință 
participă, în afara acestor țări, 
și Anglia, care și ea este mem
bră a C.E.N.T.O, precum și 
delegați din S.U.A. Conferința 
va dura pînă la 16 decembrie.

NEW YORK — După cum 
anunță agenția United Press 
International, duminică seara 
a părăsit New Yorkul, Kai 
Uwe von Hassel, ministrul 
vest-german al apărării care, 
la invitația lui Mac Namara, 
ministrul apărării al S.U.A., a 
vizitat Statele Unite timp de 
două săptămâni. înainte de a 
părăsi aeroportul Idilewild, 
ministrul vest-german a făcut 
o declarație ziariștilor în legă
tură cu vizita sa în S.U.A., a- 
preciind-o ca „foarte utilă". 
Referindu-se la întrevederile 
sale cu diferite personalități a- 
mericane, von Hassel a spus 
că au fost discutate „toate 
problemele de interes reciproc, 
precum și probleme militare".

ANKARA — La 9 decem
brie președintele Republicii 
Turcia, Cemal Giirsel, a reluat 
consultările cu liderii princi
palelor partide politice din 
Turcia, în vederea rezolvării 
crizei guvernamentale care 
durează de o săptămînă.

Agenția France Presse rela
tează că Ismet Inonil, solici
tat de președinte să formeze 
un nou guvern de coaliție, a 
făcut cunoscut că Partidul re-

Semnarea unei convenții 
culturale 

romino - iugoslave
BELGRAD 9 Corespondentul 

Agerpres P. Popa transmite: 
Pe baza programului pentru a- 
plicarea acordului de colabora
re culturală între guvernul R.P. 
Romîne și guvernul R.S.F. Iugo
slavia pe anul 1963—1964, luni 
după amiază a fost semnată la 
Belgrad Convenția de colabo
rare în domeniul radiodifuziu
nii și televiziunii, între cele 
două țări. Convenția a fost 
semnată de Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de ra- 
dioteleviziune de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P. 
Romîne, și de Zdravko Vuko- 
vici, președintele Asociației 
stațiilor de radio și televiziune 
din R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, secretarul fe
deral pentru informații al R.S.F. 
Iugoslavia, Vinko Vinterhalter, 
a oferit o masă, la care au par
ticipat membrii delegației ra- 
dioteleviziunii romîne conduse 
de Ion Pas, Zdravko Vukovici, 
conducători și colaboratori ai 
radioteleviziunii iugoslave, pre
cum și ambasadorul R.p. Ro
mîne Ia Belgrad, Aurel Mălnă- 
șan.

-----•-----

Cuviința rea
lui Walter Ulbricht

BERLIN 9 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 8 decembrie 
la postul de radio Berlin, Wal
ter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germa
ne, a declarat că R.D. Germa
nă este dispusă să ducă ori- 
cînd cu guvernul vest-german 
tratative cu privire la destin
derea încordării în relațiile 
dintre cele două state germa
ne.

El a spus, că ar accepta o 
invitație a cabinetului Erhard 
de a întreprinde o călătorie la 
Bonn pentru tratative și că 
este dispus să-1 primească pe 
cancelarul Erhard la B.erlin 
sau în altă localitate din R.D. 
Germană. Ne pronunțăm pen
tru relații normale între gu
verne, între organele de stat, 
între cetățeni, precum și între 
organizațiile obștești din cele 
două state germane.

Sîntem pentru orice fel de 
reglementare bazată pe egali
tatea în drepturi, a spus W. 
Ulbricht, subliniind în înche
iere că este necesar să se li
chideze rămășițele războiului 
în Germania, să se depună în 
anul următor mai multe efor
turi în vederea încheierii tra
tatului de pace german și în
lăturării focarului de conflic
te din Berlinul occidental.

Mesajul președintelui
Indiei

DELHI 9 (Agerpres). în me
sajul adresat de președintele 
Indiei Radhakrishnan partici- 
panților la seminarul „Relați
ile internaționale și pacea în 
lumea întreagă", ale cărui lu
crări se desfășoară la Delhi, se 
arată, printre altele : „Popoa
rele lumii sînt însetate de 
pace. întreaga omenire a sa
lutat încheierea Tratatului pri
vitor la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare. Trata
tul constituie însă doar un 
prim pas, ceea ce înseamnă că 
lupta pentru pace trebuie să 
continue”.

In cuvîntarea sa, Krishna 
Menon, fost ministru al apă
rării al Indiei, a subliniat im
portanța înțelegerii între 
U.R.S.S. și S.U.A. pentru asi
gurarea păcii în lume.
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publican nu intenționează să 
participe la constituirea unui 
nou guvern. Liderul Partidului 
Dreptății, Gumuspala, a făcut 
o declarație în care a arătat 
că partidul său ar fi în 
principiu de acord să facă 
parte dintr-un guvern de coa
liție. El a pus însă unele con
diții care după părerea agen
ției France Presse echivalează 
în mod practic cu un refuz.

In situația actuală nu se în
trevede încă rezolvarea crizei 
ministeriale.

ATENA. — Fostul prim-mi- 
nistru al Greciei, Karamanlis, 
a părăsit luni Atena, îndreptîn- 
du-se spre Paris. Înainte de 
plecare, Karamanlis a făcut o 
declarație în care a anunțat 
că renunță la mandatul său de 
deputat în parlament și demi
sionează din partidul E.R.E. 
(Uniunea Național Radicală), al 
cărui lider era. Corespondentul 
din Atena al agenției France 
Presse, arată că plecarea ino- 
pinantă a liderului partidului 
E.R.E., este legată direct de cri
za care s-a manifestat în ultima 
vreme tot mai puternic în ca
drul acestui partid, mai ales, 
după eșecul suferit la ultimele 
alegeri parlamentare din Gre
cia.

în același timp, la Atena s-a 
anunțat că grupul parlamentar 
al partidului E.R.E. se va întru
ni miercuri pentru a lua în 
discuție situația care s-a creat 
în partid prin demisia lui Kara
manlis.

SAO PAULO 9 (Agerpres). 
Luni a sosit la New York că
pitanul portughez Enrique

Astăzi are loc pioclamarea 
independenței Zanzibarului, 
eveniment care constituie încu
nunarea victoriei luptei de eli
berare națională.

După cum se știe la 24 iunie 
a.c. Zanzibarul și-a cucerit au
tonomia internă. Mohammed 
Shamte, liderul Partidului 
Popular din Pemba și Zanzi
bar a format noul guvern com
pus din opt miniștri africani. O 
parte din atribuțiile ce reveni
seră pînă atunci autorităților 
britanice au trecut în compe
tența noului guvern. Totodată 
s-a hotărît ca în iulie să aibă 
loc alegeri pentru desemnarea 
noii adunări legislative. In 
urma acestor alegeri au ieșit 
învingătoare Partidul Naționa
list și Partidul Popular din Pem
ba și Zanzibar, partide demo
cratice care s-au pronunțat în 
mod consecvent pentru obține
rea independenței. Imediat 
după alegeri primul ministru a 
declarat că va depune toate 
eforturile pentru a obține pro
clamarea independenței Zanzi
barului încă în cursul acestui 
an. In acest scop au avut loc 
la Londra tratative între repre
zentanții Zanzibarului și ai Ma
rii Britanii. In cele din urmă s-a 
hotărît ca 10 decembrie să fie 
data la care Zanzibarul va de
veni independent.

Zanzibarul este format din 
insula cu același nume și din 
insula Pemba. Ambele insule 
situate în Oceanul Indian, în 
vecinătatea țărmului statului 
Tanganica, au o suprafață de 
2 643 km p și o populație de 
300 000 de locuitori. Capitala 
țării este orașul Zanzibar care 
este populat de 60 000 de lo
cuitori. Potrivit ultimelor date 
statistice Zanzibarul dă 80 la 
sută din producția mondială de 
cuișoare. Se mai cultivă de a- 
semenea arborii de cocos, co
pra, piperul roșu, maniocul și 
alte fructe tropicale. Ocupația 
de bază a populației este agri
cultura și într-o oarecare mă
sură creșterea vitelor. Resur
sele subsolului Zanzibarului nu 
au fost pînă în prezent explo
rate. In fața poporului zanzi- 
barez stau, după obținerea in
dependenței, însemnate obiecti

Continuă ancheta asupra 
evenimentelor din Dallas

DALLAS 9 (Agerpres). — 
Biroul Federal de Investigații 
(F.B.I.), continuă la Dallas an
cheta pe marginea asasinării 
fostului președinte al S.U.A., 
John F. Kennedy. După cum 
transmite agenția France 
Presse, se relatează că Oswald, 
asasinul prezumtiv al pre
ședintelui Kennedy, s-a an
trenat înaintea atentatului în 
apropierea orașului, la poligo
nul de tir de la Grand Prairie.

Din relatările martorilor 
anchetați de F.B.I., arată co
respondentul din Dallas al a- 
genției France Presse, reies o 
serie de probleme cărora 
deocamdată nu li s-a pu
tut da vreun răspuns. „Ast
fel, scrie corespondentul, ac
cesul la poligonul de tir este 
dificil, neputîndu-se ajunge a- 
colo decît cu automobilul. Or, 
Oswald nu știa să conducă". 
Pe de altă parte, una din cele 
trei persoane care au depus 
mărturie că l-au văzut pe 
Oswald la aceest poligon de 
tir, a declarat că „acesta era 
însoțit de o persoană care i-a 
înmînat pușca peste grilajul 
care desparte locul de parcare 
al automobilelor de poligon".

Ziarul „New York Times" a 
publicat luni un interviu luat 
Iui Bernard Weisman, care a 
semnat o declarație insigatoa- 
re în ziarul „Dallas Morning 
News", conținînd atacuri vio
lente împotriva președintelui
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Galvao care a căpătat azil po
litic în Brazilia după ce, în 
anul 1961, a capturat, împreu
nă cu un grup de patrioți por
tughezi, transatlanticul „Santa 
Maria". Căpitanul Galvao ur
mează să apară, în calitate de 
petiționar. în fața Comitetului 
de tutelă al O.N.U., care dis
cută situația din coloniile por
tugheze.

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, guvernul 
S.U.A. a eliberat căpitanului 
Galvao o viză de intrare în 
țară cu o valabilitate de numai 
48 de ore. în același timp am
basada Portugaliei din Was
hington a anunțat că va cere 
autorităților americane să-l a- 
resteze pe Galvao și să-l pre
dea Portugaliei.

într-o convorbire cu cores
pondenții de presă pe aeropor
tul din Sao Paulo, căpitanul 
Galvao a declarat că cererea 
de extrădare a sa formulată de 
guvernul portughez- dovedește 
faptul că „Salazar folosește 
toate mijloacele pentru a mă 
împiedica să apar în fața Na
țiunilor Unite, deoarece îi este 
teamă de ceea ce voi spune". 
Galvao a adăugat că întreprin
de această călătorie la invita
ția O.N.U. și că are „deplină 
încredere în prevederile drep
tului internațional, care acordă 
protecție refugiaților politici".

SEUL. — După cum relatează 
ziarul sud-coreean „Pusan Ilbao“, 
în prezent în Coreea de sud exis
tă 18 milioane de bolnavi de tu
berculoză. (Populația sud-coreeană 
este de aproximativ 26 000 000 
de locuitori). Subliniind că în ce 
privește numărul celor care au 
de suferit de pe urma baccilului 

ve în ceea ce privește dezvol
tarea economiei și culturii ță
rii. Fără îndoială însă că harni
cii locuitori ai Zanzibarului vor 
izbuti să-și canalizeze activita
tea pe drumul unei dezvoltări 
independente și prospere a 
țării.

Potrivit noii constituții, a- 
doptate la 27 noiembrie, Zan
zibarul, după obținerea inde
pendenței, devine o monarhie 
constituțională condusă de un

sultan. Constituția include o 
serie de prevederi privind 
protecția dreptului minorită
ții, organizarea judiciară și 
sistemul electoral. Ea poate 
fi modificată numai cu două 
treimi de voturi ale membrilor 
Consiliului Legislativ.

în capitala Zanzibarului au 
sosit, pentru a participa la fes
tivitățile proclamării indepen
denței, delegați din aproape 70 
de țări. Ducele de Edinburg 
soțul reginei Angliei, Elisabeta, 
va înmîna sultanului Zanziba
rului, Abdullah Bin Khalif, in
strumentele proclamării inde
pendenței.

Poporul romîn ia parte la 
bucuria poporului din Zanzibar 
prilejuită de obținerea indepen
denței, și-i transmite un căl
duros salut.

ION D. GOIA

Kennedy. Această declarație a 
apărut cu cîteva ore înainte 
ca președintele Kennedy să fie 
asasinat.

După cum arată ziarul, 
Weisman a declarat că este un 
admirator al senatorului Barry 
Goldwater (senator republican 
ultrareacționar — n.r.) dar că 
nu aparține nici unei organi
zații politice. El a afirmat că 
a strîns suma de 1464 dolari 
pentru plata declarației în ziar 
„de la locuitori ai Dallas-ului, 
aparținînd cercurilor conser
vatoare". Weisman a refuzat 
să indice numele acestor per
soane, dar a spus că unele din
tre ele s-ar putea să fie 
membre ale „organizației John 
Birch" (organizație de extremă 
dreaptă — n.r.).

★
WASHINGTON. — La 9 de

cembrie, Senatul american a 
votat în unanimitate un pro
iect de lege prin care se acordă 
puteri excepționale Comisiei 
recent create pentru a proceda 
la o anchetă asupra circum
stanțelor în care a fost asasi
nat președintele Kennedy.

După cum se știe, Earl War
ren, președintele Curții Supre
me a S.U.A., care prezidează 
această comisie, a cerut Con
gresului să adopte o lege prin 
care să se autorizeze comisia 
de a cita orice persoană a că
rei prezență este necesară cer
cetărilor.

Koch, Coreea de sud se situează 
„pe primul loc în lume", ziarul 
menționat arată că anual mor din 
caqșa acestei boli aproximativ 
40 000 de persoane.

BUENOS AIRES — In pre
zent are loc la Mar del Plata 
cel de-al 12-lea congres pan
american al copilului. Luînd cu
vîntul la lucrările congresului, 
delegatul peruvian a declarat 
că începînd din anul 1956 
în Peru mai mult de 6 000 
de copii au fost arestați 
anual în „stare de ebrietate", 
ceea ce reprezintă 11 la sută 
din numărul tuturor persoane
lor arestate pentru alcoolism. 
In decurs de cinci ani au fost 
arestați circa 60 000 de minori. 
De asemenea, delegatul peru
vian a arătat că din 1951 pînă 
în 1961 mai mult de 15 000 mi
nori au fugit de la familiile lor 
și acest număr a crescut și mai 
mult în ultimii ani. Cauza a- 
cestei situații, a subliniat dele
gatul peruvian, se datorește 
„condițiilor sociale".

BRASILIA 9 (Agerpres). — 
Președintele Joao Goulart a a- 
dresat un mesaj Congresului 
brazilian în care propune revi
zuirea salariilor muncitorilor la 
fiecare șase luni. In cazul cînd 
se va produce o rapidă creștere 
a prețurilor, mesajul propune 
ca această revizuire să se facă 
la fiecare trei luni. De aseme 
nea, în mesaj se propune spo
rirea salariului minimal. Pre 
ședințele Goulart recunoaște în 
mesajul său că procesul infla 
ționist ia amploare în Brazilia 
și promite că guvernul va lua 
măsuri serioase pentru a reme
dia situația.
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