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tinereții (portret de maramureșancă — Maria Firizu, utecistă 
întina Săplnfa-Sighet)

celor mai bune 
îmbunătățirea calită- 
Astfei prin experi- 

fost mărită cantitatea 
compoziția anozilor

siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej Galați. Se montează o nouă halii
• Foto : STÈLORIAX

DEZBATEREA-ANCHETĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI“

Invătamint modern, metodică modernă

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

n anii următori, crescătorii de ani
male au de realizat sarcini deosebit 
de importante pentru economia na
țională. Tot mai mult crește numă
rul tinerilor care îmbrățișează 
această meserie, sporește 
lor la ridicarea producțiilor 
liere.

Firește, munca în sectorul zooteh
nic își are particularitățile ei care, pe lingă cu
noștințe temeinice de specialitate, cere continui
tate și pasiune. Organizațiile U.T.C., preocupîn- 
du-se de calificarea tinerilor zootehniști, au tot
odată datoria să se îngrijească de organizarea 
timpului lor liber, de asigurarea unor condiții 
bune de muncă și de viață.

Două păreri încearcă 
să contrazică 2 000

- La Cumpăna, toți tinerii care lucrează la fer
mele de animale au fost recomandați consiliului de 
conducere al cooperativei agricole de organizația 
U.T.C. — ne-a explicat tovarășul Constantin Gheor- 
ghișor, secretarul organizației. Recomandîndu-i, 
ne-am asumat răspunderea că ei își vor îndeplini sar
cinile de producție. Ferma de vaci s-a dezvoltat an 
de an, însă producțiile n-au fost întotdeauna pe mă
sura posibilităților. Analizînd această situație, con
siliul de conducere a apreciat că la ferma de vaci 
ar, trebui să lucreze tineri care, și în alte împrejurări 
se dovediseră mai receptivi la promovarea normelor 
recomandate de tehnica îngrijirii 
cutat această problemă cu toți 
tinerii într-o adunare generală. 
Am primit multe cereri. Am 
cînîărit încă cu grijă, alegînd 
pe cei mai buni. Rezultatele 
ce se obțin acum arată că am 
chibzuit bine. Elena Călines- 
cu, de exemplu, a realizat pînă 
la 15 septembrie de la cele 10 
vaci pe care le îngrijește 
19 200 litri de lapte. Stana 
Neagoe, Elena Glodean, Acî 
Ritvan — sînt alte cîteva nu
me dintr-o listă a fruntașilor.

Evident, rezultatele de azi 
nu se datoresc în exclusivitate 
alegerii pe care am făcut-o 
atunci. Recomandarea a fost

animalelor. Am dis-

Autotractorul
„S.R.-115 « k seria zero

Autotractorul „SR-115“, proiec
tat pentru prima dată de con
structorii de mașini de la Uzi
nele „Steagul Roșu“ Brașov, a 
intrat în producția de serie zero, 
fiind o ultimă încercare și veri
ficare înaintea tehnologiei de 
mare serie prevăzută a începe 
luna aceasta.

Construit pe scheletul autoca
mionului basculant, noul auto
tractor are amplasată în locul ca
roseriei o șa metalică. Mașina se 
folosește în sectorul forestier și 
la transportul diferitelor materiale, 
capacitatea ei de încărcare fiind 
de 8 tone. (Agerpres)

•--
La hidrocentralele 

de pe Bistrița
La Hidrocentrala Bacău If, 

ultima din cele 12 care se con
struiesc pe rîul Bistrița, în aval 
de Stejaru, au început lucrările 
de montaj. După ce au instalat 
primii hidrogenerator!, precum 
și o parte din . construcțiile. me
talice de la instalația i de captare 
a apei, mentorii au trecut la in
stalarea podului rulant, cu ajuto
rul căruia vor face montarea 
turbinelor și generatorilor.

în stadiu avansat se află lu
crările și 
trale. La 
terminat 
torilor și 
electrice,
tează generatorii.

(Agerpres)

la<' celelalte hidrocen- 
cea dc la Vaduri s-a 
montarea hidrogenera- 
se instalează celulele 

iar la 'Gîrleni se mon-

PITEȘTI (de la corespondentul nos
tru).

• La Uzina de aluminiu Slatina 
a intrat in funcțiune cea de-a doua 
hală de electroliză prin începerea de
marajului cuvelor de grupuri. Piuă 
acum din această hală a început 
procesul de producere a aluminiului 
la 42 cuve, Concomitent cu intrarea 
in producție a acestei hale a fost pus 
in funcțiune și postul de transfor
mare Nr. 1 de 220/30 kv, una din 
cele mai mari stații de transformare 
in dotare. în același timp, colectivul 
de ingineri și tehnicieni se preocupă 
intens dc găsirea 
metode pentru 
ții aluminiului, 
ențe și studii a 
de smoală din 
de la 13 la 16 la sută ceea ce a dus 
la o cimentare mai bună a anozilor.

numai un moment inițial, urmat de 
proces de ridicare a calificării, la care organizația 
U.T.C. n-a rămas în urmă ; dimpotrivă, participarea 
ei Ia îmbogățirea cunoștințelor tinerilor zootehniști 
este efectivă. Ferma de taurine continuă să se dez
volte. Acum două luni, o nouă grupă de vaci a fost 
luată în primire de Maria Dincă, dintr-o brigadă de 
cîmp. Din primele zile a obținu? o producție de 
lapte la . nivelul îngrijitorilor cu experiență. . Cum ? 
Este rezultatul inițiativei organizației noastre de 
încadra în formele de ânvățămînt zootehnic și tineri 
eai:e vor deveni, în perspectiva anilor următori, cres
cători de animale. La ora actuală, mai avem încă 
nouă tineri pregătiți să primească loturi noi de ani
male.

Recomandarea celor mai harnici tineri pentru a lu
cra în sectorul zootehnic este o. preocupare impor
tantă a multor organizații U.T.C. din regiunea Do- 
brogea. Numai în două raioane — Negru Vodă și 
Istria — de exemplu, sectoarele zootehnice numără 
Sn prezent 2 000 de tineri crescători de animale.

Munca tinerilor zootehniști se bucură de bune a- 
precieri. Este semnificativă în acest sens opinia to
varășului Pavel Spirache, vicepreședinte al Consiliu
lui, agricol raional Negru Vodă.

— Pregătim condiții pentru obținerea unor produc
ții mari : introducem mecanizarea, metode științifice

ION MARINA
ION ȘERBU 

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a Il-a)

• La Fabrica de confecții din Bo
toșani au inceput lucrările de mărire 
a capacității de producție și moder
nizare a utilajului. In acest scop se 
construiește o clădire • cu patru ni
vele pentru noi secții de producție, 
săli de croit și finisaj. Spațiile de 
lucru vor fi luminoase și spațioase ; 
ele vor dispune de aer condiționat, 
asigurînd astfel muncitorilor condiții 
optime de lucru. Se va construi, de 
asemenea, un grup social și o cen
trală termică. Se prevede ca după 
terminarea lucrărilor respective ca
pacitatea de producție a întreprin
derii să se dubleze.'

(Agerpres). Foto: O. ARCADIE

Pe una din stră

zile Orașului

Gheorghe

Gheorghiu-Dej

Foto :
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in preajma deschiderii noului an
de invățămînt politic U. T. C,

LA BAZA STUDIULUI
DOCUMENTELE CONGRESULUI

AL IX-LEA AL P.C.R
în toate organizațiile U.T.C. de la orașe și sate, în curînd, 

va începe noul an al învățămintului politic. La baza studiului 
din acest an vor sta Documentele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. în legătură cu măsurile luate de către organele și orga
nizațiile U.T.C. pentru buna desfășurare a studiului, ziarul 
nostru a adresat cîteva întrebări unor activiști ai U.T.C., pro
pagandiști.

PREGĂTIRI MINUȚIOASE
-— în diferitele cercuri ale în- 

vățămîntului politic U.T.C. vor fi 
cuprinși toți uteciștii, toți tinerii 
de pe șantierul nostru, ne spune 
Năstase Petrache, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la Șantierul 
naval Galați. Cei 
uteciști înscriși, ca 
tineri cuprinși în cele 
vor studia și dezbate 
bleme importante ce izvorăsc din 
Documentele Congresului. al IX- 
lea al P.C.R. urmărindu-se'prin a- 
ceasta, un singur scop : însușirea

aprofundată de către toți tinerii 
a politicii partidului nostru, mo
bilizarea și mai activă a tineretu
lui, alături de întregul nostru po
por, la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congres.

1341 de 
și ceilalți 
19 cercuri, 
unele pro-

— Practic, ee-ați făcut pînă în 
momentul de față ?

■ — Am.încheiat'înscrierea tutu
ror tinerilor. în diferitele cercuri, 
am definitivat listele cursanților 
și am procedat la repartizarea 
propagandiștilor. în legătură cu 
modul'în; care se-va desfășura 
în acest an învățămintul politic 
am făcut un instructaj cu toți cei

SA FIE ELEV!
Supravegherea atentă a. copiilor,: necesitatea,unei' strînse co

laborări între familie, școală, organizația U.T.C. a constituit 
subiectul de fond al articolului „Feriți-de pericole vîrsla peri
culoasă !“ apărut în ziarul nostru din 10 octombrie. în legătură 
cu această problemă, publicăm mai jos cîte.va din scrisorile 
primite de Ia cititori.

care să-l îndemne spre hoinăreală. 
Nu-i obosesc copilăria cu ocupa
ții pe cure să ■ nu Ic ■ poată face 
(joaca are un rol" special), dar o 
pun si la lucruri care, pe măsura 
vîrstei ei, o apropie de'familie, de

casă. De exemplu, deși timpul fe
titei este limitat, am deprins-o în 
așa fel incit după ce-și face lec
țiile mă ajută și în gospodărie. Se 

. întîmplă ca, uneori, să nu fie prea 
bine ce a făcut, dar întotdeauna 
am încurajat-o, niciodată n-am 
jignit-o, am repetat lucrul împre
ună cu ea, i-am explicat din nou.

Lucrînd așa, cu grija, cu multă 
atenție, nu cred că un copil poate 
fi „scăpat din mină“. Totul este 
ca el să simtă foarte puternic că 
are părinți, că are o familie.

Mă gîndesc la toate acestea ori 
de cîte ori mă duc la vreun spec
tacol, și văd, seara chiar, sălile ci
nematografelor pline de copii (u- 
nii'de 6—7 ani, poate și mai mici!) 
sau ori de cîte . ori văd copii sin
guri prin holurile .sălilor de spec
tacole. Am văzut băieți de 8—1)

ani în tovărășia unora mai „mari" 
(de 14—15 ani), știrul prin 
parcuri, fumînd,' îndemnați fiind 
de „îndrumătorii“ lor și recurgînd 
la diferite obrăznicii față de oa
meni.
. Acești copii n-au părinți? mă 
întreb. Eu cred că ar trebui să 
se interzică categoric intrarea co
piilor la spectacole care nu sînt 
pentru ei și de la anumite ore 
să nu fie primiți, fără părinți, 
chiar la spectacole recomandate. 
Este doar cunoscută metoda unor 
părinți, care, după ce vin de la 
serviciu, dau copiilor bani și, ca 
să aibă „liniște“ acasă. îi trimit 
„să vadă un film" — fără să știe 
ce văd, și nici cînd se vor în
toarce.

17. secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.C. Ne-am îngrijit de 
procurarea și distribuirea broșuri
lor cu Documentele Congresului 
precum și de pregătirea sălilor. 
Cercurile și cursurile • vor fi or
ganizate pe schimburi; ca absolut 
toți cei înscriși să aibă posibili
tatea să participe cu regularitate 
la convorbiri.

La baza desfășurării procesu
lui de învățămînt va sta studiul 
individual urmat de convorbiri. 
Pentru a veni în ajutorul tinerilor, 
înainte de convorbiri vor fi ,orga
nizate consultații colective sau 
individuale, cu prilejul cărora ti
nerii își vor lămuri tot ceea ce 
n-au înțeles,sau n-au putut apro
funda în timpul studiului indivi
dual.

în zilele care urmează vom or
ganiza o expunere în fața tutu
ror propagandiștilor despre sarci
nile șantierului nostru în noul 
cincinal. In tot cursul anului co
mitetul'U.T.C. se va îngriji ca să 
asigure informarea propagandiști
lor cu sarcinile curente și cu ca
racter permanent ale uzinei, ți- 
nîndu-se seama de specificul fie
cărei ' secții. în acest1 scop vom

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag.- a Il-a)a m citit în ziarul „Scînteia 
tineretului“ articolul în 
care se descria cazul celor 

trei copii. Vă spun sincer, m-a 
durut inima aflînd că unii dintre 
ei mai sint în asemenea situații. 
Am 30 de ani, am și'eu o-, fe
tiță de 11 ani, elevă în clasa a 
V-a. Învață bine, are numai note 
de 9 și 10. Dar lucrurile n-au 
mers „de, la sine", m-am ocupat 
mult de ea, îndeosebi am su-

praveglieat-o îndeaproape. Legă
tura permanentă cu școala, discu- 
țiile cu tovarășii profesori — iată 
pe.ee mă bazez în grija mea de 
mamă.

Din experiența pe care o am, 
cred că-succesul, ca părinte, nti-l 
poți obține,fără a te interesa de 
ocupațiile copilului tău. dirijai- 
du-i-le cu atenție. De obicei nu 
las copilultîi ■ „goluri de'timp", 
care să-l ducă la plictiseală ți

naintam pe o gale
rie de coastă spre 
orizontul 500. înso
țitorul nostru, in
ginerul Traian A- 
vramescu, șeful 
sectorului III de la 
mina Vulcan, ne a- 
trage atenția asu

pra măiestriei cu care minerii 
au săpat și betonat această ga
lerie. Luminat puternic, bine 
întreținut, drumul acesta al 
cărbunelui pare mai degrabă 
o arteră de metrou pe care se 
încrucișează trenuri electrice 
încărcate cu cărbune și mate
riale de construcții. Mina mo
dernizată dă țării un milion 
de tone de cărbune anual și 
se află în continuă dezvoltare.

Părăsim galeria, pentru a 
coborî, spre stratul 13, a- 
colo unde sint situate o 
parte din abatajele sectoru
lui III. Colivia lasă în ur
mă orizonturile, unul după al
tul. Oprim după cîteva minute 
și ieșim într-un hol imens, lu
minat din abundență, adevă
rată piațetă din care se rami
fică galerii transversale în 
toate direcțiile. Pe galerii, cu
rățenie și ordine.

Se lucrează în permanență 
la întreținerea liniei ferate 
sau la consolidarea ei, dar 
materiale aruncate la întim- 
plare nu vezi. Organizația 
U. T. C. s-a angajat să răs-, 
pundă de ordinea și curățenia 
sectorului și, după cum se ve
de, își respectă angajamentul. 
La fiecare ieșire din șut tinerii 
scot la suprafață fierul vechi 
rezultat din diferite lucrări, 
iar periodic fac curățenie în 
sector.

Am ajuns la unul dintre cele 
nouă abataje-cameră ale sec
torului. Aici lucrează briga
da lui Gheorghe Drob, eviden
țiată în întrecerea socialistă. 
Membrii brigăzii, mai toți ti
neri. Discutăm, între altele, 
despre aplicarea inițiativei 
„două cîmpuri de cărbune 
pe fiecare schimb și ari
pă de abataj“. Toiul constă 
în aplicarea cu bune re
zultate a metodei — să fii a- 
provizionat operativ cu lemn 
de armare, cu vagonete goale 
pentru evacuarea la timp a 
cărbunelui și cu scule de re
zervă.

între cele trei schimburi s-a 
statornicit o colaborare strîn- 
să, o întrajutorare permanen
tă. Sînt multe cazurile cînd e 
nevoie de această colaborare : 
la introducerea lemnului, la 
ridicarea grinzilor și la alte o- 
perațiuni, ca și îngrijirea și 
întrebuințarea uneltelor pen
tru ca ele să poată fi folosite 
cu maximum de randament. Si 
aceasta explică faptul că așa 
cum comunică cei de la ori
zontul 500 planul a fost depă
șit lună de lună iar pînă 
la începutul lunii octombrie, a
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fost înregistrată o depășire de 
aproape 1 500 de tone.
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Ne îndreptăm spre abataje
le lui Traian Păcurar, Ștefan 
Gant. Minerii de aici au 
încheiat primele nouă luni 
ale anului cu un spor de 
cărbune peste plan, de mai bi
ne de 1 300 tone. în sector lu
crează 84 de tineri — ne spune 
Nicu Ghetroiu. secretarul orga
nizației U. T. C. Contribuția lor 
la succesele din acest an ale 
colectivului sînt mari.

Intrînd în ultimul trimestru 
al anului, colectivul sectorului 
a început și pregătirile pentru 
producția anului viitor.

— Chiar din luna aceasta 
vor mai intra în producție în
că trei abataje —ne informea
ză inginerul Avramescu. în 
momentul de față lucrările 
pentru deschiderea lor sînt pe 
terminate. Au fost bătute trei 
suitori de la orizontul 518 și 
555, au fost stabilite brigăzile 
care vor lucra aici...

Fiecare din aceste abataje 
vor da zilnic cîte 120-150 tone 
cărbune.

Am părăsit sectorul III cu 
impresia muncii entuziaste 
pentru realizarea angajamen
telor, cu convingerea deplinei 
lor înfăptuiri. Rezultatele obți
nute pînă .acum sînt cea mai 
certă garanție.

LAL ROMULUS

incepînd din acest număr.

SÀPTÀMINAL

scriitorul ALEXANDRU MITRU
prezintă pentru cititorii noștri 

nou« rubrică n „Scìnteli tineretului
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acest ciclu.



Joi a avut loc la
Bruxelles trage- 

r rea la sorți pen-
zGw'S tril stabilirea în-
SMej tîlnirilor din ca-

MW drnl „optimilor“
Sm ^0 finală ale
tJ “ „Cupei campio

nilor europeni“ 
și „Cupei cupelot“ Ia fotbal. 
Campioana țării noastre Dinamo 
București va juca în Compania 
echipei Internâzionale Milano de
ținătoarea cupei „Intercontinen
tale“. în „Cupa cupelor“, Știința 
Cluj se va întîlni cu formația 
Atletico Madrid, cate în prezent 
se află pe prirtîttl loc în campio
natul spaniol, la egalitate cu Real, 
Pontevedra și Valencia, fiecare cu 
cîte 9 puncte.

în ămbek competiții „optimi
le" trebiiie jucate pîiiă Ia 15 
decentbrig;

• Atlâții polonezi ău reali
zat două performanțe de va
loare internațională în cadrul 
concursului de la Zielona 
Gora. Săritorul în înălțime 
Czernik a realizat 2,17 m, iar 
sprintera Klobukowska a fost 
cronometrată la 200 m plat în 
23”3/10.

„SÂPTÂMÎNA PREOLIMPICÀ 
INTERNAȚIONALĂ"

Pe velodromul 
„Calles“ din Ciudad 
de Mexico au conti
nuat întrecerile ciclis
te desfășurate cu pri
lejul „săptămînii pre- 
olimpice internaționa
le“. Rezultatele înre
gistrate confirmă a- 
precierea inițială că 
altitudinea capitalei 
mexicane tiu are efec
te negative asupra 
comportării sprinteri
lor. In finala probei 
de urmărire pe echi
pe (4 000 m), selec
ționata R. D. Germa
ne (Hanke. Kohler, 
Franz, Scmeltzer), a 
marcat, timpul de 
4'36"2I1O, întrecînd 
echipa Italiei, crono
metrată în 4’37”. Pro
ba de viteză a revenit 
italianului Giordano

Turrini, care l-a în
vins în trei manșe pe 
francezul Morelon. La 
urmărire individuală 
a c iști gat, de aseme
nea, un italian — 
Pietro Guerra.

In sala de sport a 
.Cetății universitare au 
început întrecerile de 
Scrimă. Proba de flo
retă femei s-a înche
iat cu victoria, cam
pioanei mondiale Ga- 
lina Gorohovu, urma
tă de concurenta mexi
cană Pitar Roldan, fi
nalistă la Olimpiada 
de la Roma.

Astăzi încep compe
tițiile de box și gim
nastică. după care vor 
intra în concurs atle
ta, a căror evoluție

este așteptată cu mare 
interes. Capitala Me
xicului a primit joi un 
oaspete neașteptat — 
australianul Ron Clar
ke, recordman mon
dial la 5 000 m și 
10000 m plat, venit 
direct din Japonia, 
unde participase la 
maratonul Asahi. La 
citeau ore după sosire. 
Clarke s-a dus în par
cul Almeda, unde a 
făcut un ușor antrena
ment. „Mă simt foar
te bine aici, a decla
rat Clarke ziariștilor, 
și sper să iau startul 
în cursa de 5 000 m.“. 
Astfel se ivește posi
bilitatea Ca trei din 
medaliații olimpiadei 
de la Tokio, Mills, Gâ- 
moudi și clarke să se 
afle din nou împreună.

în cea de-a 
4-a rundă a 
turneului in
ternațional de 
șah de la Su- 
botica, maes
trul român Iu- 
liu Szabo a
cîștigat Ia Si- 

ness, Puc l-a învins pe Fodor. 
Bradvarevici pe Balâsspiri, 
iar Kozomara a remizat cu 
Minev. în clasament conduce
Szabo cu 3,5 puncte, urmat de 
Kozomara 3 puncte, Puc, 
Bradvarevici și Perkovici 2,5 
puncte, Minev 2 puncte.

La turneu participă 15 
concurenți.

• Campionatele internațio
nale de tenis de masă ale 
R. P. Ungare se vor desfășura 
anul acesta între 29 și 31 oc
tombrie lă Budapesta. Au fost 
invitați sportivi din România, 
Anglia, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R. D. Germană și alte țări.

(Agerpres)

ELEVUL SĂ

Informații
începlnd de astăzi se redes

chid cursurile lectoratelor teh
nice pe orașe pentru ingineri și 
tehnicieni din întreaga țară, or
ganizate de consiliile locale ale 
sindicatelor. în cadrul ace
stora, numeroși ingineri și 
tehnicieni își îmbogățesc cu
noștințele tehnico - profesio
nale cu cele mai noi rea
lizări din domeniul tehnicii și 
tehnologiilor avansate, punîn- 
du-se un accent deosebit pe 
prezentarea soluțiilor moderne 
aplicate în producție, strîns le
gate de specificul și sarcinile 
actuale și de perspectivă ale 
întreprinderilor.★

La București, în apropierea 
pavilionului de expoziții din 
Piața Scînteii, s-a deschis foi o 
expoziție mobilă în care sînt 
prezentate o parte din noile 
tipuri de automobile realizate în 
U.R.S.S. Expoziția, care cu
prinde 18 tipuri noi de limuzine, 
autoutilitare și autocamioane a- 
similate în producție anul aces
ta, va fi deschisă, peirt.ru public 
între 14 și 19 octombrie orele 
9—18.

In zilele de 30 și 21 Octombrie, 
expoziția vă fi prezentata și la 
Brașov.

(Agerpres)
—.—•—

FIE ELEV!

La Svinila, pe Dunăre

de Alexandru Mitru

legendele 
șl Minile 
poporului 

nostru
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Tinerii

ZÓÓ-
pe toți tinerii

zootehniști
(Urmare din pag. I) 

de selecție si furajare. Acestea cer 
o calificare temeinică. Or, ea prin
de cel mai repede la tineri, pen
tru că ei își însușesc cu ușurin
ță noul, au dragoste de studiu.

Nefirești ne apar însă părerile 
a doi președinți de cooperative 
agricole care Susțin contrariul. 
La Movila Verde, mulți ani la 
rîrid tinerii au muncit bine îh 
sectorul zootehnic. Dar astă-iar- 
nă, președintele unității, tovarășul 
Nicolae TitiricS a luat „măsura' 
să „reorganizeze“ sectorul 
tehnic eliminînd 
îngrijitori.

— Aici, trebuie să lucreze oa
meni serioși, în vîrStă.

Cu toate că. între timp a fost 
Schimbat din funcție, mentalita
tea a rămas aceeași. Noul pre
ședinte, Trâian Melcea, menține 
cu „convingere" starea de lu
cruri pe care a moștenit-o.

De altfel, un caz dintr-o unita
te vecină infirmă criteriul de a- 
preciere a calităților oamenilor 
îh funcție de vîrstă ca fiind cx- 
elusivist și nerațional. Vreme în
delungată, tovarășa Măfia NiS- 
tot, președinta cooperativei agri
cole din Plopuri a respins toate 
intervențiile organizației U.T.C. 
— intervenții cate erau ecoul 
dorinței tinerilor de a deveni 
crescători de animale. ..Argumen
tul" era același ca cel de niai 
sus.

De unde provenea ideea că ti
nerețea este incompatibilă cu se
riozitatea ? O asemenea optică 
nu se putea să nu ajungă în 
discuția comitetului raional de 
partid, unde, în mod firesc, a 
fost dezaprobată și combătută, 
însușindu-și critica, în sinea sa, 
președinta mai avea unele rezer
ve, cînd a aprobat primele 7 re
comandări ale organizației U.T.C. 
Dar iată ce ne declară acum :

-— Tinerii noștri din zooteh
nie ? Sînt băieți harnici. Dumitru 
Stanciu a obținut pînă acum a- 
nroape 2 000 litri de lapte de la 
fiecare vacă. El și-a îndeplinit 
planul anual la fel ca mulți alți 
mulgători vîrstnici, cu o bogată- 
experiență.

Meseria muncă cere 
nu se-nvață din 

vedere“
Acest vechi proverb ne intro

duce în capitolul calificării. Ob
ținerea unor producții mari, con
stante, este condiționată în bună 
parte de măsura în care îngriji
torii își însușesc, pe baze științi
fice, tehnica creșterii animalelor.

în cooperativele agricole pe 
care le-am vizitat am îritîlnit în 
activitatea organizațiilor U.T.C. o 
mare diversitate de metode și 
mijloace de instruire a celor că
rora le este încredințată creșterea 
animalelor. Despre achstea vom 
scrie în partea a doua a articolu
lui nostru.

n rubrica aceasta nouă ne propunem 
reîmprospătăm cititorilor o seamă din
tre cele mai frumoase și grăitoare legen
de și tradiții romanești.

Legenda ocupă în cadrul epicii popu
lare un loc dintre cele mai importante, 
prin aceea că ea încearcă, pe de-o parte, 
să evoce isprăvile unor eroi remarcabili 
sau evenimente semnificative ale trecu

tului, de toarte multe ori atestate și de istorie, pe 
de alta să explice, bineînțeles cu mijloace simple 
și naive, tot felul de fenomene naturale și sociale. 

Dacă însă legenda, și ne referim îndeosebi la le
genda așa-numită istorică, nu are o valoare docu
mentară absolută, ea reprezintă într-o măsu
ră aspirațiile populare. Cînd o legendă, bunăoară, 
ne povestește cum călăului, în timp ce vroia să-l 
execute pe Mihai Viteazul, pe cînd acesta era încă 
tînăr, din porunca unui domnitor rău, îi cade din 
mîini securea numai privindu-I pe eroul nostru, 
putem sau nu să ne îndoim de autenticitatea aces
tui fapt. Dar sîntem siguri că naratorul, care vedea 
în Mihai un personaj capabil să dea viață anumi
tor năzuințe populare, nu ni-1 putea zugrăvi decît 
învăluit într-o asemenea aură legendară. De altfel, 
personajele cel mai des evocate în legende sînt 
ttfemai acelea care au întruchipat în cel mai indii 
țjrad aspirațiile populare. Și, așa stînd lucrurile, 
înțelegem de ce legendele populare au avut o re
zonanță atît de puternică în sufletele unor scrii
tori, ca Eliade Rădulescu. Vasile Alecsandri, Cosla- 
che Nearuzzi, Nicolae Bălcescu, Bolintineanu, Emi- 
rtescu, Coșbuc, Șt. O. fosil sau Mihail Sadoveanu.

George Coșbuc, în poezia ,,Atque nos“, publicată 
în ,,Vatra", își mărturisea astfel apriga sa dorință 
de a asculta vechile narațiuni în care poporul își 
dezvăluia sufletul, felul cum se pricepuse să inter
preteze și să redea artistic diferite realități istorice 
obiective, narațiuni care i-au inspirat apoi poetu
lui minunatele sale legende culte :

Oh, îmi place mult povestea, căci poporul se. descrie 
Singur el pe sine însuși în povesti — și-mi place mic 
S-ascult pe popor, ca astfel să observ cum s-a descris1 
Ascultîndu-l, fără voie, parcă mă cuprinde-un vis 
Si-atilhci eu mă pierd pe-ncetul pe-ale fanteziei maluri: 
Văd cu ochii plăsmuirea Veșnicelor idealuri 
Si a tuturor acelor tipuri vii, pe cari le-avem 
Si pe-a căror frunte pus-am mitologic diadem.

Nădăjduind că în felul acesta facem o muncă 
utilă tinerei generații, paralel cu. prezentarea le
gendelor, vom căuta de altminteri, să reamintim st 
unele opere literare în care ele an fost fixate, că- 
pătînd prin nana celor mai iscusiți scriitori ai noș
tri o nouă și nepieritoare strălucire.

Una dintre cele mai semni
ficative legende, cu priviré la 
trecutul îndepărtat, este aceea 
care se referă la faimoasa ex
pediție a lui Darius, fiul lui 
Flistaspe. regele Perslei, înce
pută în anul 514 î.e.n.

Cu o armată uriașă, ce se 
ridica potrivit unor legende 
pînă la un milion, ba chiar 
peste un milion de oameni, 
Darius a trecut Istruì—Dună
rea, pe un pod de vase, și a 
început să înainteze, plin de 
încredere în sine, pe melea
gurile noastre. Grecii din ce- 
tățile-orașe de pe țărmul Mă
rii Negre, știind că nu se pot 
împotrivi acestei puteri, s-au 
plecat umiliți. Singurii care 
au cutezat să-i iasă înainte 
„marelui rege“ și să-l înfrun
te cu armele au fost străbunii 
noștri, geții, „cei mai bravi și 
cei mai drepți dintre tràci“, 
cum îi numește „părintele is
toriei“, Herodot.

Darius năvălea pe-ac.est pă
mânt, sitb Cuvînt că are o ră
fuială cil sciții, ale căror tri
buri. nomade hălăduiau si 
ele pe-aici. La drept vbrbind, 
regele, mai mult decît pedep
sirea scițllor, se pare că rîv- 
nea Să ia în stăpînire pămân
turile întinse și măhbase și 
apele limpezi și dulci ale pe
țitor statornici, adevărații Stă
pâni ai acestor locuri. Numai 
că pămîrltUrile și apele atît 
de dorite se arătau cu primej
die pentru năvălitori. Grînele 
erau arse. 
Săgeți și sulițe țîșneau 
mîini 
asupra perșilor, de după orice 
movilă, de după fiecare ar
bore, împuținîndu-le tot mai 
mult rîndurile. Căci geții, 
după curii spune iarăși o le
gendă, apărî.n'du-și glia, pădii-

Puțurile otrăvite, 
din 

nevăzute, necontenit,

(Urmare din pag. I)

$i încă o problemă. Merg mult 
cu tramvaiul 17. Dimineața intîl- 
tiesc elevi care învață la liceul 
„Gh. $incai“ și la care surprind 
0 ținută vădit „mondenă“ unii 
nici nil par elevi, ci băieți și fete 
„de lume“, vorbesc urît, se poar
tă șmecherește. Referindu-mă la 
ținută știu că în școli este im
pusă o pretenție la sobrietate, 
există o tradiție ca la vîrstă școlii, 
Să porți cil mîndrie uniformi li
ceului Mi.

In buna tradiție a școlilor 
noastre era obiceiul de a pretinde 
elevilor să respecte un anumit Orar 
de ieșire în oraș, obicei respectat 
și âctirri, cu bune rezultate, în 
ttnele orașe din țară. De ce nu 
Se generalizează această regulă ? 
Eu cred că mulți dintre tovarășii 
care sînt azi profesori ău trăit â- 
ceste cerințe ale vieții de școlar; 
aii fost ele în defavoarea educa
ției ? Dimpotrivă! In concluzie, 
școala, familia, organizația de ti
neret, părinți și profesori să luăm, 
măsuri ca. la vîrstă școlii, elevul 
Șă fie elev 1

IULIANA ZAE1CU 
București

Cele trei cazuri de copii lăsăți 
fără supraveghere despre 
care s-a scris în paginile 

ziăriiliii m-aii determinat să 
mă gîndesc la mine: aproape 
ca și. părinții despre care se 
vorbește în articol, părinții 
mei s-uti ocupat foarte pu
țin de supravegherea mea, măi 
ales soțul de-ăl doilea al mamei, 
Care m-a împiedicat chiar să mefg 
la școală. Dacă nu erau tovdrăfii 

Lecturi prelerate la Căminul cultural
Foto : AGERPRES

rile și apele, deși fuseseră în- 
frînți de Darius la hotare, îi 
sprijineau ne ascuns pe sciți. 
Și aceștia nu se mulțumeau 
doar să-și istovească dușma
nul, purtîndil-l prin pustiite 
locuri, atăcîndu-l din coaste 
și flămînzindu-l. Ci încă, 
dîhd dovadă de spirit, le plă
cea să-și rîdă de trufia năvă
litorului, făcîndu-i de ocară 
și demoralizîndu-l.

Astfel, într-o seără, regele, 
auzind lărrhă și rîSete în ta
băra celor pe care vroia să-i 
nimicească, ?i întrebind care pasăre, un șoarece,o broască și cinci săgeți
este felul acestora de petre
cere, a aflat cu surprindere 
că ei se joacă fugărind și 
prinzîhă cu mîinile goale im 
iepure, Atunci, zice-se, inimă 
regelui perșilor s-a înfiorat, 
din adine, deoarece pricepuse 
că anume fusese născocit acel 
joc vesel și zgomotos, ca să-i 
dea lui însuși de știre că vă 
fi într-o buhă Zi fugărit ca 
un iepure.

La scurt timp după această 
întimplare. Darius a primit o 
solie. Solii aduseseră cu ei, 
fără altă lămurire, regelui 
perșilor, intr-un coș de papu- 

profesori care să mă ajute, cihe 
știe unde ajungeam I Am price
put repede că mă sfătuiau în fo
losul meu și m-ath reîntors la. 
Școală, am absolvit 7 clase, apoi 
școala profesională. Astăzi am o 
meserie, sînt și eu om, am o fa
milie. Școala, pentru mine, a fă
cut foarte mult, a făcut totul.

GEORGE STĂNĂȘEL 
București

q înt elev în clasa a Xl-aA și înscrierea mea la cu- 
vîrit în discuția despre 

pericolele, „vîrstei periculoase“ 
are ca scop sublinierea 
ideii ca, mai ales acum, cînd 
alegerea unui drum în viață este 
incertă pentru unii tineri, acțiu
nile comune întreprinse de fami
lie, școală, oragnizația U.T.C. — 
sînt. dă o extremă importanță. La 
noi. lâ Școala medie „Tudor Vla- 
dimirescu", există o bună conlu
crare între acești trei factori. In 
primul rînd legătura școlii cu fa
milia este foarte bubă, părinții 
noștri sînt invitați foarte des la 
școală, știu și zilele în care sîntem 
de serviciu, cunosc datele ținerii 
adunărilor generale U.T.C. Slăbi
ciuni la învățătură mai sînt, fi
rește, și unele acte de indisciplină 
se mai produc. Dar asemenea ca
zuri grave, la noi în școală nu pot 
fi citate! Ca elev îmi dau seama 
că tocmai această atentă supra
veghere, eiigența din partea tova
rășilor profesori ca noi, elevii, să 
respectăm îndatoririle de elev și 
să avem o ținidă școlară exem
plară, au dus la aceste rezultate.

ROMULUS CINCA 
Tg. Jiu

ră, o pasăre, un șoarece, o 
broască și cinci săgeți.

Regele și-a închipuit că 
prin această solie oamenii 
locurilor declară că, sătui de 
război, își predau armele : să
gețile, și o dată cu ele pămîn- 
tul și apele pe care el le ce
ruse (lăcașul șoarecilor și al 
broaștelor) și văzduhul pe 
care-l respirau, prin care 
zburau păsările. De bilcurie, a 
poruncit să se orînduiască, 
pentru el și generalii săi, un 
ospăț, din Ultimele rezerve de 
hrană.

Pe cînd Darius începuse să 
se și veselească la ospăț, un 
înțelept persan, ce mai tre
cuse cîndva prin ținuturile a- 
cesteă, S-a apropiat de rege și 
i-a șoptit la ureche :

— Nu cumva, mărite rege, 
solia aceasta s-ar putea tîlcui 
și altfel ?

— Cum ? a tresărit regele, 
oprindu-și mina cu care purta 
cupa de aur la buze.

— Nu cumva, a continuat 
înțeleptul, prin darurile cele 
atît de ciudate, primite în co
șul de papură, sîntem ame
nințați că de nu vom ști să

î
Imagine din portul maritim

Constanță

Foto: AGERPRES

CĂMINE-HOTEL 

PENTRU MINERI

La exploatarea minieră Cav- 
nic a fost terminată construcția 
unui cămin-hotel cu 300 de 
locuri pentru minerii necăsătoriți. 
Tot aici, precum și la exploatdreă 
din Baia Borșa, constructorii lu
crează la alte două cămine, pre
văzute a-și primi locatarii la sfîr- 
șitul acestui an.

Căînine-hotel moderne, găzdu
ind. circa 2 500 de lucrători din 
industria minieră au fost clădite 
și în celelalte exploatări din Ma
ramureș. La dispoziția minerilor 
din această parte a țării mai stau 
7 grupuri sociale care deservesc 
zilnic aproximativ 10 000 de mun
citori, numeroase dispensare, Can
tine, cluburi, biblioteci, cinemato
grafe și terenuri de sport.

(Agerpres)

zburăm ca păsările, ori să pă
trundem în pămînt ca șoare
cii, sau să ne ascundem în 
apă ca broaștele, curînd, cu- 
rînd de tot, nu vom moi pu
tea scăpa de săgeți și nu vom 
mai ajunge ta Dunăre nici u- 
iiul ?

— S-ar putea să fie și-aȘa ! 
a rhurmurat „marele rege", 
îngălbenindu-se și simțind 
că-l cuprinde o spaimă de 
moarte.

Deîhdată, din acea groază 
ce-i pusese stăpînire pe toa
tă ființa, a poruncit ca uriașa 

lui oștire să-și strîngă baga
jele și să pornească îh grabă 
mare, pe calea întoarsă, că
tre Dtmăre, uitînd să-și mai 
îngroape morții, ba părăsin- 
dii-i Chiar și pe căi răniți, ție 
cît se spune, ca să nu-l mai 
încurce pe cale.

Darius adusese cu sine, 
după obiceiul fastuos al regi
lor perși, nenumărate obiecte 
scumpe, de care aveau nevoie 
în călătorie atît el, cît și 
curtenii și generalii săi, o 
mulțime de statui de aur ce le 
împodobeau corturile și saci 
mari de băni din care ârău

La baza studiului ~ documentele 

Congresului al IX-lea al C. II.
(Urmare din pag. I) 

apela la cadre din conducerea 
șantierului antrenîndu-i, firește, 
în primul rînd pe cei aproape 40 
de ingineri tineri, membri ai or
ganizației noastre.

FOLOSIM EXPERIENȚA 
ANILOR TRECUȚI

— Am mai fost propagandistă. 
Cu fiecare an experiența mea în 
această muncă s-a îmbogățit, ne 
spune Maria Petroșel, tehnician 
proiectant, propagandistă, Uzina 
mecanică. Lucrul acesta este ne
cesar pentru că de pregătirea pro
pagandistului, de metodele lui de
pinde în mare măsură îmbogă
țirea nivelului de cunoștințe al 
cursanților, asimilarea celor pre
date.

La convorbiri, ca și anul tre
cut, mă voi sprijini mult pe 
aportul specialiștilor, al ingine
rilor tineri, pé materialul didactic 
șj graficele întocmite deja, pe 
proiecția unor diafilme. înainte 
sau după convorbiri vom organiza 
vizite la diferitele obiective eco
nomice sau social-culturale din 
otaș, în acest fel, încercînd să 
ilustrăm pe viu o temă sau alta.

— Accentul se pune însă pe 
studiul individual ; ce veți face 
în acest scop ?

— Eu îmi cunosc bine cilrsan- 
ții, posibilitățile pe care le au. 
îi ajut, chiar îi învăț prac
tic, cum să studieze, cum să-și 
ia notițe din materialul biblio
grafic. Mă voi îngriji să folosim 
cît mai larg consultațiile indi
viduale sau colective. în acest 
sens îi voi îndruma spre punctul 
de consultații unde tovarășii cil 
o bună pregătire, avînd 1a dispo
ziție un bogat material ilustrativ 
și bibliografic, vor Tăspimde tu
turor întrebărilor puse de tineri.

STUDIUL INDIVIDUAL - 
CHEIA ASIMILĂRII 
SI APROFUNDĂRII7......... .. .....

TEMELOR
— Și anul trecut, ne spune 

Vasîlica Zugravu, desenator teh
nic de la Uzina mecanică, am fo
losit punctul de consultații însă a- 
nul acesta, cînd nu se vor mai pre
da lecții, ci vor avea loc numai se
minarli, la baza întregului învăță- 
mînt Stînd studiul individual, 
rolul acestor puncte de consultații 
sporește considerabil; în ceea cé 

plătiți oștenii. Tem.îrtdu-se ca, 
îh timpul hărțuielilor retra
gerii, toate aceste avuții să nu 
fie pierdute, a cugetat că ar 
fi mai bine să le ascundă un
deva, intr-un loc ferit de 
ochii oamenilor. Iar mai tîr- 
ziii să se întoarcă, fie cu ur
gie, și atunci să se și răzbune, 
fie Cu fereală, dacă nu se va 
putea altfel, și să-și ia înapoi 
avuțiile.

După unele versiuni ale le
gendei, regele ar fi ajuns cu 
ostile sale pînă prin preajma 
Sebeșului. $i acolo ar fi pus să 

se sape sub un deal, nu prea 
departe de comuna Săsciori, 
o tainiță, formată din două 
încăperi mari. Din dosul unor 
stîni-.i și tufe se deschidea 
ăti meștbșug o ușă, ce cădea 
ca o punte peste un șanț, în 
fundul căruia fuseseră plan
tate, cu vîrfurile în sus, o 
puzderie de sulițe și săbii. 
De-aici, printr-un coridor 
adine, în care erau puse, de 
asemenea o mulțime de cap
cane, se ajungea la cele două 
încăperi, îh care regele își 
grămădise, în acele ceasuri ăe 
cumpănă, aurul, argintul și 
pietrele prețioase. 

mă privește eu am citit Docu
mentele Congresului însă studiul 
lor aprofundat, în mod sistematic, 
dezbaterile care vor avea loc cu 
prilejul convorbirilor mă vor ajuta 
să-mi însușesc și mai temeinic 
conținutul lor bogat de idei, să 
trag învățăminte folositoare 
pentru munca mea de fiecare zi.

FORME MULTIPLE 
DE STUDIU

— La ora actuală avem 127 de 
propagandiști în întreprinderi și 
instituții și 52 în școli, în general 
oameni bine pregătiți, cu o bo
gată experiență de muncă și de 
viață, ne spune Gheorghe Obo- 
geanu, secretar cu propaganda al 
Comitetului orășenesc Galați al 
U.T.C.

Ocupîndu-ne de pregătirea te
meinică a activității viitoare a 
cercurilor politice, noi nu am 
pierdut din vedere nici alte forme 
prin care să-i ajutăm pe tineri 
să ctinoască cît mai bine docu
mentele Congresului partidului.

In această privință un loo 
important îl ocupă propagan
da prin conferințe. Avem or
ganizate 21 de cicluri de confe
rințe în întreprinderi și instituții 
care vor cuprinde un număr mare 
de tineri. în cadrul fiecărui ciclu 
se vor face un număr de expu< 
neri consacrate unora dintre cele 
mai importante probleme cuprinse 
în Documentele Congresului.

Anul trecut, au dat rezultate 
bune simpozioanele în cadrul 
cărora, după expuneri, aveau loc 
dezbateri vii. Ele au căpătat o 
larga răspîndire în special în rîri- 
dul studenților. Interesul pe care 
l-au trezit se explică și prin aceea 
că ele oferă participanților posi
bilitatea să aprofundeze diferitele 
probleme teoretice, să le anali
zeze sub multiplele lor aspecte. 
Această formă va fi continuată și 
dezvoltată și în acest an. în 
același timp, cu tinerii din oraș 
vom organiza vizite la Muzeul de 
istorie a orașului, iar cu istoria 
contemporană vom face cunoș
tință vizitînd Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, Șantierul naval și alte o- 
biective industriale nou apărute 
pe harta regiunii noastre. Tn ace
lași scop vom organiza mai multe 
întîlniri ale tinerilor cu activiști 
de partid și de stat, seri literare, 
vizionarea unor spectacole etc.

După cum rezultă din cele re
latate de interlocutorii noștri, în 
orașul Galați, preocuparea orga
nizațiilor U;T.C pentru a-i ajuta 
pe tineri să-și însușească temei
nic conținutul de idei cuprinse în 
Documentele Congresului, a că
pătat rezolvări care merită să 
rețină atenția.

Atîta doară că oamenii 
locurilor, după ce i-ăii îngro
pat pe oștenii căzuți în luptă 
și părăsiți di Persiei, după ce 
i-au lecuit și pe cei răniți, se 
zice că au reușit să afle acea 
tainiță. Au scos afară como
rile lui Darius și le-au împăr
țit între ei.

(După o altă legendă însă, 
un rest al acelor comori ar fi 
rămas uitat în tainiță, din 
cine știe care pricini, și nu a 
fost descoperit decît diipă 
două mii de ani, de niște ne
gustori de lină sași).

Oricum ar fi, legenda cîntă 
înainte de toate pe aCei în
depărtați strămoși ai noștri 
geți, care, întîmplnînd încă de 
la hotare nebiruitele oști ale 
„marelui rege“, au încercat să 
apere cu prețul vieții lor pă- 
mînturile pe care sălăștuim. 
noi astăzi. Cîntecul acestd a 
fost reluat și în literatura 
cultă. Dar nimeni încă n-a 
reușit să-l intoneze mai ex
presiv, și-n spiritul cel rftai 
autentic al poporului nostru, 
decît genialul Eminescu, în 
renumita lui „Scrisoare IU", 
prin cuvintele pline de tilc 
ale lui Mircea adresate sulta
nului cotropitor :
După vremuri mulți veniră,, 

începînd cu acel oaspe 
Ce din vechi se pomenește, cu-

Dariu al lui.. Istaspe ;. 
Mulți durară, după vremuri, 

peste Dunăre vr un pod, 
De-au trecut cu spaima lumii 

și mulțime de norod:; 
împărați, pe care lumea nu 

putea să-i mai încapă. 
Au venit și-n țara noastră 

de-au cerut pămînt și ap.ă. 
Și nu voi ca să mă laud, nici 

că voi să te-nspăimî-fit : 
Cum veniră, se făcură toți o 

apă și-un păffifht.

peirt.ru
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Prof. univ.
Edmond Nicolau

Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București

Indiscutabil că puternica wohițiâ 
tehnico-știMțifică care șe desfășoară 
în epoca noastră se răsfrîngh și în 
ceéa ce privește metodele de pre
dare în înbățSmîntitl SUperiòr. Èsté 
clar că nil se mai poate asigura o

transmitere a tuturor cunoștințelor necesare unui 
specialist, în cei cinci ani consacrati școlarizării 
în institutele de învățămînt superior. Aprire ne
cesitatea modernizării și a metodelor de predare 
și a cunoștințelor predate.
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Modernizarea metodelor folosite 

în procesul de înbățămînt trebuie 
să reflecte posibilitățile tehnicii con
temporane — în primul rînd ale ci
berneticii și trebuie să asigure 
formarea în timpul minim necesar a

unor buni specialiști care, pe lingă minimum de 
cunoștințe necesare specialistului de înaltă califi
care, îi dau acestuia și acea structură caracteris
tică omului de cultură socialistă.

Pentru a utiliza un limbaj cibernetic, procesul 
de învățămînt trebuie considerat ca un dublu 
proces care, pe de o parte constă din transmite
rea de la profesor la student a unor noțiuni, dar 
în același timp, și a unor programe. Este vorba 
pe dC o parte de memorarea diferitelor date ști-

ințifice iar, în al doilea rînd, de formarea unui 
anumit mod de judecată.

După cum se pune accentul pe una sau pe cea
laltă latură a procesului de învățămînt, sîntem în 
fața unui sistem de învățămînt informativ — îrt 
care accentul se pune pe cantitatea de informație 
transmisă studentului sau a unui sistem de învă- 
țămînt formativ — care formează modul de jude
cată și de comportare a celui care este instruit in 
procesul de învățămînt.

Modernizarea trebuie să privească ambele laturi 
ale acestui proces.

Viitorul specialist trebuie să cunoască metodele 
pé càrè le va aplica in momentul imediat urmă- 

. tor obținerii diplomei, Dar dacă pregătirea sa 
■ s-ar reduce rlumăi Iii atit, mm fi departe de ade

văratul scop al pregătirii specialistului. El nu 
osie chemat să àctivèze niimai în primii ani după 
obținerea diplomei, cînd poate aplica mecanic 
șabloanele învățate în timpul formării, ci și mtdți 
uni după aceea.

Modernizarea învățămîntului este o necesitate 
care rezultă din însăși dezvoltarea vertiginoasă a 
științei șl tehnicii contemporane. Modernizarea 
învățămîntului trebuie să pună în concordanță 
pregătirea viitorului specialist cu sensurile aces
tei revoluții.

După părerea noastră, în primul rînd trebuie 
să se renunțe la transmiterea unor detalii inutile, 
sensul general al formării fiind o pregătire care să 
permită viitorului specialist continuarea dăsăvîr- 
șirii sale în tot timpul activității pe care o va 
desfășura.

Aceasta înseamnă că trebuie să se pună mai 
mult accentul pe cunoștințele fundamentale — 
matematică, fizică, cibernetică — dar și acestea, 
înțelese în spirit modern. Nu trebuie să Se piardă 
timpul atît dé prețios al viitorului specialist, fă- 
cindu-l să audieze cursuri de matematică privind, 
domenii pe care el niciodată nu le va utiliza în 
practică și predate în spiritul secolului al XlX-lea. 
Este cît se poate de clar că, cu totul altfel tre
buie înțelese astăzi unele discipline pe care tra-

diția inginerească le-a fixat în programele ana
litice. Geometria analitică, de exemplu, sau rezis
tența materialelor, sînt esențiale pentru foarte 
multe ramuri tehnice tradiționale, constituind în 
fond baza pregătirii inginerilor constructori, a 
arhitecților, a inginerilor mecanici etc. Dar pentru 
electroniști, importanța acestor discipline este mult 
redusă. Ar trebui create cursuri speciale, în care 
unele probleme de geometrie descriptivă să fie 
incluse în cursuri concepute modern, în care să 
existe noțiuni de geometrie proiectiva, de topo
logie- etc. ■ - ....... ■

Modernizarea trebuie să însemne însă în același 
timp și aplicarea unor metode moderne de trans
mitere a informației. Astfel, metodele audiovizua
le se impun pentru transmiterea informației. Prac
tica dovedește că e cu mult mai Util ca studenții 
să poată urmări, expunerea orală completată cu 
proiecții și urmărind fenomenele în laborator.

Dotarea tuturor sălilor de curs cu aparate op
tice cure înlocuiesc bătrîna tablă, dispunerea unor 
amplificatoare în amfiteatre, ar scuti pe profesor 
de efortul fizic inutil pe care îl depune astăzi, 
atunci cînd este obligat să țină cursuri în fața 
cîtorva sute de studenți, scriind mereu pe tablă, 
vorbind tare și pierzînd timpul cu executarea u- 
nor desene pe tablă. Soluția modernă și comodă 
constă în utilizarea apăratelor de proiecție care 
folosesc diapozitive pentru proiectarea unor de
sene executate cu o precizie pe care desigur nici 
un profesor, nu o poate avea atunci cînd desenea
ză cu creta lă tablă.

In aceste condiții, debitul, de transmitere a in
formației ar fi de cîteva ori mai mare față de si
tuația actuală.

Dar, această revoluție tehnică care 
se răsfrînge asupra. învățămîntului 
mărește considerabil, și răspunderea 
studenților. Răspunderea studentului 
în ceea ce privește problemele mo
dernizării învățămîntului, așa cum se

pun ele în momentul de față in țara noastră, con
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stă îil primul rînd în urmărirea cu regularitate a 
cursurilor și a ședințeloi de laborator.

Modernizarea metodelor de predare, de exem
plu în cadrul cursului de Măsuri electrice și elec
tronice, pe care îl predau la Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din București, în
seamnă eliminarea din cadrul expunerii a tuturor 
aspectelor depășite de dezvoltarea tehnică a țării 
noastre și introducerea unui material bogat pri
vind tehnica modernă, semiconductorii, tehnica 
digitală. Aceasta cere un efort mărit din partea 
studenților care, dintr-odată, sînt puși în fața 
unor probleme care ies din cercul informării lor 
prealabile. Laboratorul însă este astfel conceput 
îneît să sublinieze toate momentele esențiale ale 
cursului, punînd pe student în contact direct cu 
fenomenele fizice esențiale.

Desigur că, pentru acei studenți care urmăresc 
cu atenție cursul și lucrările de laborator, proble
mele noi sînt captivante și însușirea materialului 
se face temeinic. Nu aceeași .este însă situația 
pentru acei studenți care nu sînt atenți îrt tinlplil 
orelor de curs — chiar și anul acesta ani găsit o 
studentă care în timpul lecției citea un roman de 
aventuri. Desigur că nu întîmplător ea s-a prezen
tat foarte slab la examenele de sfîrșit de an.

Pentru studenți, răspunderile vor crește pe mă
sura dezvoltării metodelor cibernetice de predare. 
Mașinile de instruire nu mai țin seama de unii 
factori subiectivi și ele dau certificat de promo
vare numai celor care răspund la problemele puse.

Credem însă că — indiferent de introducerea, 
acestor metode — chiar și 'in momentul de față 
studenților le revine sarcina de a răspunde pe 
deplin unei singure îndatoriri: aceea de a învăța.

La aceste eforturi de modernizare a conținu
tului și a metodelor de predare, studenții trebuie 
să răspundă printr-un efort sporit de însușire atît 
a cunoștințelor cit și a metodelor de rezolvare a 
problemelor cu care ei vin în contact în anii stu
denției.

Conf. univ.
Gh. Bănățeanu

prorector 
ăl Institutului de petiol, 

gaze și geologie
București

țelor predate a crescut foarte 
mult în ultimii ani. Căutarea u- 
nor metode noi, mai eficiente, a- 
rată tocmai grija cadrelor didac
tice de a ajuta dezvoltarea gîndi- 
rii creatoare a studenților, de a-i 
lace să poată aprofunda Cît mai 
bine problemele predate la curs.

învățămintul supe
rior are în țâra noa
stră o tradiție veche, 
în cadrul său s-au 
ridicat multe perso
nalități care âu creat

în jurul lôr școli cu renume mon
dial. Majoritatea marilor noștri 
profesori și pedagogi au folosit 
iecția ca metodă esențială de à 
transmite cunoștințe studenților, 
lecție care, în decursul anilor, din 
punct de vedere metodologic, îiu 
a suferit transformări radicale. 
Înainte era preferată în unele

A folosi metode mo
derne în procesul de 
învățămînt este un 
lucru necesar; de 
aceea multe cadre 
didactice sînt preo

cupate de această problemă, cu 
atît mai mult cu cît numărul 
disciplinelor și volumul cunoștin-
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domenii lecția experimentală, care 
ate incontestabil calitățile ei, prin 
atracția care o manifestă asupra 
auditoriului și printr-o mai bună 
înțelegere a fenomenelor exempli
ficate imediat practic;

Dezvoltarea actuală a științei, 
complexitatea proceselor și feno
menelor nu mai permit decît în 
puține cazuri predarea unor lec
ții experimentale în învățamîntul 
superior. De aceea cred că în a- 
ceastă situație ar fi necesară folo
sirea îritr-o, măsură mai mare a 
filmelor. Astfel de filme ar tre
bui folosite atit ia disciplinele 
de bază cît și la cele de spe
cialitate, deși nu toate capitolele 
unei discipline se pretează la o 
astfel de tratare. Graficele, ma
chetele Și aparatele de proiectat 
diapozitive constituie, de aseme
nea, un prețios auxiliar în pre
darea unei lecții. Pentru viitor se

profilează folosirea televiziunii în 
prezentarea unor lecții experimen
tale, metodă deosebit de avanta
joasă la anumite discipline.

Deși se preconizează o serie 
întreagă de metode noi de pre
dare, ea ținerea unor lecții de că
tre studenți sub conducerea pro
fesorului, citirea acasă a unor ca
pitole de către studenți și pune
rea în discuție — în ora de curs 
— a principiilor și problemelor 
respective etc., consider că a- 
ceste metode (principial folosi
toare), pot fi parțial aplicate. 
Deocamdată lecția clasică își 
păstrează valabilitatea ca metodă 
principală de predare și de trans
mitere a cunoștințelor. Incontes
tabil că un curs scris al profeso
rului și o bibliografie adecvată 
sînt foarte utile pentru a facilita 
studiul individual.

îmbunătățiri substanțiale, se 
pot aduce însă desfășurării sertii- 
nariilor și lucrărilor de laborator, 
a căror importanță este deosebită 
pentru aplicarea practică a teo
riei predate la curs.

La efectuarea lucrărilor de 
laborator modernizarea este po
sibilă într-o măsură mai mare. 
Preocuparea tuturor cadrelor di
dactice este să modernizeze lucră
rile de laborator atît în ce pri
vește aparatura cît și introduce
rea metodelor noi de cercetare, 
corespunzător actualului stadiu al 
științei și tehnicii. As'tfel aplica
rea unor procedee noi în 
industria petrolieră a determi
nat introducerea unor lucrări 
din acest domeniu în laboratoa
rele institutului nostru, iar noile 
metode geofizice folosite în pro
ducție au lucrări corespondente 
în laborator.

Merită semnalată și necesitatea 
folosirii unor metode moderne în 
învățarea limbilor străine. In- 
multe institute au fost amenajate 
săli speciale cu magnetofoane în 
care studentul învață pronunțarea 
corectă a cuvintelor, fiind îndru
mat și controlat atent de asistent. 
Este o metodă care s-a dovedit 
de real folos și care ar trebui 
generalizată.

Cei care au luat 
cuvîntul au arătat 
studenților ce mari 
răspunderi le revin 
în viața universitară. 
N-aș vrea să mai

repet lucrurile spuse. Un singur 
lucru aș adăuga. Tînărul nostru 
student trebuie să-și formeze, ne
apărat, în timpul studenției, un 
stil de muncă intelectuală, care 
să-i rămînă pentru toată viața.

Banu Constantin
șef de lucrări la catedra de 
microbiologie și biochimie a 
Facultății de tehnologie a 
produselor alimentare — Galați
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Mi se pare neadecvat termenul de 

modernizare. Avem o școală superi
oară așezată pe temelii științifice te
meinice, care se dezvoltă continuu, 
în legătură organică cu procesele 
științei și realitățile sociale. Mai ca

rbid. cred că problemele puse în prezent privesc 
perfecționarea profilului și specializărilor, ridicarea 
nivelului științific, îmbunătățirea metodologiei de 
predare și studiu. Și Cred că mai ales în organi
zarea procesului didactic este nevoie de mai mult 
spirit înnoitor, de combaterea rutinei spre a ob
țină, în același timp, ridicarea exigenței față de 
nivelul pregătirii studentului.

Voi începe cu lucrările de labora
tor. La anii de specializare cred că 
trebuie eliminate lucrările pur școlă
rești în care studentului i se cere ca, 
folosind substanțele ce le găsește 
pregătite, să facă doar simple de
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unor probleme complexe, în dinamica lor, de-a 
lungul mai multor ore de laborator și de către 
grupuri de doi-trei studenți. Studenții pă
trund. astfel în intimitatea fenomenelor, înțeleg 
necesitatea aprofundării unor capitole, învață, să 
facă analize chimice și „își formează mina“. Ast
fel de lucrări de laborator permit studentului să 
realizeze și unele începuturi de cercetare științifi
că ce pot fi dezvoltate în lucrări speciale sau de 
diplomă.

In legătură cu aceasta, cred că, stabilind cu 
mai mult curaj rolul de sine stătător al studentu
lui în procesul didactic, este nevoie să înlăturăm 
separajia artificială dintre „învățămînt“ și „cerce
tare științifică“. Nu cred că este firesc ca studen
tul să desfășoare activitatea de cercetare științifi
că doar în afara procesului de învățămînt. La ni
velul cunoștințelor și al posibilităților sale, stu
dentul trebuie să se învețe cu aceste activități din 
cursul studiului.

Mai adaug importanța continuei îmbogățiri a 
dotării cu aparatură tehnică modernă a laboratoa
relor (aci cuvîntul modern își are înțelesul foarte 
exact), dar și necesitatea ca studentul să cunoască 
direct utilizarea lor și să participe chiar la con
strucția aparatelor.

Sînt pentru o maximă concentrare a orelor de 
cursuri Spre a da studentului mai mult timp liber 
pentru studiul individual. Acolo unde există tra
tate, cursul nu trebuie să expună întreaga mate
rie, ci doăr să dea o imagine de ansamblu, să 
explice problemele cele mai grele, să adauge

elementele noi, să indice metodologia studiului 
și cercetării individuale a studentului. (In acest 
sens, mi-am orientat de altfel actualul curs pe 
căre-l predau: în loc să fac o penibilă repetare 
a materiei din cursul litografiat în urmă cu doi 
ani, voi dezvolta probleme noi ca: folosirea radia
țiilor la conservarea cărnii, modificările fizico- 
chimice în biochimie la cărnurile dezhidratdte 
prin hiofilizare. Cred că în general s-ar putea 
studia în acest sens reducerea duratei de expu
nere a unor cursuri de la 2 ore la o oră și a re
ducerii unor discipline de la un semestru la un 
trimestru.

Pledez, de asemenea, pentru introducerea u- 
nor cursuri de specialitate auxiliare la alegere; nu 
cred că este firesc ca studentul care se va spe
cializa. îri industria cărnii, de exemplu, să fie ne
voit să aibă în același grad cunoștințe din toate 
cele 5 domenii. — atît de diferite — existente în 
facultatea noastră: vin, fermentative, vegetale, 
lapte, carne.

S-ar putea întreba unii: dacă vom da studentu
lui atît de mult timp liber, ce garanție există că 
el îl va folosi- pentru studiu? Este vorba înainte 
de orice de educarea răspunderii studentului. Dat 
se pot — și trebuie introduse și unele forme de 
muncă universitară care să stimuleze șl să îndem
ne în mod adecvat acest efort. In primul rînd, 
referatele de laborator să implice Cercetarea unei 
bibliografii, compararea diferitelor metode, tra
gerea unor concluzii. In ăl doilea rînd, la sfirșitul

anului universitar examinatorilor să li se prezinte 
notele din bibliografia alcătuită de studenți la dis
ciplina respectivă. In al treilea rînd, să se intro
ducă în locul seminariilor de verificare 2—3 exa
mene parțiale din materie ale căror rezultate să 
fie luate în seamă la examenul de sfîrșit de an. 
Aceasta va stimula studiul sistematic și va mări 
obiectivitatea aprecierii cunoștințelor. In dl patru
lea rînd, să se dea multe probe de control cu 
multe întrebări concrete, extrase din întreaga-ma
larie; experimentarea pe care am făcut-o în acea
stă privință m-a convins de utilitatea metodei. Și 
s-ar putea continua tot așa.

In rezumat: să supunem verificării practice for
mule organizatorice ale procesului de. învățămînt. 
păstrînd tot ce-i bun, înlăturînd metodele școlă
rești; tutela măruntă, dînd cît mai multă indepen
dență studentului și organizînd un sistem de ve
rificare a muncii individuale a studentului.

Cred că rezultă limpede obligația 
3 studentului de a manifesta cea mai

înaltă răspundere pentru folosirea 
fiecărui minut cu maximum de efica
citate. Studiul individual susținut, 

------------ - pe baza bibliografiei, lucrărilor de 
laborator și practicii — iată esențialul. In plus, 
Cred că trebuie făcut mai mult ca, paralel cu 
ridicarea nivelului general al studenților, fruntașii 
să fie stimulați spre o ridicare continuă a pre
gătirii lor.terminări. Am și inițiat în acest sens urmărirea

Conf. univ. ing. 
Jiva Filipovici

Institutul politehnic Brașov

cunoștințe. Evident că „moderni
zarea“ trebuie să se refere la 
ambii factori.
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Despre necesitatea 
modernizării meto
delor folosite în pro
cesul de învățămînt 
se ponte vorbi. De 
făpt; S-a vorbit și

pîhă acum, dar mai mult unila
teral.

în procesul de învățămînt sînt 
tdtdeauha doi factori (două com
partimente) ; unul care „transmi
te“, iar altul care „recepționează“

Deci, întîi despre 
„transmitere“ de cu
noștințe. Cred că 
nu poate fi evitată 
Sau suplinită cu 
ceva (radio, televi

zor), lecția predată. Important 
este, ce se predă, cît și cum se 
predă. Ce și cît să se predea este 
reglementat prin planul de învă
țămînt și prin programele anali
tice. Cum se predă ? — aceasta 
este o chestiune pe care tre
buie s-o discutăm pe înde
lete. Pledez pentru lecții; ex
puneri demonstrative, care pot 
ii realizate în primul rînd în să
lile (amfiteatre) legate organic de 
laborator sau o parte a acestuia. 
Pentru a oferi o asemenea posi
bilitate, orarul trebuie astfel întoc
mit (acolo unde e posibil) îneît

legătura preconizată să fie reali
zată. Lecțiile și expunerile de
monstrative se pot practica și prin 
filme (nu filmări de grafice, ci de 
fenomene și de procese tehnolo
gice). Problema filmelor didactice 
cred că este încă departe de a fi 
rezolvată și ea poate forma un 
obiect aparte de discuție. La ora 
actuală noi nu putem Utiliza pe 
scară largă filmul didactic pentru 
că el nu există decît în foarte 
puține domenii.

în sfîrșit, lecții demonstrative 
se pot ține și îh uzine, pentru 
anumite probleme. Se ivesc greu
tăți; desigur; dar noi, cei din Bra
șov practicăm metoda, — cu re
zultate bune — ceea ce înseamnă 
că greutățile nu sînt de neînlătu
rat. Pentru realizarea unor cursuri 
în uzine lucrurile trebuie dina
inte pregătite, perfectate în cola
borare cu uzinele.

în ce privește cel de-al doilea 
factor — cei care „recepționează“

cunoștințele, chestiunea e mai 
complicată. Cred că unele „mo
dernizări“ pot interveni și aici. 
Cum aș vedea eu o asemenea 
modernizare ?

Mai întîi, să se admită înscrie
rea în anul superior fără un exa
men din anul precedent. Condiția 
și criteriile să le fixeze consiliile 
științifice ale facultăților. în 
schimb; condiția de promovare să 
fie foarte serios privită și să nu 
se mai admită reexaminările. Exa
menul în sensul celor de mai sus, 
să fie promovat în luna decem
brie.

în legătură cu cele de mai sus 
mai propun : acei studenți care 
promovează toate disciplinele 
principale cu nota 5 și 6, să pri
mească diploma cu mențiunea 
„fără drept de proiectant și de 
conducere“ pe timp de un anumit 
număr de ani. în schimb, stu
denții care promovează majorita
tea examenelor de bază cu note

de 8, 9, 10 Și susțin proiectul 
cu nota 9 și 10, să fie reținuți 
obligatoriu la un curs de specia
lizare înaltă dc 6 luni, pentru a 
lucra îri laboratoare (în școală sau 
producție) și a elabora o temă ori
ginală pe baza căreia să susțină 
un „examen de specialist“, după 
care poS primi Și o diplomă de 
acest gen, lîngă diploma de ingi
ner.

Evident că și această proble
mă ar trebui în prealabil exami
nată de consiliile științifice în 
mod temeinic.

S-a ridicat problema obligativi
tății frecventării cursurilor. Eu 
sînt de părere că studenții care 
au o pregătire foarte bună nu 
trebuie obligați să participe la 
acele prelegeri care au cursuri 
tipărite. Profesorul să aibă latitu
dinea de a hotărî în acest sens și 
tot lui să-i revină și sarcina con
trolului muncii studentului care 
nu vine la curs (studentul fiind

obligat să-și facă singur conspec
tele la bibliotecă). Bineînțeles 
propunerea nu este valabilă pen
tru studenții anului I.

în ce privește limbile străine,- 
cred că ar li necesar ca pe lîngă 
catedre să se amenajeze labora
toare fonotehnice (pe lîngă mate
riale tipărite) ; de asemenea, să se 
dea examene după fiecare an . (în 
ipoteza că durata de studiu la 
disciplina „limbi străine“ rămîne 
pe 3 ani). Lă examenul de stat 
s-ar putea introduce o limbă mo
dernă, ca obiect obligatoriu.

în concluzie, ținînd 
seama de tot ceea 
ce se pregătește și 
se înfăptuiește pe 
plan general pentru 
perfecționarea învă-

țămîntului superior, cred că cerin
ța față de studenți de a cunoaște 
multilateral viitoarea lor specia
litate, este foarte îndreptățită.
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Asistent 
Vasile Baltac 

institutul politehnic 
Timișoarâ

Evident, da. O dată 
cu modernizarea 
industriei, a econo
miei, cu progresul 
științei și tehnicii, 
trebuie găsitg și

căile cele mai potrivite care să 
asigure o pregătire a Viitorilor 
specialiști cit mai aproape de 
nivelul exigențelor actuale și 
de perspectivă ale producției. 
O direcție este desigur aceea a 
modernizării metodelor.

Susținind necesita
tea modernizării, 
mi gindesc în pri
miți rînd la rolul. 
laboratoatejor. In 
acest sens este și

va râfttîne primordială problema 
utilătiî lot cu ultimele nou- 
tățl ale tehnicii. Deși s-au

făcut și se fac eiorturi 
mari pentru dotarea lor, labora
toarele institutelor oferă mult 
mai puțin decît cele din între
prinderi, deși s-ar cuveni ca do
tarea lor să fie la nivelul celei 
a institutelor de cercetări, tn- 
vățămîntul trebuie să fie întot
deauna cu un pas înaintea pro
ducției. tn privința dotării cu 
utilaje și mașini a laboratoare
lor situația este de multe ori 
inversă.

O pondere mai mare cred că 
ar putea-o avea in pregătirea 
studenților lucrările de labora
tor făcute chiar in Întreprinderi. 
Nu e ceva nou. în institutul 
nostru se practică această me
todă — pentru electro-energeti- 
că unele lucrări se fac la cen
trala electrică a orașului — dar 
condițiih existente nit sînt încă 
suficient exploatate. La efectua
rea acestora ar trebui atrași in
ginerii, specialiștii întreprinde
rilor. Este o realitate faptul că 
prezența studenților în uzine 
provoacă o serie de greutăți, 
dat ö bună organizare și mai 
ales o atitudine mai îăvârabilă 
din partea întreprinderilor, 
pot Înlătura orice evetituale di
ficultăți.

Nu e atit de modernă — dar 
Intă adudt th institutele noas-

tre —■ metoda proiecției. Filmul, 
proiecția unor desene, ar trebui 
să joace un rol mai mare In 
expunere. Aceasta presupune 
însă dotarea sălilor de curs cu 
mijloace de proiecție și o susți
nută activitate de creare a fil
melor pentru Învățămînt, o mai 
intensă muncă în laboratoarele 
de cineiicare ale institutelor.

în perspectivă, s-ar putea fo
losi pe scară largă televiz.iunea 
—■ metodă introdusă deja în 
multe (ări —• profesori de mare 
prestigiu științific, susținind 
expuneri pentru studenții din 
întreaga (ară. sau pe centre u- 
universitare. Baza materială so
cotesc că o avem — există o 
stafie de televiziune centrală 
și vom avea foarte curind stații 
de recepție și transmisie in 
toate centrele universitare.

O altă cale de modernizare 
este aceea a introducerii unor 
forme de calcul moderne în în- 
vătămint. In această privință 
există o anume experiență aici, 
la Timișoara. Am ajuns să o- 
bișnuim un număr destul de 
mare de studenfi ai Facul
tății de mecanică, să utili
zeze calculatorul MECIPT 1 
pentru calcularea proiectelor 
de diplomă. S-a ajuns asltei Să 
se lucreze proiecte ce presupu

neau rezolvarea unor sisteme 
de 20 de ecuații cu 20 de necu
noscute. O serie de calcule pu
țind li efectuate simplu cu a- 
jutorul mașinilor electronice, 
devine posibilă abordarea unor 
teme de proiect mai complexe 
și mai aproape de realitatea 
producției.

Metoda aceasta, aplicabilă 
acum doar la Timișoara și 
București, unde există mașini 
electronice în dotarea unor in
stitute de invătămint superior, 
va putea fi folosită în toate cen
trele universitare prin dotarea 
acestora cu calculatoare elec
tronice. Cum in momentul de 
fată există tendința de a înlocui 
calculatoarele existente în di
verse institute de cercetări cu 
altele de foarte mare capacita
te, întrucît nu vor mai Cores
punde exigentelor economiei si 
cercetării, acestea vor putea ii 
date institutelor tehnice, pentru 
Uz didactic..

O problemă de modernizare 
(aș zice aici „îmbunătățire“) 
cred că o pun cursurile. Nu mă 
refer lă modernizarea lor in 
conținut, prin punerea la punct 
pe baza informării cu ultimele 
noutăți de specialitate, ci la 
etitstirile „facultative". Predau 
cursul de „calculatoare electto-

nice“ dar constat că deși pro
blemele li interesează evident 
pe studenti, chiar și cei mai 
buni renunță treptat să-l mai 
urmeze. Motivul 1 Lipsă de timp. 
Intre alte soluții, pentru evita
rea supraîncărcării studenților
— reală în institutele tehnice
— cred că trebuie discutată 
problema numărului de cursuri. 
Cred că là anii mari o serie de 
cursuri, obligatorii la ora ac
tuală, pot deveni „cursuri la 
alegere", studentul avînd posi
bilitatea să opteze, cu obligati
vitatea examenului, pentru undi 
dintre acestea. N-au sens după 
mine cursurile facultative, care 
nu presupun nici prezentă con
tinuă, nici examen.

Tot pe linia modernizării mi 
se pare că suscită interes me
todica proiectelor de an. Aces
tea ar trebui să asigure studen
tului un mai strîns contàci cu 
întreprinderile, să izvorască din 
problemele producției acestora 
și să aibă, pe cit posibil, valoa
re aplicativă. Ar trebui găsite 
căi prin care să crească rolul 
studentului în controlul calcule
lor pe care Ie-a eiectuat pentru ■ 
proiect-muncă pentru care In 
prezent cddtele didactice chel
tuiesc foarte mult timp. De gr 
ceasta este legată și găsirea a-

nor modalități prin care la lu
crările de laborator să lie exe
cutate și părți ale proiectelor--- 
in funcție de specificul fiecă
rei specialități.

In sfîrșit, socotesc și eu că 
examinarea prin bilete nu este 
de natură să asigure o verifi
care reală. La o examinare 
reală a volumului de . cu
noștințe s-ar putea ajunge 
dind examinatorului posibilita
tea să-l asculte pe student.din 
toată materia. Nu e lipsită de 
interes nici calea introducerii 
unor mijloace de verificare cu 
ajutorul mașinilor electronice 
— fără înlocuirea totală a exa
menelor; metoda este iolbsibilă 
mai ales pentru verificarea u- 
nor lucrări de control și se fo
losește deja intr-o serie de (ări.

Toate acestea nti 
presupun eforturi 
noi pentru studenți, 
ci dimpotrivă. Cum 
in procesul de in- 
văfămlnt succesul

este asigurat cel puțin în pro
porție de 50 la sută de factorul 
„receptor“ —■, studentul — li
se cere acestora, ca și pină a- 
cum, o mare răspundere față de 
Învățătură.

1
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SESIUNEA O.N.U.
Lista vorbitorilor din cadrul dez

baterilor generale se apropie de 
sfirșit. Rină acum au vorbit de 
la tribuna O.N.U. aproape 90 de 
miniștri de externe sau alfi șefi 
de delegații prezenți la sesiune 
și se așteaptă ca aceste dezba
teri să se încheie la sfîrșitul 
săptămînii în curs.

Miercuri după-amiază, în ca
drul dezbaterilor generale, Ca- 
nisius Mudehge, conducătorul de
legației Ruandei, a subliniat res
ponsabilitatea colectivă a tuturor 
membrilor O.N.U. în ce privește 
menținerea păcii, a sprijinit ide- 
ea denuclearizării Africii, s-a 
pronunțat' pentru restabilirea 
drepturilor ' legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. A. Z. 
Nsilo Suiai, ministrul industriei, 
resurselor minerale și al energici 
al Tanzaniei, a chemat la măsuri 
energice pentru ■ lichidarea rămă
șițelor colonialismului și abolirea 
apartheidului în Africa.

Rashid Abdel-Aziz, șeful dele
gației Kuweitului, a declarat că 
popoarelor din Aden, Oman, A- 
rabia de sud, din teritoriile ocu
pate de Portugalia, din Rhodesia

de sud si din Africa de sud-vest, 
„ca și a celor care suferă de pe 
urma politicii inumane de apar
theid în Africa de sud“, trebuie 
să' li se asigure dreptul la auto
determinare.

Reprezentantul Columbiei, Al- 
varo Herran Medina, s-a pronun
țat pentru menținerea „Alianței 
pentru progres“, care — după cum 
se știe — a fost deseori calificată 
de numeroși reprezentanți ai ță
rilor latino-americane. drept un 
instrument al imixtiunii și subor
donării economice. El a sprijinit 
propunerea Senegalului privind 
convocarea unei conferințe a ță
rilor în curs de dezvoltare.

In ședința sa de miercuri, Co
mitetul de tutelă a încheiat dez
baterile pe marginea problemei 
Rhodesiei de sud, urmînd ca, în 
cadrtd ședinței următoare, grupul 
țărilor afro-asiatice să prezinte un 
proiect de rezoluție. Punctul ur
mător de pe agenda acestui co
mitet se referă la situația din 
Aden. Comitetul administrativ și 
bugetar a recomandat, fără obiec
ții, Adunării Generale să aprobe 
rapoartele financiare și decontu
rile pe anii 1963—1964 și a în
ceput, apoi, discuțiile pe margi
nea bugetului estimativ pe anul 
1966.

Recepție oferită de șeful
delegației române

k fost lansat al doilea
satelit „Molnia-1“

în . U.R.S.S. a fost lansat pe o 
orbită eliptică la mare înălțime 
cel de-al doilea satelit pentru 
telecomunicații „Molnia-1". 

■f Primul satelit „Molnia-1" a 
fost lansat la 23 aprilie a. c.). 
’ Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu apogeul de 40 000 km 
in emisfera nordică și cu peri- 
geul de 500 km in emisfera 
sudică. Perioada sa de revolu
ție este de 111159'. înclinația 
orbitei este de 65 grade.

Obiectivul principal al lan
sării acestui satelit este per
fecționarea continuă a siste
mului de radio-comunicații bi
laterale telefonice-telegrafice 
și de televiziune la distanțe 
mari, precum și exploatarea lui 
experimentală.

■ Cu ajutorul celui de-al doi
lea satelit ,,Molnia-1" au fost 
efectuate primele legături tele
fonice si un schimb de progra
me de televiziune intre Mosco
va și Vladivostok.

O dată cu plasarea pe orbită 
a celui de-al doilea satelit 
„Molnia-1", va începe verifica
rea posibilității de organizare 
a unui sistem de telecomuni
cații prin folosirea împreună a 
mai multor sateliți.

-------- •--------

Zboruri cosmice in cadrul

în seara zilei de 12 octom
brie a.c., Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
șeful delegației române la se
siunea 20-a a Adunării Gene
rale a O.N.U., a oferit o re
cepție în saloanele Misiunii 
permanente a țării noastre pe 
lingă Organizația Națiunilor 
Unite.

La recepție au participat 
miniștrii afacerilor externe ai 
U.R.S.S. — A. Gromîko, R. P. 
Ungare — J. Peter, R.S.S. 
Bieloruse — K. Kiselev, Aus
triei — B. Kreisky, Ciprului — 
S. Kyprianu, Indiei — S. S. 
Singh, Irlandei — F. Aiken, 
Olandei — J. Luns, Pakistanu
lui — Z. A. Bhutto, precum și 
P. Tronko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene. Au fost, de 
asemenea, prezenți Ph. de Sey- 
nes, Narashimhan, J. Nosek, Ne. 
sterenko — secretari generali 
adjuncți ai O.N.U., senatorul 
uruguayan Hector Paysse Re- 
yes, președintele Consiliului de 
Securitate pe luna în curs, co
președinții Comitetului celor 
18 pentru dezarmare. W. Fos- 
ter, directorul agenției pentru 
controlul armamentelor și de
zarmare a S.U.A., și S. Ta- 
rapkin. ambasador (U.R.S.S.) ; 
șefii delegațiilor, precum și re
prezentanții permanenti ai u- 
nui mare număr de țări ; pre
ședinții comitetelor principale 
ale Adunării Generale ; oameni 
de artă și cultură din S.U.A., 
corespondenți de presă.

Din partea română au parti
cipat Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihail Hașeganu, ambasador, 
reprezentantul permanent al 
țării noastre la O.N.U., mem-

brii delegației române la cea 
de-a XX-a sesiune a O.N.U.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

La 13 octombrie a.c., Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a avut o 
întrevedere la sediul misiunii 
permanente a țării noastre pe 
lîngă O.N.U. cu Z. A. Bhutto, 
ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului, care conduce de
legația țării sale la actuala se
siune a O.N.U.

Cu acest prilej au fost luate 
în discuție o serie de proble
me de interes comun, precum 
și unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, de colaborare, au 
participat Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Agha Shahi, secre
tar pentru afacerile externe al 
Pakistanului.

Lupte violente în
în delta Mekongului,. la 20 

km vest de localitatea Can 
Tho, între forțe ale partizani
lor sud-vietnamezi și cele gu
vernamentale au avut loc în 
ultimele 24 de ore lupte vio
lente, informează agenția 
France Presse. Patrioții sud- 
vietnamezi au declanșat în a- 
ceastă regiune un atac împo
triva unor forțe guvernamen
tale formate din mai multe ba
talioane, cauzîndu-le pierderi. 
Agenția Associated Press re-

Paris: Dejun
în cinstea

R.;P. BULGARIA. — Unul din noile cartiere de locuințe ale 
orașului Plovdiv

Vizita delegației parlamentare
române in R. P- Mongolă

Delegația parlamentară 
nă aflată într-o vizită de 
ine în Republica Populară Mon
golă, la invitația Marelui llu- 
ral Popular, a fost primită joi 
dimineața de J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Plu
ral Popular, cu care a avut o 
convorbire prietenească. La în
trevedere au participat : B. Al- 
tahgherel, președintele Marelui 
Plural Popular, N. Luvsanravdan, 
vicepreședinte al Marelui Plu
ral Popular, Ț. Gotov, secretar al 
Marelui Hural Popular, S. 
Sosorbaram, prim adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și

româ- 
priete-

Vietnamul de sud
latează că în regiunea bazei de 
la Da Nang o pațrulă de ma
rinari americani a fost luată 
prin surprindere de focul pu
ternic al partizanilor. La 80 
km sud de Da Nang, o altă pa
trulă americană a căzut într-o 
ambuscadă a patrioților. A- 
genția France Presse face cu
noscut că bombardiere strate
gice ; americane au atacat joi 
dimineață o presupusă zonă de 
concentrare a forțelor patrio
tice în provincia Binh Duong.

Au mai rămas doar trei săptămînl pînă 
la data cînd canadienii se vor prezenta, 
pentru a cincea oară în mai puțin de 9 
ani, în fața urnelor. Pe măsură ce cam
pania electorală se intensifică, pentru 
observatori devine tot mai clar că în de
semnarea învingătorului provincia Que
bec va avea un rol de prim rang

(paria- 
aleasă,

alte persoane oficiale. A fost de 
față Petre Niță, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ulan Bator.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate.

După-amiază, delegația parla
mentară română a vizitat Institu
tul agronomic din Ulan Bator, un
de a fost primită de conducătorii 
institutului, corpul didactic și 
studenți. Prof. Tudor Ionescu a 
prezentat o scurtă comunicare a- 
supra învățămîntului superior din 
țara noastră.

Seara, în cinstea delegației, a 
fost oferit un spectacol de gală, 
în cadrul căruia au fost prezen
tate lucrări de muzică populară 
mongolă și română.

programului ..Gemini“
Administrația națională pen

tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a dat publicității a- 
mănunte în legătură cu vii
toarele. zboruri cosmice în ca
drul programului „Gemini“. 
Astfel, între 25 și 26 octom
brie, cosmonauții americani, 
Walter Schirra și Thomas 
Stafford, vor efectua în ca
drul unui zbor spațial „la 
bordul navei „Gemini-6“ o 
încercare de întîlnire spa
țială cu o rachetă „Agena“. 
Pentru începutul lunii decem
brie ..este prevăzută lansarea 
lui „Gemini-7“, avînd la bord 
pe Frank Borman și James 
Lovelln. Acesta va fi un zbor 
de durată — cei doi cosmo- 
nâuți se vor afla în spațiu 
timp. de. 14—15 zile. în ianua
rie sau februarie anul viitor, 
cosmonauții David Scott și 
Neil. Armstrong vor fi lansați 
în spațiu la bordul navei „Ge- 
mini-8“. Programul de zbor 
prevede o ieșire de o oră și 
jumătate în spațiu. Ieșirea va 
fî efectuată de David Scott, 
care va fi legat de cabină 
printr-un „cordon ombilical“ 
de aproape 30 de metri.
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C
înd noul primar al Madridului, senor Arias 
Navarro a vizitat recent cartierul del Pilar, 
situat la periferiile capitalei spaniole, a avut o 
surpriză care a fost caracterizată de ziarul 
vest-german „Stuttgarter Zeitung“ ca „fiind de 
mari proporții“. Intr-adevăr, Navarro a aflat că 
in acest „barrio" unde locuiesc 30 000 de per
soane nu există măcar o singură școală I Situ
ația este considerată de corespondentul aceluiași 

ziar drept „tipică“ pentru marasmul existent în învățămîntul 
spaniol. Ea reflectă, pe plan reștrîns local o realitate tristă 
din această țară a Peninsulei Iberice.

In urmă cu doi ani guvernul de la Madrid a anunțat în
ceperea unui plan vast de lichidare a analfabetismului în 
rîndurile adulților. Nimeni nu cunoaște procentul real al 
spaniolilor care nu știu să scrie sau să citească. Autoritățile 
guvernamentale pretind că el se cifrează la zece la sută 
din întreaga populație. Unele organe de presă, controlate, de 
asemenea, de guvern, apreciază că el se ridică la 14 pînă 
la 16 la sută. Fapt este că numărul analfabeților adulți se 
cifrează la milioane. Acum, după o „aplicare“ de doi ani a 
acestui plan, însuși directorul general al învățămîntului 
elementar din Ministerul spaniol al Educației a recunoscut 
că „situația nu este deloc satisfăcătoare“. Nu înseamnă 
oare această declarație admiterea într-o formă voalată, a 
unui eșec ?

In realitate, după cum scrie „Stuttgarter Zeitung" în do
meniul învățămîntului spaniol „se asistă la o situație tra
gică". Intr-o țară unde, pe lîngă un pumn de multimilio
nari, există o masă de nevoiași, ea pare fără ieșire. Si 
aceasta pentru simplul motiv că, în timp ce se pretinde 
că se depun eforturi pentru lichidarea analfabetismului în 
rîndurile adulților, rîndurile acestora sînt îngroșate per
manent de zecile de mii de copii care nu au posibilitatea 
să frecventeze școlile. Pe bună dreptate, apreciază ziarul 
citat, „pe de o parte, la adulțî, se încearcă astuparea găurilor 
mari iar pe de altă parte, la copii se creează noi găuri“. Este 
suficient de amintit că, potrivit unei statistici din anul 1957 
(alta mai recentă nu există), o șesime din copiii spanioli de

nizeze alegeri încă în toamna 
acestui an.

L. Pearson afirmă că pentru 
rezolvarea problemelor interne 
și externe din următorii ani, 
Canada are nevoie de un gu
vern cu adevărat reprezenta
tiv, adică de un guvern care 
să dispună nu numai de o 
majoritate absolută în parla
ment, ci să se bucure și de 
sprijinul tuturor grupărilor 
populației și tuturor provinci
ilor țării. Explicînd de ce gu
vernul nu mai putea conduce 
țara într-o incertitudine de fie
care zi, primul ministru s-a 
referit la „construirea unei 
noi Canade“. Potrivit ziarului 
„LE MONDE“ prin această ex
presie Pearson a înțeles defi
nirea noilor structuri consti
tuționale ale țării. Adică, în 
subsidiar, asigurarea unor re
ale drepturi egale canadienilor 
de origine franceză.

Hotărîrea lui Pearson de a 
organiza alegeri înainte de

Camera Comunelor 
mentul canadian) este 
după cum prevede Constituția 
țării, pentru o perioadă de 
cinci ani. Totuși conform tra
diției, mandatul ei este reîn
noit înainte de termen, cam 
după 4 ani. Experiența ultimu
lui deceniu a arătat însă o în
depărtare de la aceste re
guli, media unei legislaturi 
nedepășind doi ani. Explicația 
abaterilor este dată de în
fruntările dintre cele două 
partide, liberal și conser
vator, pentru care în prezent 
votează majoritatea alegători
lor, cît și de agitația politică 
manifestată de- cîtva timp în 
jurul relațiilor dintre comuni
tățile naționale engleză și 
franceză din Canada.

După cum se știe, Canada 
are două limbi oficiale: en
gleza și franceza. Circa 60 la 
sută din populație vorbește 
engleza, 30 la sută ' franceza 
iar restul spaniola, germana, 
etc. Prin actul de constituire 
ă Confederației canadiene, din 
1867, celor două comunități 
predominante li s-au acordat 
drepturi egale atît pe plan fe
deral cît și pe plan provin
cial.

Dar, după cum sublinia nu 
demult revista americană 
„U.S. NEWS AND WORLD 

cinstea delegației Sfatului • REPORT“, numeroși canadieni , , ........- *ge pljng
mereu de. faptul că promisi
unea drepturilor egale nu a 
fost respectată“. Cel mai acut 

președintele I problema relațiilor dintre cele 
■ ■ " • 1 două comunități se pune în

provincia Quebec, formată în 
majoritate din canadieni de 
origine franceză. Revendicările 
locuitorilor acestei provincii 
au dat naștere la numeroase 
dispute și controverse. In 
aceăstă problemă fostul gu
vern conservator a dat dovadă 
dc multă „intransigență“ fapt 
care a atras nemulțumirea ca
nadienilor din Quebec și odată 
cu aceasta și pierderi masive 
de voturi pentru partidul lui 
Diefenbaker.

Apropiata confruntare elec
torală va avea ca principali 
combatanți cele două partide 
mari, partidul liberal al cărui 
lider, L. Pearson, este în pre
zent șeful guvernului, și par
tidul conservator care are în 
fruntea sa pe J. Diefenbaker. 
Conservatorii se află de mai 
mult timp intr-un fel de 
„criză de conducere“, fapt care 
a dat în mai multe rînduri 
naștere la zvonuri cu privire 
la demiterea lui Diefenbaker 
de la conducerea partidului. 
Este de înțeles deci că liberalii 
nu vor ca printr-o tărăgănare 
a alegerilor să dea timp con
servatorilor să-și reorganizeze 
conducerea. In bună măsură 
tocmai acest aspect al situ
ației politice canadiene a 
determinat guvernul să orga-

delegației S. P. C
Canadienii

Joi, ambasadorul Republicii'So- 
cialiste România la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, a oferit un dejun 
în < ’ _ . ,
Popular al Capitalei condusă . de j de origine franceză 
Ion Cosma, președintele Comi
tetului Executiv. La dejun ", au" 
participat din partea franceză 
Albert Chavanac, ț 
Consiliului Municipal ■ al Parisu
lui, Paul Faber și André Plan- 
chef, vicepreședinți, François 
Puaux, directorul Afacerilor pen
tru Europa din Ministerul Afa
cerilor Externe, și Pierre Taittin- 
ger, fost președinte al Consiliu
lui Municipal.

în cursul zilei. delegația. a, vi
zitat mai. multe grupuri de lo
cuințe din Paris.

Situația din Indonezia
într-un interviu acordat agen

ției Antara, președintele Indo
neziei, Sukarno, a declarat 
problemele politice create 
urma recentei tentative de lo
vitură de stat vor fi soluționate 
„pe baza faptelor și documente
lor“ și nu pe baza concluziilor 
unilaterale.

într-o declarație radiodifuzată 
joi, el a anunțat că a numit în 
postul de șef al statului maior 
al armatei indoneziene, cu rang

că 
în

virstă școlară nu aveau posibilitatea să învețe, să scrie și să 
citească.

Acum, subliniază „Stuttgarter Zeitung“ chiar în princi
palele centre ale țării cum sînt orașele Madrid și Barcelona 
cu milioane de locuitori „zeci de mii de copii de vîrstă 
școlară nu frecventează școlile“. Se menționează că numai 
în capitala Spaniei numărul copiilor între 6 și 12 ani care 
nu găsesc locuri în școlile existente se ridică la 50 000. Po
trivit altor aprecieri cifra lor este apropiată de 70 000. 
Această situație reflectă în realitate lipsa oricărei preocu
pări pentru educație a regimului franchist.

Din anul 1939 populația capitalei a crescut de patru ori 
dar numărul școlilor a rămas mult în urma necesităților. 
Dar chiar și amplasamentul școlilor nou clădite demons-

0 cîrpăceală fără rezultate
trează o anumită politică în domeniul învățămîntului. 
centrul Madridului, și aceasta este tipic pentru toate orașele 
mari — scrie ziarul — există patru districte școlare. Dar 
aici se găsesc, numai birouri și magazine în timp ce, în 
cartierele periferice situația este critică“. Dar acesta nu 
este singurul motiv al dificultăților ridicate în calea copiilor 
dornici să învețe carte. Din cauza greutăților materiale pă
rinții dor îi’țin în afara- școlilor și îi trimit la muncă. „Deși 
oficial, prin lege, în Spania este interzisă folosirea copiilor 
în fabrici, ateliere sau magazine — arată ziarul vest-ger
man— există mulți, prea mulți, copii care trebuie să-și 
ciștige existența cînd împlinesc zece ani“.

In lumina acestor realități campania anunțată de autori
tățile spaniole pentru lichidarea analfabetismului în rîndu
rile adulților apare ca fiind lipsită de orice perspective. In 
definitiv ea nu reprezintă decît o cîrpăceală fără rezultate.

în fata unui
nou scrutin

de ministru, pe generalul Șu
ii arto.

Prim-vice prim ministru indo
nezian, Subandrio, a criticat pu
nerea în circulație de știri exa
gerate cu privire la situația din 
țară și a cerut postului de radio 
Djakarta să se limiteze să trans
mită știri în conformitate cu 
principiul revoluției.

Dc la Djakarta se anunță că, 
în timp ce în centrul Jawei și în 
nordul insulei Sumatra ciocni
rile dintre diferitele grupări ar
mate continuă, în capitala țării, 
precum și în orașul Medan 
Sumatra de Est s-au produs 
manifestații ale elementelor 
dreapta.

termen este considerată de ob
servatori ca oglindind intenția 
guvernului de a obține o ma
joritate parlamentară, care să 
asigure viitorului guvern o 
bază concludentă atunci cînd 
diferite planuri guvernamen
tale vor fi puse dezbaterilor 
din Camera Comunelor. Actu
ala Cameră, constituită la 8 
aprilie 1963, pentru o perioadă 
de cinci ani, prezintă urmă
toarea componență: Partidul 
liberal (partidul primului mi
nistru) — 127 de locuri; Par
tidul conservator — 92 de lo
curi ; Partidul nou-demo- 
crat — 18 locuri; Partidul cre
ditul social — 22 de locuri și 
2 locuri — independenții. 
După cum se vede, partidul 
primului ministru a constituit 
un guvern minoritar cu toate 
repercusiunile pe care le pre
zintă o astfel de conjunctură 
în Camera Comunelor. Gu
vernul lui Pearson a crezut că 
împrejurările îi sînt favora
bile pentru a-și adjudeca ma
joritatea. absolută luna vii
toare. Ziarul englez „GUAR- 
DIAN“ consideră că voturile 
provinciei Quebec vor cîntări 
foarte mult în balanță și vor 
putea chiar asigura Partidului 
liberal victoria.

I. RETEGAN

ION O. GOIA

Suleyman Demirei
însărcinat cu formarea

noului guvern turc

— Vedere din orașul Colonia

Miercuri seara a avut loc la 
Ankara ultima reuniune a Con
siliului de Miniștri al Turciei 
înainte ca primul ministru Ur- 
giiplii să prezinte președintelui 
Republicii Turcia, Cemal Cursei, 
demisia cabinetului său. Ca ur
mare a rezultatului alegerilor ge
nerale, care au avut loc în 
Turcia la 10 octombrie, sarcina 
formării noului Cabinet turc va 
fi încredințată de către președin
tele Turciei liderului Partidului 
Dreptății, Suleyman Demirel, al 
cărui partid a obținut cel mai 
mare număr de voturi la alege
rile de duminică. Cu prilejul a- 
cestei ultime întruniri a actualului 
guvern turc, primul ministru 
lirguplii a făcut un bilanț al 
celor opt luni de activitate a 
guvernului condus de cl.

• IN ORAȘUL Uger din R. P. 
Ungară, a avut loc cea de-a 8-a 
Conferință internațională a editu
rilor . ministerelor pentru ocrotirea 
sănătății din țările socialiste. La 
lucrările conferinței au participat 
delegați din Bulgaria. Cehoslova
cia,'R. D. Germană, Polonia, Ro
mânia. Ungaria, Uniunea Sovieti
ca.

Pe ordinea de zi a lucrărilor con
ferinței s-au aflat problemele di
fuzării și schimbului reciproc de 
publicații medicale.

• PREȘEDINTELE Indiei, Sarve- 
palli1 Radhakrishnan. s-a înapoiat 
joi; Ia Delhi după vizitele oficiale 
pe care Ie-a făcut in Iugoslavia, 
Cehoslovacia. România și Etiopia.

« INTRE 9 si 12- octombrie a 
avut Ioc la Bruxelles cel de-al 
IX-lea Salon internațional de în- 
căltăminte „Benelux". La acest 
salon internațional al Încălțămin
tei, Republica Socialistă România 
a fost prezentă cu un stand care 
s-a bucurat de un deosebit succes. 
In timpul celor patru zile, cit a 
fost deschis, standul românesc a 
fost vizitat de' diferite personali 

tăți belgiene, precum și-de nume
roși oameni de afaceri

• LA 13 OCTOMBRIE, la Sofia, 
a fost semnat acordul comercial 
pe termen lung între Bulgaria și 
Uniunea Sovietică, pe perioada 
1966—1970, și protocolul cu privi
re la schimburile de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1966.

Potrivit prevederilor noului a- 
cord, volumul schimburilor comer
ciale dintre Bulgaria și U.R.S.S. în 
următorii cinci ani va fi de peste 
7 miliarde ruble — cu 70 la sută 
mai mult decît în cei cinci ani 
precedenti.

• CONSILIERII militari ai Pac
tului Asiei de sud-est (SEATO) au 
început joi o reuniune de două 
zile in cadrul căreia vor examina 
situația militară din această parte 
a lumii. Consilierii se întrunesc 
de două ori pe an pentru a alcă
tui rapoarte și a elabora recoman
dări pentru Consiliul ministerial al 
pactului. Lucrările reuniunii se 
desfășoară cu ușile închise.

• 1N PARTEA de sud a Oceanu
lui Pacific, la o adîncime de 4 800 
m, a fost fotografiat, pentru pri
ma oară, un vierme avînd o lungi
me de un metru și un diametru de 
aproape cinci centimetri. Descope
rirea a fost făcută de oceanografii 
Bruce C,' Heezen de Ia Universi
tatea Columbia, din S.U.A.; și

1 .R..S..S. — Păpuși in,costume romanești prezentate la „Expo
ziția, universală de jucării" de la Moscova

Donald W. Bourne, de la Univer
sitatea Cambridge din Anglia.

Este vorba de un enteropneust 
uriaș (o specie de nevertebrate 
marine în care intră și viermele 
cirriped). Trei exemplare de acest 
fel, dar nu' de mărimea celui de a- 
curn, au fost descoperite în anul 
1873 în Oceanul Atlantic de către 
oamenii , de știință de pe vasul 
oceanograf „Challenger".

s> I.A 14 o.ctombrie, premierul ,Ei- 
saku Salo și Sliiina, ministrul afa
cerilor externe al Japoniei, au pri
mit pe Avrlo- Humo, membru al Ve
ce! Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, care se allă în vizita în 
Japonia.

A fost discutată problema rela
țiilor economice dintre cele două 
țări. S-a cazul de acord cu privire 
la necesitatea sporirii exportului 
iugoslav în Japonia și a dezvoltă
rii cooperării economice pe piețele 
unor terțe tari.

t> CONFERINȚA Comisiei elec
trotehnice internaționale (CEI) 
care* se desfășoară la Tokio, a a- 
doptat o rezoluție care cere guver
nului japonez să permită participa
rea la lucrări a delegației R.P.D. 
Coreene.'în, caz contrar, ,se, sp.gne 
in rezoluție, conferința va contra
manda ședința generală prevăzută 
pentru 22 octombrie, sau va fi ne
voită să o desfășoare în. altă ța
ră.

In ciuda faptului că R.P.D. Co
reeană este membră a CEI, guver
nul .japonez a refuzat să acorde vi
za de intrare reprezentanțiior a- 
cestei țări. Secretarul general al 
Consiliului de Miniștri, Hasimoto, 
a declarat că poziția guvernului 
japonez în această problemă rămî- 
ne neschimbată.

• LA 14 octombrie a sosit în 
Polonia într-o vizită oiicială Giu
seppe Saragat, președintele Italiei. 
Pe aeroport oaspetele italian a 
fost întîmpinat de E. Ochab, pre
ședintele. Consiliului de Stat al 
R. P. Polone și de J. Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

« DUPĂ 10. zile de dezbateri, 
Conferința medicală a țărilor mem
bre ale Connnonwealthului a luat 
sfirșit. Cu acest prilej, au fost a- 
doptate o ■ serie de rezoluții în 
problemele discutate. S-a stabilit 
ca viitoarea conferință să aibă loc 
pește 3 ani.

• PREMIUL Nobel pentru medi
cină pe anul 1965 a fost decernat 
profesorilor François Jacob, An
dré Lwoii și Jacques Monod de la 
Institutul Pasteur din Paris, pentru 
descoperirile făcute în domeniul 
reglării genetice a sintezei enzi- 
melor și virușilor’.

Premiul, a cărui valoare este a-

nul acesta de 282 000 coroane sue
deze, va fi înminat laurealilor de 
regele Gustav al VI-lea în cursul 
unei ceremonii solemne care va 
avea loc la 10 decembrie la Pala
tul de Concerte din Stockholm.

• LA 13 OCTOMBRIE, 200 de 
studenti ai Universității din Michi
gan, au organizat o manifestație de 
protest. împotriva arestării unui 
grup de colegi care au împărțit 
manifeste ce condamnau războiul 
dus de S.U.A. în Vietnam. „Noi 
am venit la Universitate pentru 
a învăța să gîndim în mod liber 
și creator". „înăbușirea libertății 
nu poate decît să dăuneze", a de
clarat unul dintre manifestanți. Ca 
urmare a acestei manifestații, stu
denții au fost puși în libertate sub 
cauțiune. Ei vor fi judecați la 17 
decembrie, fiind acuzați că au 
încălcat regulamentele universita
re, distribuind manifeste în incin
ta Universității.

• TOȚI locuitorii Irakului au 
fost consemnați să rămînă timp 
de o zi în casele lor, pentru a 
permite funcționarilor să efectueze 
un nou rec.ensămînt al populației. 
Această măsură a fost inițiată în 
vederea stabilirii numărului exact 
dc alegători care vor vota, în ca
drul apropiatelor alegeri generale 
pentru Adunarea Națională a Ira
kului. (

• REGELE Afganistanului, Mo- 
hammed Zahir Șah. l-a însărcinat 
pe Mohammed Yousuf să formeze 
noul guvern al tării. Yousuf a con
dus și precedentul cabinet care 
și-a prezentat demisia miercuri, ca 
urmare a alegerilor generale des
fășurate recent, în baza noii con
stituții. Primul ministru . desemnat 
se va prezenta în fata Adunării 
Naționale în viitorul apropiat, pen
tru a solicita un vot de încredere.

Adunarea Națională s-a întrunii 
joi în prima sa sesiune. Ea se 
compune din 216 deputați, printre 
care se află pentru prima dată ’ii 
istoria Afganistanului și patru fe
mei. Camera superioară a parla
mentului, din care o treime este 
numită de rege, o treime desemna
tă de adunările provinciale și o 
treime aleasă prin vot universal, 
urmează să se reunească ulterior.

3 MARȚI NOAPTEA a încetat 
din viață savantul elvețian Paul 
Mueller, inventatorul insecticidului 
cunoscut sub denumirea de DDT. 
Mueller era deținătorul premiului 
Nobel pentru medicină și fiziologie 
ne anul 1948.
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