
4

CAUEAEEA

PRODUSELOR
0DUWĂ

a mm
COASERE

ată-ne aproape de sfîrșitul anului. 
Bilanțul celor 11 luni este bogat în 
rezultate. O contribuție de seamă la 
succesele obținute pînă acum de în
treprinderea noastră și-au adus-o și 
cei peste 500 de utemiști de 
aici.

îmi amintesc că la discutarea sarcinilor de plan 
pe anul în curs, unii utemiști priveau cu oarecare 
sfială posibilitatea realizării unora din ele. Și 
aceasta mai ales datorită faptului că creșterea 
cifrelor de plan la producția globală și marfă era 
însoțită de o mare creștere a exigenței, de a 
livra numai produse de calitate superioară. Încă 
din primele luni ale anului, comitetul U.T.M. a 
fost preocupat de găsirea celor mai eficace so
luții și mijloace pentru a desfășura o muncă poli- 
tico-educativă capabilă să mobilizeze pe toți ufe- 
mișfii, pe toți tinerii la lupta dusă de întregul 
colectiv al fabricii pentru îndeplinirea acestor 
sarcini.

La adunările generale U.T.M. din organizațiile de 
secții au fost invitați maiștrii și brigadierii. Aceasta 
în scopul de a-i ajuta pe tineri să cunoască bine 
încă de la începutul anului sarcinile de producție 
ce le revin. O deosebită atenție s-a acordat ex
plicării cerințelor beneficiarilor privind calitatea 
încălțămintei.

De altfel trebuie să spunem că adunările ge
nerale U.T.M. din secții au constituit o tribună 
a unor largi și fructuoase dezbateri privind cali- 

■ tatea produselor noastre. Cu regularitate, tot tim
pul anului, în toate secțiile și atelierele fabricii 
au fost organizate în adunări generale U.T.M., dez
bateri privind munca tinerilor pentru însușirea me
todelor și procedeelor avansate, pentru realizarea 
de produse numai de calitate superioară.

Sînf semnificative în această privință dezbaterile 
din adunările generale ale organizației U.T.M. de 
la secția croit. De această secție, mai mult decît 
de altele, depinde calitatea încălțămintei. Aici, de 
fapt, se pune baza calității viitoarelor produse. In 
primul rînd, penfru a cunoaște mai bine posibili
tățile existente în secție pentru îmbunătățirea ca-

lifății, biroul organizației U.T.M. a organizat o largă 
consultare a maiștrilor și a muncitorilor cu mai 
multă experiență. Consultările au ajutat adunarea 
generală U.T.M. să cunoască precis cauza neajun
surilor care generau în secție slaba calitate — 
slaba pregătire profesională a unor tineri. Pe baza 
cererii exprimate în adunarea generală, tinerii cu 
o pregătire mai slabă, cu cunoștințe profesionale 
mai reduse au fost frecuți de conducerea secției 
să lucreze alături de muncitori fruntași, care să-i 
îndrume, să-i ajute în perfecționarea lor profe
sională.

O verigă importantă care a condiționat obți
nerea acestor rezultate este participarea tuturor 
tinerilor din întreprindere la întrecerea socialistă, 
întrecere care are ca principal obiectiv îmbunătă
țirea permanentă a calității. In consfătuiri de pro
ducție, în ședințe de grupe sindicale, tinerii și-au 
luat numeroase angajamente. La noi a dat bune 
rezultate în această privință preocuparea de a 
programa rapoarte periodice ale tinerilor in adu
nări generale, privind modul în care își îndepli
nesc angajamentele luate.

In urmă cu 2 luni bunăoară, organizația U.T.M. 
de la secția croit a ținut o asemenea adunare 
generală. Cu acest prilej, tînărul Andrei Konig 
•— unui dintre croitorii fruntași — priceput și cu 
multă experiență, a împărtășit și celorlalți din me
todele folosite de el, pentru a-și îndeplini anga
jamentele luate în întrecere, accentuînd în mod 
specia! asupra modului în care își organizează 
locul de muncă, cum repartizează tiparele pe su
prafața pielei penfru a obține maximum de eco
nomii. In adunare și-au mai împărtășit experiența 
mulți alți tineri fruntași. Dar în afară de aceștia, 
adunarea generală a' cerut să raporteze și utemiști 
ca Helga Gheter și Ghert Paul, care erau mai 
puțin preocupați de problemele calității. Critica 
tovărășească care li s-a făcut în adunare, aju
torul concret primit de la utemiști! fruntași au dat 
roade. Cei doi utemiști sînt azi și ei printre cei 
ce dau produse de bună calitate.

Dar pentru confecționarea unei ghete, în afară 
de croitul pieselor, mai sînt necesare încă peste 
150 de operații. Executarea incorectă a unui grup 
de faze sau a unei singure operații scade din

ION PÎRLEA 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la '

„8 Mai“
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Pe șantierele de locuințe
din regiunea Oltenia

Anul acesta, șan
tierele de locuințe 
din regiunea Oltenia 
au fost dotate cu noi 
macarale-turn, auto
macarale. excavatoa
re, benzi transpor
toare etc. și cu alte 
utilaje care asigură 
mecanizarea lucrări
lor cu volum mare 
de muncă. Pentru ca 
aceste mijloace de 
mecanizare să fie cit 
mai bine folosite, 
conducerile șantiere
lor și comitetele sin
dicale au organizat 
cursuri pentru ridica
rea calificării cons
tructorilor. Rezulta
tul acestei acțiuni 
este oglindit în creș
terea cu peste 20 la 
sută, față de anul 
trecut, a productivi
tății muncii pe șan
tierele de construcții

de locuințe din ora
șul Craiova. In a- 
cest an s-au dat în 
folosința craiovenilor 
un număr de aparta
mente cu 200 mai 
mare decît cel con
struit în oraș în ulti
mii 6 ani. 70 la sută 
din noile apartamen
te au fost 
pe una din 
lele artere 
— Calea 
fiind destinate mun
citorilor Complexului 
industrial de la Cra- 
iova.

In prezent, în ora
șul Craiova, se exe
cută lucrări de fi
nisare la 600 de apar
tamente ce vor fi 
date în folosință în 
cursul lunii decem
brie.

construite 
principa- 
craiovene 
Unirii —

cmfeia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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• Festivalul filmului 
în satele regiunii Su
ceava

Muncitor
• O Îngrijire califi

cată— producții mari 
de lapte

Miercuri 5 decembrie 1962 • Fiecare lecție — un 
studiu, o cercetare.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Mal multe unități aparținlnd 

Ministerului Minelor și Ener
giei Electrice au anunțat în 
ultimul timp realizarea sarcini
lor de plan prevăzute pe anul 
1962.

Colectivele Trustului minier 
Oltenia, de exemplu, care au 
organizat mai bine munca atît 
în subteran cit și la suprafață, 
desfășurând intr-un ritm susți
nut întrecerea socialista au 
realizat din ziua de 22 noiem
brie planul anual Ia producția 
globală și marfă la sortimen
tele de bază t lignit și grafit.

Datorită extinderii procedeelor 
noi de lucru și ridicării ca
lificării minerilor, productivi
tatea muncii la extragerea lig
nitului a fost depășită cu 7 la 
sută. Minerii de aici au obți
nut, de asemenea, economii 
peste plan în valoare de 
2 780 000 lei.

Au îndeplinit planul pe anul 
în curs și minerii din exploată
rile carbonifere din cadrul trus
tului „Ardealul“ (regiunea Cri
șana). Colectivul exploatării 
„Sălajul“, de exemplu, a rapor
tat realizarea sarcinii anuale

privind extracția de lignit În
că de la 29 noiembrie. Produc
tivitatea muncii înregistrată în 
minele trustului 
fost superioară 
cate. In cele 11 
trecut din acest 
aici au obținut 
plimentare, prin reducerea pre- 
(ului de cost, în valoare de 
peste șapte milioane de lei.

Aceste economii au putut fi 
realizate datorită reducerii 
cheltuielilor de producție, ca 
urmare a extinderii mecaniză
rii lucrărilor cu volum mare

„Ardealul“ a 
celei planiti- 
luni care au 

an minerii de 
economii su-

de muncă șl scăderii consumu
lui specific la principalele ma
teriale.

Și în sectorul de minereuri 
neferoase și nemetalifere au 
îndeplinit sarcinile planului pe 
acest an unele colective de 
mineri. Trustul minier „Dobro- 
gea“ din Constanța a realizat 
planul la producția globală la 
data de 18 noiembrie, avînd 
importante depășiri la diferite 
sortimente ca: argilă caoli- 
noasă, cretă măcinată și nisip 
pentru turnătorie.

(Agerpres)
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nate. 1

PAG. A III-A

• Chimia vieții

• Avancronica muzi. 
cală

• SPORTr

PAG. A IV-A

• Soarta Oklnawei
(Pe harta lumii)

Lucrări de reparație a tractoarelor
OOlOii

Pasiune pentru meserie, lată cum poale fi 
numită imaginea pe care fotoreporterul nos
tru a surprins-o în această fotografie. Maistrul 
Petre Coandă din secția sculerie generală de 
la Uzinele „23 August“ din Capitală transmite 
din experienfa sa tinărului Doru Vasilescu care 
lucrează la mașina de găurit prin coordonate

Foto: I. CUCU(Agerpres)
„Cântec, joc șî voie bună“

Orchestra de muzică popu
lară „Crișana" din Oradea a 
prezentat recent, în premieră, 
în fața minerilor și a colecti
viștilor din Voivozi, noul său

program intitulat: „Cîntec, joc 
și voie bună“. Programul a 
fost prezentat și în fața mine
rilor de la Derna.

(Agerpres)

Stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Iași au luat 
din timp măsuri pentru ca lu
crările de reparație a trac
toarelor și mașinilor agricole 
să se desfășoare în bune con
diții.

La atelierele S.M.T. din re
giune s-au pus în stare 
funcționare pînă acum 300 
tractoare, 240 de pluguri 
tractor, 350 de semănători 
cereale și porumb.

.Viitorii mecanizatori agricoli își consacră adesea orele libere cărților de literatură, revistelor, albi» 
melor. In fotografie ; la biblioteca Școlii de mecanici agricoli din Botoșani.

Foto; AGERPRES

DEBUTO!

tudenții anului III 
al Facultății de ma- 
tematică de Ia In
stitutul pedagogic 
de 3 ani din Bra
șov au desfășurat o 
vie și interesantă 
perioada de practi- 
de 2 săptămîni, cu 
cursurilor.

activitate în 
că continuă 
întreruperea

Ei au studiat praotica predă
rii obișnuite, sub toate aspecte
le, prin participarea la lecțiile 
unor profesori cu bogată expe
riență la catedră, cît și prin pre
darea unor lecții de matemati
că la clasele III—VII.

Efectuarea practicii continue 
de 2 săptămîni, cu suspendarea 
cursurilor și susținerea unor lec
ții de probă și finale la clasele 
III—-VII ale școlii de cultură 
generală, au permis studenților 
să verifice cunoștințele dobîndi- 
te în facultate la unele discipli- 

și să studieze căile de forma-

sprijinului eficient al cadrelor 
cu mai multă experiență în în- 
vățămînt, lecțiile practice (de 
probă și finale) au corespuns ce
rințelor și au dovedit că viitorii 
profesori vor putea face față 
sarcinilor ce revin școlii de 8 
ani.

La lecțiile ținute de majorita
tea studenților, predarea a co
respuns nivelului programei 
sarcinilor 
iar elevii 
temeinica 
practică.

Din păcate, am observat și si
tuații în care studenții s-au de
zorientat în rezolvarea unor pro
bleme ce s-au ivit pe parcursul 
lecției și pentru care nu au gă
sit „rețeta” necesară. Așa, de 
exemplu, unii studenți, căutînd 
să examineze amănunțit chiar și 
pe elevii care au dovedit totală 
nepregătire, au prelungit în mod 
nerațional verificarea cunoștin
țelor și au scurtat timpul rezer
vat studierii materialului nou. 
Alții, neținînd seama de volu
mul și dificultățile prezentate 
de material din punct de vedere 
al conținutului, al posibilităților 
de înțelegere și însușire de către 
elevi, au fost nevoiți să facă 
fixarea cunoștințelor superficial, 
iar tema de casă să o propună 
elevilor în timpul pauzei. Pen
tru înlăturarea unor astfel de 
situații, studenții au fost în
drumați să acorde mai mare 
atenție stabilirii raportului
dintre timpul consacrat verifică
rii cunoștințelor, și cel rezervat 
predării și fixării noului mate
rial ,conținutului și volumului a- 
cestuia, folosirii raționale a me
todelor de învățămînt, astfel ca 
lecția să fie eficientă, să îmbo
gățească cunoștințele elevilor.

Fiecare lecție ținută de stu- 
denți a fost analizată de mem
brii grupei în prezența profeso
rului de la școala de bază, a a- 
sistentului îndrumător de grupă 
și a metodicianului, sau al unui 
alt membru al catedrei de ma
tematică.

în discuții, studenții s-au refe
rit la unele probleme ca tipul și 
structura lecției, metodele de 
predare folosite, atitudinea ele
vilor în timpul lecției, rezultate
le lecției — cu sublinierea as
pectelor pozitive și negative etc.

O deosebită atenție s-a acor
dat formării calităților pe care tre
buie să le posede un buu profe
sor, orientării studenților în pro
blemele școlii, ale muncii de 
specialitate desfășurate în clasă 
și în afara ei. De aceea, printre 
recomandările ce s-au făcut stu
denților, ca urmare a lecțiilor ți
nute, un loc important a revenit 
celor referitoare la volumul de
prinderilor practice care trebuie 
însușite de către studenți, căilor 
de formare a dragostei față de 
copii, formării priceperii de a 
lucra ordonat, de a respecta con
ținutul științific al lecțiilor.

Urmarea acestei atente îndru
mări, calitatea și eficiența lecții
lor ținute de studenți ca Vase E/

educației comuniste, 
au dobîndit cunoștințe 

legate de activitatea

ne
re a personalității elevilor.

Plecînd de la faptul că efici
ența unei lecții predate depinde 
direct de pregătirea ei temeini
că, studenții au fost îndrumați 
să lucreze cu multă conștiincio
zitate și simț de răspundere în 
abordarea temei propuse pentru 
predare. Fiecare student a prc-. 
gătit lecțiile pe baza indicații
lor primite de la profesorul șco
lii, pe baza studiului amănunțit 
al programei și manualului, con
sultării metodicii și a unor lu
crări de specialitate. După stu
dierea atentă a materialului au 
stabilit conținutul, scopul, tipul 
și structura lecției, au fixat me
todele de predare.

în pregătirea lecțiilor și ela
borarea planurilor, studenții au 
primit un ajutor prețios prin 
organizarea unor consultații. La 
consultații s-au clarificat o serie 
de probleme privind conținutul 
lecțiilor, tipologia și structura 
lor, metodica prezentării mate
rialului, asigurarea legăturii din
tre teorie și practică, aspectul 
educativ al acestora etc.

Datorită pregătirii atente 
lecțiilor de către studenți

jl-au 
grija 
vîre

de 
a a- 
legâ-

din 
vînă-

anul

(Continuare in pag. a IlI-a)

Foto : AGERPRESfață de ei. Dar., s-au 
s-o mai învioreze pu-

ILIE NICOLAE 
lector 

la Institutul pedagogic 
de 3 ani Brașov

Odată cu căderea 
primilor fulgi de ză
padă, mii de munci
tori șl colectiviști din 
regiunea Banat, pasio
nați vînăfori sportivi, 
și-au dat din nou în- 
tîlnire în păduri și pe 
cimpii. Numărul celor

care au îndrăgit vină. 
toarea sportivă a cres
cut în regiunea Banat 
cu aproape 1 000, în 
comparație cu 
trecut.

Prima recoltă 
noul sezon de 
toare a fost bogată. Vî-

nătoriî bănățeni 
dovedit totodată 
pentru protejarea 
tului rar, împușcînd 
pînă acum mai mult 
de 200 de vulpi, 170 
de lupi și alte nume
roase răpitoare.

(Agerpres)

PARADĂ A MODEI
Cooperativele meșteșugărești din regiunea Suceava au orga

nizat în sala „Ciprian Porumbescu“ din Suceava o paradă a 
modei. Cu acest prilej au fost prezentate cele mai noi modele 
de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii pentru sezonul 
de toamnă și iarnă, confecționate de membrii cooperativelor 
meșteșugărești din regiune. (Agerpres),
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— Mămico ! Eu mă culc, s-a 
adresat Anda mamei sale. E 
trecut de miezul nopții și sînt 
tare obosită. Tu însă nu uita 
să-mi calci rochia pe care 
mi-ai spălat-o ieri. Auzi 1?

Și fata s-a învelit în plapu
ma moale și călduroasă.

Din camera lui, tatăl, care 
citea ziarul, s-a uitat tăcut și 
rece printre lentilele ochelari-1 
lor : tonul cu care vorbise fata 
lui nu-i plăcuse. O așteptase
ră cu masa pînă la ora asta 
târzie, venise dînd buzna fără 
măcar să aducă o explicație, 
mîncase în fugă, apoi se au
zise zgomotul dulce al arcu
rilor de la divan produs de 
o întindere leneșă și — cul
mea — vorbele acelea : „eu 
mă culc“, „sînt obosită“, „cal
că-mi rochia !“. „Uite la ea : 
are pretenții! Nu face nimic, 
lenevește toată ziua, umblă 
cine știe pe unde și mai are 
și pretenții!“, gindi tatăl, dar 
se mulțumi cu aceste consta
tări pentru sine și se apucă 
iar să citească.

La vorbele fetei nici mama 
n-a răspuns. In mintea ei poa
te a apărut gindul de mulțu-

mire că fiica lor se bucură de 
viață. „E ceva!“, a filozofat 
ea, și a pus fierul în priză.

...Scene de acest gen se pe
treceau des în casa familiei 
B. Trecuse un an și ceva de 
cînd Anda B. absolvise una 
dintre școlile medii din Bucu-

dit că are dreptate. „O să mă 
distrez un an. Pe urmă văd 
eu ce fac“ — a început și ea 
să folosească cuvintele mamei 
atunci cînd era nevoită să răs
pundă întrebărilor puse 
cei din jur. Singur tatăl 
vut oarecari îndoieli in

nit fapt împlinit. A rămas a- 
casă. Nu s-ar putea spune că 
i-a venit ușor. Trecerea de la 
anii de visuri, de la anii de 
învățătură, de la un colectiv 
cu preocupări multiple, la sta
rea de „odihnă" între pereții 
casei a cam stînjenit-o. La in-

Tînărul care nu muncește,
e ca omul debil:

se prind de el toate bolile

cîte o meserie — așteptau cu 
nerăbdare clipa cînd vor păși 
spre calificare pe porțile uzi
nelor, pe schelele șantierelor. 
Dar zilele treceau și, curînd, 
Anda s-a obișnuit să nu se 
mai gîndească la nimic. Se 
uita tot mai rar prin manua
lele școlare. Iar părinții soco
teau normală noua compor
tare a fetei. Nu se mai mirau 
cînd Anda se trezea foarte 
tîrziu, că devenea tot mai ne
atentă 
gîndit 
țin.

Prin 
Anda 
18 ani.
cumpărat o rochiță și i-a spus 
să-și invite prieteni. „Să te 
mai distrezi și tu!“ Și fata a 
venit, într-adevăr, într-o zi, și 
i-a prezentat mamei o nouă 
cunoștință, o tînără — Magda. 
I-au arătat și ei rochița.

noiembrie anul trecut, 
urma să împlinească

Din timp, mama i-a

00»

rești, cînd se hotărîse deodată 
să se mai odihnească un timp, 
hotărîre influențată în mare 
parte de lamentațiile mamei 
— „vai, sărăcuța, 
unsprezece ani!
ce !“... „Ar trebui 
recreezi și tu, să
trezi, draga mea...,. îi spunea 
uneori mama și Anda s-a gin-

a învățat 
Unspreze- 

să te mai 
te mai dis-

tură cu procedeul acesta, dar 
și asta mai mult la gindul 
că...

— Ce-o să spună lumea ? 
mormăia el uneori. Fată la 17 
ani să nu facă nimic ! Hm!...

— Ia las-o! sărea mama în 
apărare. Să se distreze, fata, 
că o viață are...

Și hotărîrea Andei a deve-

ceput ea a urmărit cu strîn- 
gere de inimă munca foștilor 
ei colegi, fiecare pregătindu-se 
să-și croiască un drum în via
ță, fiecare avînd un vis, o do
rință de a nu pierde nici o 
clipă pentru realizarea lui. 
Mulți se pregăteau pentru e- 
xamenele de admitere în fa
cultăți, alții — îndrăgostiți de

GRAUR FLORESCU
profesor

(Continuare în pag. a III-a)

La taza finală a celui de-al Iil-Iea Festival bienal de teatru

2000 artiști amatori se vor întrece pe scenele Capitalei
Aproximativ 2 000 de artiști 

amatori, alcătuind 44 forma
ții de teatru, 31 teatre de 
păpuși, 21 colective artistice 
literar-muzicale și 46 
tori și cititori artistici, 
pe primele locuri la 
inter-regionale, se vor 
între 7 și 18 decembrie 
scenele Capitalei, în faza fi
nală a celui de-al III-lea Fe-

recita- 
clasați 
fazele 

întrece 
pe

stival bienal de teatru de a- 
matori „I. L. Caragiale".

Repertoriul acestor farmații 
se anunță deosebit de bogat. 
Vor fi prezentate piese din 
dramaturgia romînească, spec
tacole de păpuși, montaje și 
procese literare și alte lucrări 
inspirate din viața nouă a 
poporului nostru.

Ca un rezultat al creșterii

continue a mișcării artistice 
de amatori, la actuala ediție a 
Festivalului, s-au prezentat 
peste 12100 colective teatrale 
și teatre de păpuși din țară, 
cu 1660 mai multe decît la 
festivalul precedent, un nu
măr mult sporit de colective 
artistice literar-muzicale, re
citatori și cititori artistici.

(Agerpres)



0 îngrijire calificată

producții mari

de lapte

Festivalul filmului

■
 înă la 1 noiembrie 

colectiviștii 
Valea Cînepii, 
ionul Brăila, 
obținut de la 
care din cele 
de vaci cu lapte 

pe care le au în proprietate 
obștească o producție medie 
de 2 317 litri de lapte, adică 
cu cîte 217 litri mai mult față 
de cît era prevăzut pentru în

tregul an. Este un rezultat 
bun, care reflectă preocupa
rea colectiviștilor de aici față 
de însușirea și aplicarea în 
practică a recomandărilor zoo
tehniei. El s-au îngrijit de a- 
meliorarea raselor de vaci 
prin încrucișări cu reprodu
cători valoroși, de asigurarea 
unei baze furajere echilibrate, 
și a unor adăposturi cores
punzătoare, de hrănirea rațio
nală a animalelor. Toate ace
stea sînt rezultatul activității 
practice a tuturor colectiviști
lor și în primul rînd, a îngri
jitorilor mulgători.

La ferma de vaci a gospo
dărie; lucrează 17 îngrijitori- 
mulgători, din care 9 sînt ti
neri. Prezența tinerilor în a- 
cest important sector de pro
ducție este rezultatul muncii 
politice desfășurate de orga- 

sub 
de 

s-a

din 
ra- 
au 

fie-
178

nizația de bază U.T.M., 
conducerea organizației 
partid, muncă prin care 
urmărit stimularea interesu
lui acestora față de meseria 
de îngrijitor de animale. In- 
teresîndu-se permanent și cu- 
noscînd cerințele gospodăriei 
în această direcție, membrii 
comitetului U.T.M. au stat de 
vorbă în mai multe rînduri 
cu tinerii, au pus această pro
blemă și în discuția unor a- 
dunări generale deschise ale 
organizației de bază U.T.M. 
Și nu puțini au fost ceț ce 
și-au manifestat dorința să 
lucreze în zootehnie. Pentru a 
se familiariza cu noua muncă 
la care aveau să fie reparti
zați, eț au fost îndrumați ca 
în orele libere să meargă să 
asiste și chiar să dea ajutor 
la desfășurarea programului 
de grajd, trecînd de la îngri
jirea vițeilor pînă la vacile 
cu lapte.

Odată cu recomandarea a- 
cestor tineri conducerii gospo
dăriei colective și cu înca
drarea lor ca îngrijitori mul
gători, organizația de bază 
U.T.M. a considerat că o im
portantă datorie a sa este 
aceea de a se preocupa de ca
lificarea lor profesională. în 
acest scop a propus consiliu
lui de conducere ca tinerii ve-

niți de curînd să lucreze In 
sectorul zootehnic, la ferma 
de vaci, să fie trimiși prin ro
tație la cursurile de speciali
zare în creșterea animale
lor, organizate la „Casa a- 
gronomului“ din orașul Brăi
la. Propunerea a fost accep
tată și aceste cursuri au fost 
frecventate nu numai de în
grijitorii noi, ci și de cei mai 
vechi în meserie. In iarnă, 
toți au fost îndrumați să se 
înscrie și să frecventeze cursu
rile învățămîntului agrozoo
tehnic. Au fost organizate 
apoj discuții între îngrijitorii 
mai vechi și cei mai noi, pri
mii împărtășindu-le cu acest 
prilej celorlalți din experiența 
lor. Cind, cu ocazia consfă
tuirilor de producție, se con
stata că unii dintre tinerii 
care/veniseră de curînd să lu
creze aici se descurcau mai 
greu, cei cu mal multă expe
riență, mai bine pregătiți, 
primeau sarcina să-i ajute.

în această toamnă, avînd în 
vedere perspectivele dezvoltă
rii șeptelului proprietate ob
ștească și necesitatea pregă
tirii unor noi îngrijitori 
de animale, organizația
U. T. M. a propus conducerii 
G.A.C. ca, alături de ceilalți, 
la cercul zootehnic din cadrul 
învățămîntului agrozootehnic 
de 3 ani să participe un nu
măr de 10 tineri din alte sec
toare de producție. Printre a- 
ceștia sînt Nica Radu, Peria- 
nu Manea, Badiu P. Gheorghe 
și alții.

Prin asemenea preocupări, 
printr-o astfel de muncă, or
ganizația de bază U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Valea Cînepii a 
făcut să sporească contribuția 
tinerilor colectiviști la obți
nerea unor producții mari de 
lapte, la creșterea și pe acea
stă cale a puterii economice 
a gospodăriei colective. Este 
interesant de remarcat un 
fapt : s-a constatat că în acest 
an colectiviștii din Valea Cî
nepii, contractînd cu unitățile 
comerciale ale statului canti
tăți sporite de produse ani
male vor obține numai din 
sectorul zootehnic un venit de 
peste 1 600 000 de lei. Cea mai 
mare parte din această sumă 
provine de la ferma de vaci.

T. OANCEA 
corespondentul „Scinteli tine
retului“ pentru regiunea Galați

Ora de curs s-a terminat. Cîjiva colectiviști solicită Insă explicații suplimentare. cercului
pentru cultura plantelor de cimp de la gospodăria colectivă din Negrești, raionul Oaș, răspunde 

fiecăruia în parte, folosind și de data aceasta material intuitiv

uminică în regiu
nea Suceava, a în
ceput tradiționalul 
Festival al filmu
lui pentru sate. Aș
teptată ca și în li
nii trecuți, cu deo

sebit interes de oamenii mun
cii de pe ogoare, această im
portantă manifestare culturală 
a coincis anul acesta cu înche
ierea acțiunii de cineficare a 
regiunii. In fiecare comună 
funcționează în prezent un ci
nematograf. în vederea deschi
derii {estivalului s-au făcut 
pregătiri menite să asigure 
participarea lă vizionări a ți
nui mare număr de colectiviști: 
la căminele culturale s-au pus 
în scenă programe artistice 
speciale, s-au organizat expo
ziții agricole care vor sta des
chise în toată perioada festiva
lului. De asemenea, tot la că
minele culturale au fost orga
nizate ștanduri de cărfi. Des
chiderea festivalului a fost în
soțită de expunerea conferinței 
„Dezvoltarea cinematografiei în 
(ara noastră".

Pentru o cît mai largă popu
larizare a filmelor se folosește 
un bogat material de agitație 
vizuală. In afara litourilor o- 
bișnuite pentru iiecare film în 
parte, s-au întocmit fișe de 
popularizare a festivalului pre
cum și afișele-program al 
filmelor din festival — care 
vor fi expuse pe panouri spe
ciale.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat și asigurării condițiilor 
optime de vizionare a specta
colelor de film. Sălile cămine
lor culturale care adăpostesc 
cinematografele au fost pregă
tite cu combustibilul necesar, 
cu mobilier. Prin organele de 
specialitate ale întreprinderii 
cinematografice de stat s-a fă
cut revizia tehnică a tuturor

aparatelor în vederea asigură
rii călită fii proiecțiilor de film.

Pentru prima săptămînă din 
cadrul festivalului — dedicată 
fruntașilor în agricultură — co
mitetul regional de artă și cul
tură, în colaborare cu consi
liile agricole, au pregătit la 
căminele culturale organizarea 
și desfășurarea unor variate și 
instructive manifestări. Astfel 
s-a organizat „Tribuna expe
rienței înaintate" la care prin 
seri de calcul, seri de întrebări 
și răspunsuri, jurnale vorbite, 
fruntașii recoltelor bogate ca 
și lucrătorii din sectorul zoo-

IN SATELE

REGIUNII SUCEAVA

tehnic vor împărtăși din expe
riența lor, vor demonstra prac
tic foloasele aplicării metode
lor avansate.

Fiecare săptămînă din festi
valul filmului e consacrată unei 
alte teme. Astfel se va desfă
șura săptămînă filmului romî- 
nesc, a filmului sovietic, săptă- 
mîna filmului pentru tineret și 
săptămînă filmului în slujba 
păcii și prieteniei între po
poare. Pentru înțelegerea te
meinică a conținutului de idei 
al filmelor se vor organiza, cu 
sprijinul colectivelor formate 
pe lingă fiecare cinematograf 
sătesc (colective din care fac 
parte învățători, profesori, in
gineri agronomi și aiți intelec
tuali din comună), activități e- 
ducalive ca: prezentări, re
cenzii urmate < ? discufii, sim
pozioane, conci uri gen „Cine

știe, răspunde". Pentru a veni 
în sprijinul acestor colective, 
iiecărui cinematograf sătesc 
i-au fost trimise materiale de 
prezentare a iilmelor din ca
drul festivalului.

In alara programelor de fil
me artistice, s-au întocmit pro
grame speciale cu filme docu
mentare agrozootehnice, de 
știință popularizată. în progra
marea lor s-a linul seama de 
tematica lecțiilor predate pen
tru colectiviști la învățămîntul 
agrozootehnic de trei ani, pen
tru elevii ce studiază „Agri
cultura" în școlile de 8 ani.

Și copiii de vîrstă preșcola
ră și școlarii mici vor găsi in 
festival filme dedicate lor : de 
desene animate, de păpuși etc.

Pe toată perioada festivalu
lui, îfl cadrul căminelor cultu
rale vor avea loc și alte ma
nifestări ai căror continui va 
ii legat de iilmele din program. 
Astfel, după vizionarea jurna
lelor de actualități, se vor or
ganiza informări politice 
pra evenimentelor 
internaționale, seri 
teme inspirate din 
zentate în festival

Pentru buna organizare și 
desfășurare a activităților cul- 
tural-ed ative din cadrul fes
tivalului, s-a organizat un con
curs pe plan regional între ci
nematografele sătești. Cele mai 
bune unități cinematografice vor 
fi stimulate cu diplome de „ci
nematografe fruntașe".

asu- 
interne și 
literare cu 

iilmele pre- 
etc. 

organizare

I. IACOBAN 
inspector principal 

al Comitetului regional 
de cultură și artă Suceava

din satul 
raionul

uncesc în gospo
dăria agricolă co
lectivă 
Mereni,
Negru Vodă, de 
mai 
ani, 

fost repartizat 
ner agronom. Toți colectiviștii 
de aici îmi sînt prieteni și co
laboratori apropiați în activi
tatea științifică pe care o des
fășor în procesul de producție. 
Mă voi referi însă numai la 
cîțiva dintre ei ; la cei 60 de 
cursanți de la cercul agroteh
nic. 40 dintre aceștia sint ti
neri ca și mine și se numără 
printre fruntașii recoltelor bo
gate. Acum sint elevi sîrguin- 
cioși la învățământul agrozoo
tehnic de trei ani. Prin grija 
organizației de partid și a 
consiliului de conducere au 
fost asigurate condițiile nece
sare pentru buna desfășurare 
a procesului de învățămînt. In 
sat s-a construit o școală nouă. 
Vechiul local ne-a fost repar
tizat nouă; la reamenajarea 
lui utemiștii, mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M-, au 
adus o importantă contribuție 
prin muncă patriotică. Cu 
alte cuvinte colectiviștilor din 
Mereni participanți la cercul 
agrotehnic și zootehnic, li s-a

bine de 7 
de cind am 

aici ca ingi-

pregătit frumoasa surpriză de 
a avea școala lor.

O altă măsură care ne-a 
preocupat a fost asigurarea 
materialului intuitiv. Încă din 
vară am asigurat mostre din 
toate culturile: grîu, porumb, 
floarea-soarelui, pepeni, sfeclă, 
precum și un număr aprecia
bil 
De

de mulaje, planșe, afișe, 
asemenea, am completat

adică accesibilă și interesantă 
pentru cursanți.

Deosebit de important este 
însă cum se pregătește și cum 
predă lectorul. Cred că acesta 
este factorul de bază pentru 
ca învățământul agrozootehnic 
să-și atingă scopul pentru 
care a fost organizat. Mie mi-a 
folosit experiența anilor tre- 
cuți. Firește insă că a trebuit

Cind am predat, de exemplu, 
lecția „Organizarea produc
ției în marile unități agricole 
socialiste“ am arătat diferen
ța fundamentală între mica 
gospodărie a unui fost țăran 
individual și marea gospodă
rie colectivă din satul nostru. 
Și am avut ce vorbi. Colecti
viștii din Mereni au obținut 
in acest an 2 050 de kg de grîu

văzut în planul de producție 
— 4 000 000 de lei.

Tot la această lecție le-am 
vorbit despre perspectivele 
gospodăriei colective din Me
reni, despre posibilitățile ce 
le au privind creșterea pro
ducției. Paraschiva Anghelina, 
o colectivistă fruntașă ta însă- 
mînțat, care era in sală, a fost 
invitată să spună despre

zile-muncă, 
valorii ace-

/«■

insectar cu mai multe ca-

Fiecare lecție

studiu, o cercetare
un
tegorii de dăunători, mai frec- 
venți în gospodăria noastră, eu 
scopul de a-i cunoaște și 
combate cu mai mult efect în 
viitor. In afară de acestea, am 
asigurat un număr de 20 dia- 
filme pe diferite teme : cultu
ra griului și porumbului, com
baterea dăunătorilor, alegerea 
semințelor etc. In asemenea 
condiții fiecare lecție poate fi 
bine pregătită, bogat ilustrată,

să o adaptez noilor cerințe — 
mult mai mari — care stau 
acum în fața acestei forme de 
îmbogățire a bagajului de cu
noștințe profesionale ale co
lectiviștilor. Manualul editat 
de Consiliul Superior al Agri
culturii îl folosesc ca ghid 
pentru sistematizarea lecției. 
Conspectul pe care-l fac cu
prinde o serie de date din 
carnetul personal cu însem
nări din gospodăria colectivă.

la hectar, adică de patru ori 
mai mult ca atunci cind își 
munceau individual pământul; 
2 700 de kg de porumb boabe 
la hectar și peste 2 000 de li
tri lapte pe cap de' vacă fu
rajată. Aceste sporuri de pro
ducție le-a dat posibilitatea să 
sporească volumul contractă
rilor cu statul și să obțină 
pînă acum în loc de 3 000 000 
de lei venit bănesc cît era pre-

. sa 
an 

po-

lul cum a muncit echipa 
pentru a obține în acest 
aproape 3 500 de kg de 
rumb boabe la hectar.

La fel de interesantă a fost, 
de altfel, și 
ganizarea și 
cii. După ce 
am rezervat 
contabilului 
unui brigadier 
despre felul cum procedează 
ei în această direcție. Exem-

lecția despre or- 
retribuirea mun- 
am predat lecția, 

cite 10 minute 
gospodăriei și 

să vorbească

piele concrete folosite, calcu
lele făcute, au stimulat inte
resul cursanților. Fiecare par
ticipant la discuții a pledat 
pentru reducerea consumului 
neproductiv de 
pentru creșterea
stei unități de măsură a mun
cii colectiviștilor. A reieșit că 
gospodăria noastră poate rea
liza aceleași lucrări executate 
in acest an, cu un consum de 
zile-muncă. redus cu cel puțin 
cinci la sută.

La lecția despre cultura 
griului, după ce am predat 
tema respectivă, arătînd fac
torii care au dus la depășirea 
în acest an a producției pla
nificate cu aproape 500 de kg 
la hectar, am plecat cu toți 
membrii cercului la cimp și 
am 
lor 
tea 
lor

I

Fertilizează solul

a

Dragi cititori,

Tinerii din gospodăria agri
colă colectivă „Progresul“ din 
comuna Lăceni, raionul Ale
xandria, mobilizați de organi
zația de bază U.T.M., contri
buie în aceste zile la trans
portul îngrășămintelor natu
rale pe terenul grădinii de 
zarzavat. Pînă acum ei au 
încorporat în sol pe o supra
față de 53 de ha, aproape 800 
de tone de gunoi de grajd.

La această acțiune s-au evi
dențiat utemiștii Marin Soare, 
Stancu M. Șerban, Dinu S. 
Dumitru și alții. »

C. SOARE 
colectivist

Muncitorii din sectorul zooteh
nic eit gospodăriei de stat 
Birlad scot acum din silozuri 
furajele conservate și le admi
nistrează în hrana animalelor

Foto ; FLORIN JAGA 
ajustor

H

O experien țâ va loroasâ

în fiecare zi Eroul Muncii Socia
liste, Teodor Maghiar, președin
tele gospodăriei colective din 
Mădăras, regiunea Crișana, obiș
nuiește să discute cu tinerii îngri
jitori de animale despre munca 
lor. Și fot în fiecare zi aceștia 
ascultă cu multă atenție îndrumă

rile președintelui

La muzeu—mște 
piese și-un director

IAȘI (de la corespondentul nostru).
Astă primăvară, în luna mai, utemiștii din 

G.A.C. Stănilești, raionul Huși, au avut o adu
nare generală interesantă, care a avut la 
ordinea de zi un singur punct : ,,Cu ce pu
tem contribui noi la ridicarea celor 4 graj
duri, 2 saivane, o maternitate pentru scroafe 
și a padocului pentru păsări“. Discuțiile, pro
punerile au fost rodnice. Tinerii s-au an
gajat în fața organizației de partid și a con
siliului de conducere ca ei să care apa și 
să transporte de la baltă cele peste 15 000 
de maldăre de stuf pentru acoperișuri, să

taie din pădure, să fasoneze și să transporte 
materialul lemnos, rezultat de la defrișări, să 
transporte bușteni la gaterul dintr-o comună 
vecină și să aducă înapoi scîndura necesară. 
S-a trecut apoi la fapte. Folosind fiecare „fe
reastră“ din timpul verii, tinerii, alături de 
ceilalți colectiviști, și-au îndeplinit punct cu 
punct angajamentul luat. La 26 octombrie, 
foaie construcțiile zootehnice planificate pen
tru acest an au fost terminate. Prețul de cost 
a| fiecăruia din cele patru grajduri a fost redus 
la jumătate față de cît era planificat.

La obținerea acestor rezultate au contri-

I
I
I
I
I

— Mai vino pe la noi.' mi-au scris cores
pondenții de la sate.

— E iarnă — am răspuns eu — și-i frig 
afară .'

— Nu-i nimic — mi-au răspuns — iarna 
la noi e un sezon de plină activitate la că
minul cultural. Ai ce vedea și n-o să te plic
tisești...

— Poți să asiști la cursurile agrozootehni
ce —, scria un tînăr.

— Vino să asiști la sărbătoarea majora
tului .'

la noi.
de invitații din Pinoota, raionul

— Vino la
— Vino și
Fel de fel

Arad, din Baba Ana, raionul Mizil, din No
vaci, raionul Gilort și din multe alte sate...

— Bine, bine — le-am răspuns eu — vă 
mulțumesc pentru invitație, dar de astă dată 
voi merge în alte părți, acolo unde s-ar pă
rea că e mai multă nevoie de mine...

Mi-atn îmbrăcat cojocul ou țepi și-am ple
cat.

i m ajuns în comuna 
yT Puești, din raionul Bir- 

Iad și în centrul satului 
am văzut o clădire mare.

— Ce-i aici ?—l-am întrebat, 
pe Cezar Niță, corespondentul 
nostru oare mă însoțea.

— Muzeu ! — mi-a răspuns 
el hitru.

Un muzeu în sat, iată un 
lucru într-adevăr interesant 1 
Am pășit cu sfială printre 
obiectele înșirate în încăpe
rile acelei clădiri, Bănci și 
scaune acoperite de praf, 
cărți rupte.

A-poi am văzut în altă sală 
un aparat de proiecție, cam 
dărăpănat, adică se mai ținea 
în cîteva șuruburi...

Mai departe văd un aparat 
de radio cu un pik-kup, ce-i 
drept amândouă într-o stare 
foarte proastă, dar ce impor
tanță are asta ? Un muzeu, 
de ce e muzeu ?

Apoi am dat peste un... te
levizor.

—Televizor la muzeu ? Te
levizorul era nou. L-am des
chis dar am auzit din el niște 
hîrîituri îngrozitoare.

— Intr-adevăr — mi-am zis

— o asemenea piesă numai 
pentru muzeu e bună, așa că 
iată de ce se află televizorul 
aici ! Am mai văzut eu și alte 
obiecte interesante acolo și am 
pornit spre ieșire.

M-a întîmpinat un om care 
se arăta foarte mirat de pre
zența mea acolo.

— Directorul ! — mi-a su
flat la ureche corespondentul.

— Aaa ! am exclamat eu . 
bucuros ! Vă salut tovarășe 
director și vă felicit...

Omul a zîmbit încurcat.
— Facem și noi ce putem... 
rostit el...
— Lasă modestia directore

— i-am zis. Aveți un mu
zeu pe cinste ! Numai piese 
rare !

Omului i s-a lungit imediat 
chipul și din roșcovan a de
venit pămîntiu...

— Mă iertați, — a început 
el să vorbească supărat — dar 
aici e... Căminul cultural.

Am rămas un pic pe gin- 
duri apoi i-am întins mina di
rectorului Nicolae Neamțu.

— Păcat... mare păcat... Și 
ar fi fo’t !...ce frumos muzeu

Cu si fără muzică
nostru Va-Corespondentul

sile Teodor, din comuna Ber-

cioiu, raionul Rm. Vîlcea, m-a 
luat de mină și m-a dus la 
căminul cultural.

— Vino — zice — că 
pregătit ceva activitate 
cămin astăseară.

— O seară literară 7
— Nu!
— Un spectacol 7
— Ași!
— O repetiție 7
— Nu frate !

s-a
la

— O reuniune ?
— Vino și-o să vezi...
Eram foarte nerăbdător, 

sală tixită de tineri. Un di
rector impacientat că nu vin 
scripcarii de la Govora. Mul
tă forfotă, gălăgie, vînzoleală 
de colo-colo, așteptare și iar 
așteptare și după cîteva cea-

O

analizat densitatea plantc- 
pe metrul pătrat, umidita- 
solului, rezistența plante- 
la ger.

Astfel sînt pregătite și se 
desfășoară lecțiile la cercul 
nostru de agrotehnică ; pînă 
la data de 2 decembrie am 
predat 7 lecții. Ne-am îngrijit 
ca, pentru studiul individual, 
bibliotecara să distribuie bro
șuri pe teme legate de cele ale 
lecțiilor predate.

te
In felul acesta se va desfă

șura și de acum înainte acti
vitatea noastră la învățămin- 
tul agrozootehnic de trei ani.

Ing. DUMITRU NICOLAE 
agronomul gospodăriei co
lective din satul Mereni, 

raionul Negru Vodă

buit Intr-o însemnată măsură, așa cum am 
arătat și tinerii colectiviști.

Aproximativ la fel s-a procedat la Vetri- 
șoaia, Tîrzii, Berezeni, Rînceni, Oțeleni. In 
iarna aceasta cele 38 G'.A.C. din raionul Huși 
vor trebui să adăpostească peste 15 000 de 
taurine, 64 000 de oi, un număr mare de por
cine și păsări. Colectiviștii și-au planificat la 
începutul anului să ridice 170 de construcții 
zootehnice. Folosind cu mult spirit gospodă
resc timpul și resursele locale de materiale, 
despre care am amintit, ei au reușit să ter
mine pînă în prezent toate aceste construcții.

suri, directorul căminului se 
urcă pa un scaun :

— Tovarăși, asta e ! N-avem 
muzică. îmi pare rău dar pen
tru astă seară activitatea noa
stră la cămin s-a încheiat. (Și 
ridicînd din umeri). Dacă nu 
vin muzicanții de la Govora? 
înțelegeți și voi, ce activitate 
ar fi aia fără muzică 7

Și sala a rămas goală...
— Ce-a fost asta ? îl întreb 

pe corespondent 7
— Ce să fie, surpriza !
— într-adevăr, surpriză. 

Nimic din ce m-aș fi așteptat. 
Ca și cum tinerii de la voi 
n-ar ști să cînte, să joace. De 
ce nu se organizează cu ei o 
activitate culturală 7

— Dacă știam răspunsul nu 
te chemam la noi...

— Mulțumesc, 
drăguț...

voce de lingă mine, ce zice 
despre gospodăria noastră...

— ...Ascultați — spune bri
gada — „Mandolina mea“.

După ce s-a terminat cinte- 
cul :

— Poate acum... — aud iar 
vocea de lingă mine...

— „Cind se lasă peste mare 
inserarea“... cîntă brigada.

Iar se termină cîntecul, iar 
aud vocea de lingă mine.

— Acum precis cîntă 
despre noi...

Dar de pe scenă :
„Intră lună pe fereastră 1“ 

apoi: „Mandolinata“, apoi „O 
mie de viori“ și alte asemenea 
cîntece „de brigadă’’-

Vocea de lingă mine :
— Mai bine stăteam la 

vizor 1
Atunci m-am dus pe scenă 

și-am cîntat și eu un cuplet : 
„Cind se lasă peste mare în
serarea.

Pînă-ți intră luna pe ferea
stră,

Un program ca lumea de 
brigadă

In zadar aștepți în sala 
noastră“.

ceva

tele-

ești foarte

Cîntece cu cîntec
cultural dinSala căminului 

comuna Balta Doamnei, raio
nul Ploiești. Spectacol al bri
găzii artistice de agitație. M-a 
dus aici corespondentul Vero- 
nel Porumboiu.

Sala arhiplină. Apare pe 
scenă brigada.

— Tovarăși, vă prezentăm un 
spectacol de brigadă...

— Ia să vedem — aud o
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A

ercetările din ul
timii ani efectua
te în diferite țări 
au descoperit sub
stratul material al 

celor mai multe 
fenomene vitale

petrec în organismele 
două articole apărute 
în revista sovietică 
i jizn” cunoscutul sa- 

sovietic acad. V. A.

acad. Engelhardt — cea mai 
importantă funcție fiziologică 
— transmiterea impulsului 
nervos de la o celulă nervoa
să la alta — se realizează cu 
ajutorul unei substanțe chimi
ce : acetilcolina".

care se 
vii. în 
recent 
„Nauka 
vânt 
Engelhardt face un bilanț al 
acestor realizări din care spi
cuim cîteva aspecte.

Primul fenomen biologic 
care a fost interpretat ca re
zultat direct al participării a- 
numitor compuși chimici a 
fost cel al fotosintezei. Bio- 
chimiștii au stabilit astfel ro
lul elorofilei ca bază chimică 
a fotosintezei și rolul hemo
globinei ca bază a procesului 
de respirație în lumea anima
lelor.

Un pas următor în desci
frarea „chimiei vieții" l-a 
constituit precizarea naturii 
chimice, a transmiterii excita
ției nervoase. „Și aici — arată

cesele chimice care se petrec 
în mușchi stau la baza tutu
ror formelor de mobilitate 
biologică. De pildă, mișcările 
cunoscutei „plante sensitive", 
„Mimosa pudica” se conduc 
după un mecanism similar.

Cercetările făcute pe bacte- 
riofagi —. organisme micro
scopice care au proprietatea 
de a distruge bacteriile, la In
stitutul de biologia radiațiilor 
și biologia fizico-chimică 
Academiei de Științe 
U.R.S.S. au demonstrat 
fapt interesant: infectînd bac
teria pentru a o distruge, 
bacteriofagul se fixează pe a- 
ceasta cu ajutorul pediculu-

al 
a 

un

mecanochimiei. Experiențele 
minuțioase făcute de Vorobiov 
au arătat că modificările chi
mice produse în mușchi sînt 
posibile și invers. El a dove
dit astfel că energia mecanică 
se poate transforma în ener
gie chimică.

In continuare, acad. V. A. 
Engelhardt arată că cele mal 
importante evenimente din 
domeniul biochimiei, din ulti
mul timp, sînt legate de lăr
girea cunoștințelor noastre 
privitoare la manifestările vi
tale care constituie baza exis
tenței vii. Acestea sînt : ca
pacitatea de înmulțire, de re
producere a ființelor asemă-

Or/JfZA FZOT
Etapa 

marcată 
chimice 
domeniu, cercetările lui En
gelhardt au adus un aport 
deosebit de prețios. El a de
monstrat, pentru prima oară, 
că la baza activității muscu
lare stă interacțiunea dintre 
o proteină contractilă — „care 
constituie un acumulator 
energetic original”. Proteina 
contractilă are astfel posibili
tatea s.ă transforme energia 
chimică în lucru mecanic.

Mai tîrziu. colaboratorii lui 
Engelhardt au arătat că pro-

următoare a fost 
de studierea bazelor 
ale mișcării. în acest

lui său. Apoi pediculul se 
contractă și bacteriofagul ac- 
ționînd ca o ,.seringă" inocu
lează conținutul său, adică aci
dul nucleic în bacteria lezată. 
Engelhardt consideră că și în 
acest caz „este vorba de o 
formă specifică de mișcare 
mecanică, proteina care se 
contractă din pediculul fagu
lui amintind de proteina mus
culară”.

Un fost colaborator al acad. 
V. A. Engelhardt, aspirantul 
V. I. Vorobiov, a descoperit un 
fenomen remarcabil care 
referă la același domeniu

nătoare și mecanismelor feno
menelor eredității legate indi
solubil de ele.

Faptul că urmașii păstrează 
toate trăsăturile principale ale 
organismelor paterne nu este 
întîmplător. Celula maternă 
transmite celulei „fiice” așa nu
mita informație ereditară care 
este un complex de indicații 
ce dirijează toate procesele de 
sinteză a masei vii din celulele 
noi formate. In primul rînd 
este vorba de sinteza substan
țelor proteice care joacă rolul 
principal, atît ca material 
structural, cît și ca „martor" al 
întregii activități chimice a 
celulei.

Substratul material al tran
smiterii informației ereditare 
îl constituie acizii nucleici —

acidul riblonucleîo șl acidul 
dezoxiribonucleic,

„Codul“ cu ajutorul căruia 
se realiza „traducerea” in
scripției din alfabetul bazelor 
nucleice în cel al aminocizi- 
lor, a fost clarificat la cel de 
al V-lea Congres internațio
nal de biochimie care a avut 
loc la Moscova în 1961.

In prezent știința dispune 
de date privind compoziția 
chimică a „codului“ pentru 
toți cei 20 de aminocizi din 
compoziția unei molecule de 
substanță proteică. Elucidarea 
acestui fapt este, după păre
rea lui Engelhardt, „o desco
perire ce nu poate fi egalată 
de nici unul din domeniile 
biologiei experimentale din ul
timul deceniu”.

Mai sînt, desigur, numeroa
se problema de rezolvat. Va 
trebui să se stabilească dacă 
acest cod este universal, pro
priu tuturor speciilor de or
ganisme vil, sau prezintă deo
sebiri specifice; care este 
structura fiecărei „litere" a 
codului; în ce ordine sînt 
așezați unul față de altul 
nucleotizii care formează „li
terele" etc

„Dar ritmul tot mai rapid 
al realizărilor din domeniul 
biochimie! — scrie în încheie
re acad. V. A. Engelhardt —• 
ne permite să așteptăm cu în
credere noi succese care vor 
avea urmări practice deosebi
te ca : elucidarea creșterii tu
morilor canceroase, perfecțio
narea metodelor de obținere a 
vaccinurilor, dirijarea eredi
tății".

Inginerul Victor Băzu, șeful serviciului C.T.C., și inginerul Teodor 
Gorceag, șeful serviciului tehnologic de la Uzina de mecanică fină 
din București, verifică gradul de precizie al manometrelor și ter

mometrelor pentru tractor
Foto : AGERPRES

Calitatea 
produselor — 

oglindă 
a muncii noastre

dr. E. ROȘIANU

I
apre-

s CURTE ȘTIR I

relativ scurt, 
șase luni, co- 
evidențiat in 
București“ să

con- 
succes 
școlar

de atletism 
nr. 2. Chiar 
vom începe

muzicală

ol . Ca- 
orășenesc 
orășenesc 
în marea 

mult

două
elevi și de la

Marți dimineața a sosit 
pîtală vioTo'msTuT sovîeîic 
Klimov, laureat al mai 
concursuri și festivaluri 
ționale muzicale. Artistul
va concerta ca solist al filarmoni
cilor din București, Brașov și Ti
mișoara.

In camera basmelor, la Casa 
Pionierilor din Oradea

După „Cupa orașului București“ la atletism

Foto : AGERPRES

în Ca- 
Valprii 
multor 

interna- 
sovietic

naugurată cu în
trecerile de atle
tism, prima ediție 
a Cupei orașului 
București a 
stituit un 
al sportului

din Capitala țării.
In sprijinul acestei 

cieri pledează, înainte de toa
te, cifra de peste 50.000 de 
participanți care au luat star
tul la această competiție.

■fc
Ce concluzii se pot desprin

de după acest prim act al 
Cupei orașului București ?

Mai întîi, faptul că inițiato
rii ei (secțiunea de învățământ 
a Sfatului popular ’ ~
pitalei, Comitetul 
U.T.M. și Consiliul 
U.C.F.S.) au întîlnit 
majoritate a cazurilor 
interes din partea conduceri
lor din școli.

In al doilea rînd trebuie 
scoasă în relief capacitatea or
ganizatorică a multor profe
sori de educație fizică, a or
ganizațiilor U.T.M., spiritul de 
colaborare statornicit între ca
tedrele de educație fizică și a- 
sociația sportivă în vederea a- 
celuiași scop : mobilizarea ma
sei de tineri la întrecerile

sportive. In acest sens trebuie 
evidențiat inițiativele unor 
școli (medii nr. 6, 22, 36, 16, 
39, 15) care, înainte de con
cursurile. propriu-zise, ofi
ciale, au pregătit elevii în ca
drul unor întreceri prelimi
narii.

Cîștigătoarea competiției, 
de pildă, școala medie nr. 22 
„Gh. Lazăr“ s-a bazat pe un 
colectiv de profesori de spe
cialitate în care experiența bo
gată a profesoarei emerite 
Angela Filip (fostă campioa
nă a țării la atletism) și-a 
spus din plin cuvîntul. Avînd 
alături de ea doi colaboratori 
prețioși în persoana prof. Tra- 
ian Predățeanu și Zoltan Be- 
nedek, precum și un larg ac
tiv voluntar format în majo
ritate din utemiști. profesoara 
Filip a reușit să mobilizeze în 
întreceri aproape 95% din e- 
fecțivul claselor cu drept de 
participare.

Se pune întrebarea : dintr-o 
masă așa de largă de partici
panți, ce elemente de perspec
tivă au fost depistate cu pri
lejul competiției ?

Foile de concurs, fișele cu 
observații ale antrenorilor de 
specialitate de la cele 
școli sportive de

clubul sportiv școlar au con
semnat multe nume.

Și iată ce ne spune prof. 
Constantin Spiridon de la 
Școala Sportivă de elevi nr. 1: 
„Elementele care s-au remar
cat vor fi cuprinse cu multă 
grijă în familia ătleților din 
școala noastră. Nădăjduim ca 
într-un interval 
în principiu de 
piti care s-au 
„Cupa orașului 
ia parte chiar la concursurile 
lotului republican de juniori“.

Profesoara Maria Miclea Si- 
mion de la S.S.E. II a ținut să 
completeze : „Competiția ne-a 
pus în față o sumedenie de 
elemente de perspectivă. Cre
șterea acestora depinde însă 
de modul Cum vor fi îndru
mate. Conducerea școlii noa
stre a luat deja unele măsuri 
trimițînd profesori delegați pe 
lingă conducerile școlilor de 
care aparțin elevii depistați, 

• în vederea cooptării acestora 
în diferite grupe 
aparținînd S.S.E. 
din luna viitoare 
antrenamentele.

★
Cum am mai arătat, atletis

mul n-a fost decît începutul. 
Primul act al unei mari com-

în 
pe 
pe 

act.

CEAIKOVSKI - SERENADA 
PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE

; upă un reușit fe- 
| stivai Debussy și 
’ un concert simfo- 
j nic cu participarea
| unuia dintre marii 
pianiști sovietici. 
Pavel Sereabre-

kov, Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii continuă joi 
seara suita de interesante ma
nifestări cu care ne-a obișnuit 
in această stagiune, cu un 
concert dirijat de Constantin 
Bobescu în care au fost pro
gramate Serenada pentru or
chestră de coarde de Ceaikov
ski, Concertul pentru pian în 
primă audiție de Sabin Drăgoi 
(solistă Maria Fotino) și Sim
fonia a H-a de Johannes 
Brahms.

Concepută în 1880 la înce
putul deceniului în care Ceai
kovski va făuri marile simfo
nii care-i vor asigura un rol 
de frunte în istoria muzicii, 
Serenada pentru orchestră de 
coarde este una dintre cele 
mai atrăgătoare compoziții ale 
marelui clasic al muzicii ruse. 
Executată în primă audiție în 
1882 la Moscova, Serenada de
dicată lui K. Albrecht s-a în
scris curînd in repertoriul 
marilor formații simfonice din 
întreaga lume.

Continuînd tradițiile unor 
mari compozitori clasici, care 
au abordat cu succes acest 
gen, Ceaikovski a scris Sere
nada pentru orchestră de 
coarde, care prin formă, stă 
— așa cum afirma un comen
tator — „la mijlocul drumului 
dintre o suită și o simfonie 
miniaturală“.

Serenada lui Ceaikovski este 
alcătuită din patru părți.

Prima parte se deschide în
tr-un minunat Andante, în 
stilul mișcărilor lente din 
creațiile instrumentale ale 
veacului 18. După acest An
dante, un impetuos Allegro ne 
aduce contururile unei minu
nate muzici în stil mozartian. 
,In partea întîi am plătit 

adorației mele pen- 
scria Ceai- 
imitare in-

rus a împinzit multe dintre 
compozițiile simfonice, instru
mentale sau de operă.

Strălucit model al genului, 
Valsul serenadei, inginat la 
început de viori, apoi de cele
lalte instrumente ale orches
trei de coarde ne cucerește 
prin forța sa vitală, prin ne
spusa frumusețe a desenului 
melodic.

După o 
de a treia 
ne aduce 
profunzime ceaikovskiană. Me
lodia principală, cu profunde 
rezonanțe tragice (anticipînd 
intr-un anumit sens păr
țile lente ale ultimelor sale 
simfonii) trecute în -diferite 
înveștmintări este tratată în 
maniera caracteristică cintece- 
lor rusești.

După un succint Andante 
care face legătură între Elegie 
și partea a patra, viorile ata
că Finalul pe o temă rusească. 
Adine împlântat în folclorul 
rusesc, Ceaikovski făurește 
aici pe baza melodiei populare 
cunoscută sub numele Sub 
merișor, o suculentă pagină 
simfonică care încheie ferme
cătoarea Serenadă.

★
In zilele de 3 și 4 decembrie a 

avut loc la Vatra Dornei o con
sfătuire organizată de Institutul 
de balneologie și fizioterapie și 
Uniunea societăților de științe 
medicale.

La consfătuire au participat ca
dre medicale de la stațiunea bal
neară, profesori de specialitate de 
la institutele medico-farmaceutice 
din întreaga țară, cercetători din 
cadrul Institutului de balneologie și 
fizioterapie. In cele 30 de referate 
prezentate cu acest prilej, cît și 
în cadrul discuțiilor, s-au dezbă
tut probleme legate de tratamen
tul balneo-fizioterapic al afecțiu
nilor cardio-vasculare și reuma
tismale.

(Urmare din pag l)

• Astă-seară de la ora 19 în sala Casei de cultură 
a tineretului raionului Tudor Viadimirescu (str. Turtu
rele), va avea loc reuniunea finală a competiției de 
box „Cupa orașului București". Cu acest prilej se 
vor desfășura 14 întîlniri în care vor evolua pugilișli 
de la Dinamo, Steaua, Olimpia, Voiaja, Clubul spor
tiv școlar, Metalul și Rapid.

O Cea de-a 9-a rundă a campionatului unional de 
șah a fost marcată de o nouă surpriză. Fostul cam
pion mondial Mihail Tal, caro se afla între fruntașii 

clasamentului, a pierdut la Aronin, în 36 de mutări.
Cîștigînd și partida întreruptă cu Novopașcin, ma

rele maestru Victor Korcinoi a trecut din nou în 
fruntea clasamentului, cu 6,5 (1) puncte. Pe locul doi 
se află Holmov cu 6 puncte.

• In cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni” la tenis de masă, astăzi, la Var
șovia, echipa C.S.M. Cluj va întîlni echipa locală 
Sparta. în caz de victorie, echipa clujeană va juca în 
turul următor cu învingătoarea din jocul Partizan 
Belgrad—Lokomotiv Leipzig.

După meciul de la Varșovia, jucătorii romîni vor 
evolua vineri, sîmbătă și duminică la campionatele 
internaționale ale R. P. Polone de la Poznan.

® Peste cîteva zile va pleca în turneu în R. D. 
Germană echipa de box a clubului Metalul Bucu
rești. Boxerii romîni vor susține meciuri la Schwerin, 
Halle și Berlin. Din echipă fac parte printre alții D. 
Davidescu, C. Crudu, A. Olteanu, Gh. Dumitru, P. 
Mentzel, D. Enuț, Ghețu .Velicu și alții.

petiții. Acum ne aflăm 
preliminariile (întrecerile 
clase și în curînd cele 
școală) celui de al doilea 
finala la gimnastică.

Cert este că încă de la ■_ 
mele concursuri pregătitoare 
(inaugurate la sfîrșitul lunii 
trecute), interesul pentru com
petiție se face simțit din plin. 
Școli cu tradiție în gimnasti
că (medii nr. 4, 20, 22, 35, 16, 
28, de 8 ani nr. 102, 110, 111, 
172, 174 etc.) au fost cele mai... 
zeloase în organizarea con
cursurilor pe clase. In curînd 
însă febra pregătirilor și a 
concursurilor va cuprinde toa
te școlile bucureștene. Și dacă 
nu ne putem aștepta la o ci
fră de participare identică ce
lei de la atletism (practic, lu
crul acesta nici nu poate fi 
posibil) in schimb putem an
ticipa că nu va exista școală, 
clasă, în care gimnastica să 
nu-și cîștige noi șt credincioși 
prieteni.

Doi factori vor favoriza a- 
ceasta: pe de o parte condi
țiile optime din majoritatea 
școlilor (altfel spus — săli de 
sport, aparataje corespunză
toare) iar pe de altă parte 
faptul că în Capitală cei mai 
mulți profesori de educație fi
zică au ca specializare gim
nastica. Așadar, sînt în... ma
terie.
pentru ca 
doilea act 
București 
sigurat.

pri-

Există toate condițiile 
succesul celui de-at 
al 

să
Cupei orașului 

fie pe deplin a-

T. GRIGORESCU

Debutul
(Urmare din pag. I)

tribut 
tru Mozart — 
kovski; este o 
tenționată a manierei lui și aș 
fi fericit, dacă s-ar aprecia că 
nu sînt departe de modelul 
ales“. Frumusețea melodiilor, 
claritatea clasică a structurii 
muzicale ne atrag de la primul 
și pînă la ultimul portativ al 
acestui mozartian allegro scris 
totuși într-un modem limbaj 
ceaikovskian.

Partea a doua a Serenadei 
este unul din acele fermecă
toare valsuri ceaikovskiene cu 
care romanticul compozitor

ÎK

w
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succintă codă, cea 
parte — Elegie — 
o pagină de rară
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Tînăra Maria Mărguța este una 
dintre cele mai bune munci
toare din sec(ia tapițerie de 
la Fabrica de mobilă din lași. 
Luctările exetufăte de ea sînt 
întotdeauna de calitate supe

rioară

— Vai, doamnă! a excla
mat Magda. Ce gusturi aveți. 
Și tu, draga mea. Rochie lar
gă ? Și apoi e 
se vede 
coafura, 
fura !...

Abia 
mama Andei ce deosebire Ves
timentară era între fiica ei și 
Magda. „Magda e o fată mo
dernă, și-a zis mama. Poate 
că așa trebuie. De ce fata mea 
să fie altfel ?“ In dorința el 
de a-și vedea fiica cit mai 
„fericită“, mama Andei a ui
tat să se intereseze cam ce 
hram poartă „mondena“ Mag
da, nu a aflat că Magda păpa 
banii unui alt „tătic“ și ai al
tei „mămici“, că fugise de 
muncă influențată de unul, 
Țoni — student cu numele, 
un leneș care umbla să atra
gă fetele la... „distracții“. N-a 
aflat aceste lucruri pentru că 
nu s-a interesat. Și, într-o 
săptămână, Anda. arăta de 
parcă nu era ea. Cu fiecare 
schimbare vestimentară Anda 
creștea în ochii mamei ei — 
arăta acum ca și Magda, a-

deloc 
draga

atunci

prea lungă, nu 
genunchiul. Și 
mea. Vai, coa-

a descoperit

Tînărul cart nu muncește e ca omul debil:
sc prind dc ci toate Dolile

răta ca și băieții și fetele ace
lea care au venit la onomas
tică, alții decît foștii ei colegi 
din anii școlii. Cînd i-a văzut, 
tatăl s-a uitat surprins la în
fățișarea noilor prieteni ai 
Andei, a ascultat vorbele lor 
de-a dreptul dizgrațioase, dar 
s-a mulțumit din nou să-i 
spună soției :

— Ăștia numai a oameni se
rioși nu arată. Țoni, ăla mi-a 
părut o pușlama... și prea se 
vira în sufletul fetei noastre... 
Și-apoi fata nu face nimic...

— Vorbești prostii, a repli
cat din nou mama. Tineri, aia 
e ! Das-o să se distreze.

Din „distracție“ în „distrac
ție“, Andei nu-i mai ajungeau 
rochiile, bluzele, dorea mereu 
altele noi. Pantofii i s-au a- 
lungit enorm, fusta i s-a tot 
strâmtat, limbajul i-a devenit 
tot măi piperat („bibictil“, „pu- 
picul“, „e o chestie’’, „o viață

are omul”... și altele mai 
„tari“). Magda devenise idea
lul ei de viață. Și, ceea ce o 
impresiona îndeosebi, era ima
ginația și priceperea Magdei 
în a-i „duce“ pe... „bătrlni“, o 
amuza nespus, aproape o fas
cina lipsa de... prejudecăți la 
Magda. „Trebuie să fii moder
nă, dragă, ce, te iei după idei 
preconcepute ? îi demonstrase 
prietena. O să te invit la un 
ceai sau la un jur, să te pui 
și tu la curent cu tineri 
bine...".

— Ceai ?... Jur ?... întrebă 
nesatisfăcut tatăl, în timp ce 
mama călca rochia Andei.

— Ia lasă fata, las’, să se 
distreze, că e tînără ! a in
tervenit, ca și altă dată, mama.

Și, Anda s-a... distrat! La 
„ceaiuri“ a aflat că Magda 
lipsește uneori de acasă, min- 
țindu-și părinții că e la o co
legă. Tot acolo a aflat că Țoni

are o cameră și
n-a putut fi liniștită de dorin
ța de a nu se lăsa mai prejos 
decît prietena ei: adică ea de 
ce fumează, ea de ce lipsește 
de acasă și eu nu? i-a trecut ei 
prin minte. Și a „lipsit“ și ea. 
A lipsit o dată, de două ori, 
apoi a dispărut multă vreme. 
Părinții s-au alarmat, dar au 
primit o telegramă din Mara
mureș. „Sînt într-o excursie. 
Pa !“ („Nu fi proastă, o învăța 
Magda. O telegramă trimisă 
de cineva de acolo și semnată 
de tine, salvează tot!“).

...S-a întors acasă după o 
lungă perioadă; s-a întors cu 
un copil în brațe. Părinții au 
rămas cu gura căscată, Ințe- 
leseseră ei distracție, dar nu 
chiar așa.

— Dar ăla ?... Ala ? I... a 
țipat deznădăjduit tatăl cînd 
a văzut-o.

„Ala" — adică Țoni, adică

• ••

cită va vreme tatăl copilului, a ținut-o la el 
pînă a crezut că e sănătoasă, 
și-o poate lăsa singură. Apoi 
i-a spus franc (el nu e omul 
care să umble cu „chestii“):

— Nu vezi că mă plictisești? 
Ce dracu ?

Și i-a dat drumul în stradă.
★

Aceasta este povestea Andei 
B., o poveste neplăcută, regre
tabilă, dar care s-a petrecut 
în realitate. Făcea parte din- 
tr-o promoție de tineri veseli, 
inimoși, ale căror visuri zbu
rau departe, purtând în ele 
voința și hotărîrea lor de a 
îndeplini planuri mari, dorin
ța de a munci, de a se dărui 
cu pasiune vieții noastre noi. 
Și iată că, deodată, din stolul 
acela în plin zbor, Anda s-a 
oprit ca o pasăre cu aripa 
frîntă.

Ce barieră putea să stea in 
fața unei tinere la vîrsta de

(Urmare din pag I) 

caracteristicile tehnice ale încălță
mintei, reduce durabilitatea și es
tetica produsului. De aceea și ute- 
miștii din aceste secții—pregătire, 
cusut fețe, tălpuit, finisaj—luînd 
parte aciivă la lupta pentru rea
lizarea de produse de bună ca
litate și-au făcut bunul obicei ca 
în adunările generate să analizeze 
periodic contribuția lor în această 
direcție. Așa, bunăoară, la un 
moment dat s-a constatat că la 
mașina de tras fețe pe calapod 
se produc rebuturi. Multe fețe se 
rupeau. Cauza : tînărul care lucra 
la această mașină nu avea o pre
gătire profesională corespunză
toare cu cerințele operației res
pective, nu știa să mînuiască co
rect mașina.

A fost nevoie ca acest tînăr 
să fie ajutat de maistrul și briga
dierul secției, să meargă la cursu
rile de ridicare a calificării.

întreprinderea noastră a fost 
dotată cu peste 200 de utilaje 
noi de înaltă tehnicitate. în urma 
intrării acestui mare număr de 
mașini în procesul de fabricație 
s-a simțit, mai mult ca oricînd, 
nevoia înființării unor cursuri de 
ridicare a calificării. Pornind de la 
această necesitate, au fost orga
nizate cursuri de ridicare a ratifi
cării pe meserii. Organizația 
U.T-M. a mobilizat la aceste cursuri 
peste 150 de tineri de la benzile 
sectorului de încălțăminte.

O altă măsură importantă pro
pusă de utemiști în adunările 
generale a fost și aceea ca la 
principalele locuri de muncă, cum 
ar fi : cusut fețe, cusut talpă, fre
zat talpă, finisat, să se expună 
produse etalon penfru fiecare o~ 
perație în parte, penfru a servi 
ca model fiecărui tînăr muncilor.

Măsurile stabilite în adunările 
generale de către utemiști, apli
cate apoi în procesul de produc
ția, au făcut ca contribuția tine
retului la îndeplinirea sarcinilor 
de plan să crească. Astfel, planul 
producției globale al întregii fa
brici, pînă la 20 noiembrie, a 
fost realizat în proporție de 108,30 
la sută, iar la producția marfă 
107,29 la sută. Pînă la 1 noiem
brie s-au realizat, prin reducerea 
prețului de cosf, economii peste 
plan, în vațoare de 1 539 000 lei 
și beneficii pesfe plan în valoare 
de 696 000 lei. Ne bucură fapfuJ 
că ta cel de al IV-lea Pavilion 
de mostre un număr mare de mo
dele trimise de întreprinderea 
noastră a fost apreciat de vi
zitatori. Rămîne ca odată con
tractate, noi să ne dăm silința 
să punem la îndemîna cumpără
torilor produse la nivelul celor 
expuse. Utemiștii noștri luptă ca 
realizarea producției de serie să 
corespundă cu mostra etalon. Nu
mai așa produsele noastre vor fi 
la nivelul cerințelor acfuaJe,

Premieră la Teatrul 
pentru tineret și copii

Teatrul pentru tineret și 
copii a prezentat marți seara, 
în sala din str. Dobrogeana 
Ghenea, premiera piesei „Mi
cuța Dorrit", dramatizare de 
Ion Cojar și H. Radian, după 
cunoscutul roman al lui Char
les Dickens. Piesă este pusă 
în scenă de regizorul Ion Co
jar ; decorurile și costumele 
sînt semnate de Ion Mitrici. 
In rohti micuței Dorrit apare 
Alexandrina Halic.

(Agerpres)

la catedră
leonora, Meșco Ana, Olteanu Ion, 
Puchi Lăzărica și alții au cres
cut simțitor; munca desfășurată 
de aceștia a fost mult mai bine 
organizată și condusă, mai com
petentă, ceea ce a făcut să creas
că autoritatea lor în fața elevi
lor, să se contureze calitățile u- 
nui bun profesor, să crească dra
gostea lor pentru muncă și cer
cetare, pentru profesiunea a- 
leasă. Studenții au fost îndrumați 
să organizeze în școală diferite 
activități. Așa de exemplu, stu
denții anului III au organizat, 
condus și îndrumat acțiuni ale 
organizației de pionieri, munca 
în cercurile de matematică, 
munca cu părinții, cu elevii ră
mași în urmă la învățătură etc.

Astfel concepută, practica stu
denților a contribuit la cunoaș
terea realităților școlare, la in
tegrarea studenților în viața șco
lii. Cu prilejul predării lecțiilor 
la clasele III—VII, s-a verificat 
gradul unor deprinderi simpla

17 ani, ce putea s-o oprească 
din drumul ei firesc, spre îna
inte ? Pentru toți cei care 
cunosc povestea Andei B. e 
clar că lovitura aceasta i-au 
dat-o înșiși părinții, concepția 
lor filistini despre muncă, do
rința lor de a-i crea fiicei o 
viață călduță și... cît mai pli
nă de „plăceri“. în timp ce 
alți părinți își pregătesc copiii 
pentru muncă și viață, îi în
deamnă să muncească cît mai 
bine, părinții Andei se mul
țumeau s-o știe „fără griji“, 
s-o știe aproape de ei, fără 
preocupări. Orbiți de dorința 
de a o ști „fericită“ nu și-au 
pus întrebarea: „Unde mer
ge fata noastră ? Cu ce se în
deletnicește ea atunci cînd se 
află în cercul acelor „prie
teni“ ? Cine sînt ei și cu ce se 
ocupă ? Ce o pot învăța acei 
indivizi certați cu munca și 
cu bunul simț ?“. Nu e, deci, 
întîmplător faptul că frivoli
tatea, superficialitatea au 
prins sfera
Andei.

...Fiindcă 
muncește e 
prind de el toate bolile I

de preocupări
cu-

a

nutînărul care 
ca omul debil : se

ale activității didactici, sprijini
te de pregătirea de specialitate 
și metodică.

Celelalte activități ca : fami
liarizarea cu toate laturile mun
cii din școală, studierea activi
tății dirigintelui, cunoașterea 
fiecărui elev și a clasei, partici
parea la munca metodică din 
școală etc. au avut doar meni
rea să completeze pregătirea ge
nerală a viitorului profesor.

Concluziile asupra practicii pe- 
dagogice indică un bun început. 
Cu toate acestea, trebuie să de
punem un efort și mai susținut 
în vederea asigurării unei pregă
tiri multilaterale viitorilor ab
solvenți, ridicării măiestriei lor 
pedagogice la nivelul exigențelor 
crescînde impuse de sarcinile 
izvorîte din documentele de 
partid și de stat privind învăță- 
mînlul de cultură generală.

f M.M.E.E.—D.E.E.
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U.R.S.S. Recent la Palatul pionierilor din Moscova a 'cr/ut loc des
chiderea Clubului tineretului pentru prietenia internațională. In 
vizită la tineretul din Moscova au venit studenfi străini care stu
diază în U.R.S.S. printre care studenfi din Romînia, Cuba, Finlanda, 
Indie și Cipru. In fotografie : Pionieri și elevi din Moscova în 

mijlocul prietenilor lor din alte țări.

DECLARAȚIA P.C.U.S. ÎN LEGĂTURĂ
CU INTERZICEREA PARTIDULUI COMUNIST 

DIN ALGERIA

„Un spectacol 
strălucitor"
Ziarele din New York 
despre marele succes 

ai ansamblului 
„Rapsodia Romînă"

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— De la trimisul special C. 
Răducanu: Marile cotidiene 
americane au publicat ample 
cronici asupra spectacolului, 
prezentat la New York de an
samblul „Rapsodia Romînă”, 
„NEW YORK TIMES : sub tit
lul „Ansamblul dă un specta
col antrenant și plin de cu
loare” scrie : „Ceea ce s-ar 
putea dovedi a fi fost punctul 
neașteptat al sezonului de 
dans a fost spectacolul de sîn- 
bătă seara de la Carnegie Hali, 8 
oare a ridicat asistența în pi- 8 
cioare. Repetate explozii de! 
entuziasm au salutat inter- s 
pretările trepidante, pline de s 
prospețime și frumusețe”, j 
„Dansurile, scrie ziarul, au 3 
fost pline de viață și ele au | 
reținut tot timpul atenția 8 
spectatorilor”. Cronica se în
cheie cu cuvintele: „Nu se 
știe cînd Rapsodia Romînă se 
va mai întoarce la New York, 
dar sperăm că va reveni cu- î 

■ rînd și va rămîne ceva mai' 
mult”.

Același regret pentru un a- 
tît de scurt popas la New 
York și speranțe de revedere 
exorima și finalul cronicii din 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE”, apărută sub semnă
tura de mare autoritate a lui 
Walter Teirry, unul din prin
cipalii cronicari de specialitate I 
din S.U.A. : „Ansamblul romi- : 
nesc, plin de frumusețe, este I 
inspirat în prezentarea uncii 
Rapsodii romîne în sunet șiș 
mișcare și aș dori să poată | 
sta cu noi mai mult decît o 
singură seară, deși chiar și 
numai pentru această unică 
experiență trebuie să-i fim re
cunoscători”. Terry caracteri
zează astfel spectacolul : „A 
fost o interpretare îneîntătoa- 
re de o naturalețe cuceritoare, 
un bogat colorit în costume și 
atmosferă, o splendidă pre
zentare teatrală. Partea de 
virtuozitate a programului a 
stat în mîinile orchestranților, 
a soliștilor instrumentiști și a 
unui solist vocal Care pur și 
simplu a zguduit sala“.

„A fost un spectacol stră-§ 
lucitor și plin de voioșie, s 
aproape în mod egal împărțit B 
între dans și muzică”, spune! 
în încheiere autorul cronicii. ]

Atreis»« Soarta Okinawei

■
 | eparte de a „potoli spiritele”, așa

; cum au sperat organizatorii lor, a-

• legerile pentru Consiliul legislativ al 
insulelor Ryukyu care au avut loc 
în luna noiembrie au dus mai cu- 
rînd la sporirea manifestărilor de 
protest. Locuitorii Okinawei și ai 

celorlalte insule care fac parte laolaltă din arhi
pelagul Ryukyu au sesizat că aceste alegeri n-au 
fost decît un paravan petitru perpetuarea situa
ției actuale. Dar cu toate acestea, au folosit 
prilejul votului spre a da o lecție celor ce spri
jină pe ocupanții americani. Rezultatul scruti
nului demonstrează sporirea locurilor obținute 
de partidele democratice care cer lichidarea 
ocupației, în dauna partidului liberal democrat. 
Practic, alegerile nu au o însemnătate deosebită 
de vreme ce Consiliul leglislativ — în ciuda re
clamei insistente ca organ de autoguvernare — 
se află în subordinea înaltului comisar ameri
can. De altfel, nu mai departe decît în acest an, 
15 legi adoptate de acest organ au fost respinse 
de generalul Caraway, comandantul militar ame
rican, este desigur semnificativ că printre legile 
respinse este cea care prevede acordarea de 
ajutor organizațiilor agricole și pescărești, cea 
privitoare la îmbunătățirea asistenței medicale 
a populației etc.

* Nemulțumirea populației față de rînduielile 
existente izbucnește cu fiecare prilej. Nici un 
moment în deceniul de cînd a intrat în vigoare 
tratatul de pace separat cu Japonia încheiat în 
1951 la San Francisco, potrivit căruia grupul 
respectiv de insule rămîne sub control american, 
populația din Okinawa nu s-a împăcat cu trans
formarea arhipelagului în principala „platformă” 
racheto-nucleară americană în Extremul Orient. 
Ce a însemnat acest deceniu pentru cei 900 000 
de locuitori ai insulelor respective se poate de
duce dacă se ține seama că țăranilor le-au fost 
răpite 46 la sută din pămînturile cultivabile 
spre a se instala bazele militare. în privința 
rolului atribuit Okinawei, este concludentă re
latarea făcută deunăzi de corespondentul ziaru
lui „ASAHI”: „In ultima perioadă, nota el, forțele 
armate ale S.U.A. din Okinawa au fost sporite 
și în prezent ele numără în total peste 40 000 
oameni aparținînd diverselor genuri de arme. în 
ultimul timp au crescut, de asemenea, cantitățile 
de armament, mijloace de transport și alte ma

teriale strategice care sosesc în portul Naha. A- 
cestea ori sînt depozitate pe insulă ori sînt în
cărcate pe nave și expediate în direcții necunos
cute. în port sosesc permanent nave portavion 
ale flotei a Vil-a americane”.

Atît respingerea multor legi de către coman
dantul militar american cît și sosirea masivă a 
armamentului modern au continuat chiar după 
ce președintele Kennedy a anunțat în urmă cu 
cîteva luni „noua orientare” a politicii ameri
cane în Okinaiva. în foîid, această „nouă orien
tare” s-a rezumat la adăugarea unui adjunct civil 
pe lîngă comandantul jnilitar american care să 
facă legătura cu autoritățile din Tokio, și la 
promisiunea vagă de furnizarea de ajutor pe 
termen lung ; cu deplin temei populația Okina
wei a considerat că „promisiunea” este de rău 
augur, deoarece ea implică neapărat perpetuarea 
ocupației.

De altfel, majoritatea presei japoneze a recu
noscut că „noua orientare” nu aduce nici o 
schimbare în statutul de ocupație impus Okina
wei.

Partidul popular din Okinawa a protestat cu 
vehemență pe lingă autoritățile militare ameri
cane în legătură cu începerea, la 23 noiembrie, 
în regiunea Capului Dzampa, a unor lansări de 
rachete „Nike-Her cules“ capabile să poarte 
focos nuclear.

După cum relatează ziarul „Akahata“ din 3 
decembrie, în declarația partidului se arată că 
efectuarea acestor lansări reprezintă o primej
die serioasă pentru pace în Asia.

Protestele împotriva ocupării Okinawei sînt 
exprimate atît de populația acestor insule, cît și 
de întregul popor japonez care solicită realipirea 
acestui străvechi teritoriu japonez la patria 
mamă.

Sub presiunea opiniei publice, chiar Adunarea 
legislativă a adoptat o rezoluție în care cere ca 
O.N.U. să ia atitudine în favoarea eliberării 
Okinawei, iar în semn de simpatie, cele două 
Camere ale parlamentului japonez au cerut gu
vernului să acționeze în vederea punerii insu
lelor Ryukyu sub protecția patriei.

Lupta populației din arhipelagul Ryukyu îm
potriva ocupației ia formele cele mai variate.

Z. FLOREA

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice a dat publicității o de
clarație în legătură cu inter
zicerea Partidului Comunist 
din Algeria și a ziarului „El 
Houriya“, organul său cen
tral.

In declarație se spune că a- 
ceastă măsură nejustificată 
nu poate decît să slăbească u- 
nitatea forțelor, democratice 
ale națiunii algeriene în fața 
colonialiștilor și imperialiști
lor, să aducă mari prejudicii 
cauzei întăririi independenței 
Republicii Algeriene, a dez
voltării ei pe calea democra
ției și progresului.

După ce se amintește contri
buția activă a P.C. din Alge
ria la lupta întregului popor 
pentru independența naționa
lă, în declarație se spune :

Partidul Comunist din Al
geria a participat în mod ac-

Gomuika despre probleme actuale 
ale situației internationale

VARȘOVIA 4 (Agerpres). —
La ședința festivă cu prilejul 

Zilei Minerului, care a avut loc 
la Zabrze, voievodatul Katowice, a 
luat cuvîntul W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Refe- 
rindu-se la criza din Marea Ca
raibilor, el a subliniat că înțele
gerea sovieto-americană, dictată 
de rațiunea sănătoasă, la care s-a 
ajuns în această problemă con
firmă încă o dată teza adoptată de 
mișcarea comunistă internațională 
că în timpurile noastre războiul nu 
este inevitabil, deși — ca și pînă 
acum — este posibil. Astăzi, impe
rialismul nu mai poate să rezolve 
după bunul său plac problema 
războiului și păcii. Acest lucru 
nu-i este permis de raportul de 
forțe din lume dintre socialism și 
capitalism. Republica Cuba trebuie 
să iie asigurată Împotriva unei 
noi intervenții armate, trebuie să 
primească garanții că suveranita
tea sa va ii respectată.

Vorbitorul a arătat că proble- 
mele-cheie care reclamă o rezol
vare rapidă sini : încetarea cursei 
înarmărilor și adoptarea unor mă
suri necesare — ca încheierea u- 

tiv și consecvent Ia înfăp
tuirea măsurilor Frontului de 
Eliberare Națională și ale Gu
vernului Provizoriu al Repu
blicii Algeriene, îndreptate 
spre obținerea victoriei, a a- 
cordat un sprijin ferm, necon
diționat, Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, constituit ca organ al 
puterii centrale în republică.

Interzicerea activității par
tidului comunist, se arată în 
declarație, stîrnește în rîndu- 
rile tuturor partizanilor pro
gresului și democrației un 
sentiment de nedumerire și 
îngrijorare pentru drepturile 
și libertățile clasei muncitoa
re, ale întregului popor mun
citor din Republica Algeriană.

Comuniștii din Uniunea So
vietică, toți oamenii sovietici 
doresc fierbinte ca măsura 
nedreaptă împotriva comuniș
tilor algerieni să fie anulată.

nul acord cu privire Ia interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră, lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, crearea unor 
zone denuclearizate pe teritoriile 
unde există posibilitatea izbucni
rii unor conliicte internaționale, 
interzicerea răspîndirii continue a 
armei atomice, lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial, prin încheierea tratatului 
de pace cu Germania, și regle
mentarea problemei Berlinului oc
cidental. Rezolvarea acestor pro
bleme ar deschide calea spre de
zarmarea generală și totală, care 
este imperativul timpurilor noastre.

Năzuința spre destinderea încor
dării în lume, accentuată de criza 
cubană a pus cu o nouă iortă la 
ordinea zilei problema zonelor 
denuclearizate.

Împreună cu toate /firile lagă
rului socialist, împreună cu Uniu
nea Sovietică, principala torfă a 
socialismului mondial, — a spus 
în încheiere W. Gomulka — vom 
lupta pentru ceea ce este mai im
portant în timpurile noastre — a- 
sigurarea unei păci trainice pentru 
noi și pentru întreaga omenire.

Președintele Tito la Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la 4 decembrie au sosit 
la Moscova președintele R.P.F. 
iugoslavia, Iosip Broz -Tito, și 
alți conducători de stat iu
goslavi.

în gara Kiev, Iosip Broz 
Tito a fost întîmpinat de 
Nikita Hrușciov și de alți con
ducători ai Uniunii Sovietice.

Salutînd pe Iosip Broz Tito 
și pe persoanele care îl înso
țesc, N. S. Hrușciov a spus : 
„Cred că noi, în calitate de 
oameni politici și de stat, vom 
putea îmbina odihna dv. cu 
convorbiri și schimburi de pă
reri privind problemele dez
voltării relațiilor dintre țările 
noastre și problemele interna
ționale actuale care prezintă 
interes comun. Presupun că 
contactele personale dintre 
conducătorii Iugoslaviei și ai 
Uniunii Sovietice vor fi și pe 
viitor utile, vor servi la întă
rirea prieteniei și colaborării 
dintre țările noastre“.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
modul în care se dezvoltă re
lațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia. Relevînd că 
în numeroasă probleme inter
naționale importante pozițiile 
celor două țări coincid, el a 
subliniat că există toate con
dițiile necesare pentru ca „re
lațiile noastre bune să se dez
volte și pe viitor cu succes și 
să se întărească“.

N. S. Hrușciov a declarat 
că U.R.S.S. năzuiește sincer 
spre lărgirea relațiilor eco
nomice, culturale, științifice 
și de alt gen cu Iugoslavia so
cialistă, ceea ce corespunde 
intereselor tuturor țărilor so
cialismului.

în cuvîntarea sa de răspuns, 
președintele Iosip Broz Tito a 
spus că el și persoanele care

II : Problemele internaționale trebuie 
să-și găsească o soluționare treptată 
intr-un spirit de concesii reciproce

NEW YORK 4 (Agerpres). — U 
Thant, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, a ți
nut, la Universitatea „John Hop- 
kins” din Baltimore, o conferință 
cu tema „Relațiile dintre Est și 
Vest și Organizația Națiunilor U- 
nite".

După ce a subliniat că „caracte
rul schimbător al relațiilor dintre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică 
exercită o mare înrîurire nu nu
mai asupra întregii lumi contem
porane, ci și asupra activității 
O.N.U.", U Thant a trecut in re
vistă relațiile dintre cele două 
țări. El a făcut aprecieri foarte e- 
logioase despre principiul după 
care se călăuzește Uniunea Sovie
tică, și anume acela că nu există 
o inevitabilitate fatală a războiu
lui. Secretarul general al O.N.U. a 
arătat că N. S. Hrușciov face 
parte din categoria conducătorilor 
„care au o concepție consecven
tă despre lume, bazată nu pe teza 
inevitabilității războiului, ' ci pe 
ideea necesității imperioase a 
coexistenței competitive. Putem 
să fim sau nu de acord cu con
cepția lui despre lume sau cu țe
lurile lui, a spus vorbitorul, dar 
avem temeiuri absolut suficiente 
pentru a considera că el nu vrea 
război".

U Thant și-a exprimat părerea 
în continuare că Occidentul nu 
pare să sesizeze sensul real al po
liticii externe a Uniunii Sovietice. 
El a arătat că „cei mai mulți din
tre conducătorii occidentali conti
nuă să promoveze „concepția ali
anțelor de fier cimentate prin tea
ma reciprocă și sprijinite pe un 
pericol constant de război nu
clear”. El a subliniat că această 
concepție este astăzi învechită.

Analizînd evenimentele din ul
timul deceniu și activitatea des
fășurată de O.N.U. în această pe
rioadă, conferențiarul a subliniat 
marea importanță a „sporirii nu
mărului membrilor Adunării Gene
rale și a apariției în Adunarea 
Generală a elementului afro-asia- 
tic, atît de puternic din punct de 
vedere numeric".

U Thant a subliniat in conti
nuare rolul țărilor neangajate, in 
rezolvarea unor probleme grele 
cum ar fi dezarmarea.

El a acordat o deosebită atenție

Un savant romîn pe nava „Viteaz** NEW YORK — In Comite
tul al 2-lea a fost adoptată o 
rezoluție în legătură cu 
dreptul popoarelor și națiuni
lor la suveranitate deplină a- 
supra resurselor lor naturale. 
Rezoluția se bazează pe un 
proiect propus de către comi
sia Națiunilor Unite pentru 
permanenta suveranitate asu
pra resurselor naturale și a 
fost adoptată cu 60 de voturi 
pentru, cinci împotrivă, și 22 
abțineri. Cele cinci voturi îm
potrivă au fost date de Au
stralia, Franța, Olanda, An
glia. S.U.A.

SOFIA. La 3 decembrie a avut 
loc ședința noului Consiliu de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, prezi
dată de Todor Jivkov. Consiliul 
de Miniștri a examinat și a a- 
probat expunerea prezentată de 
Todor Jivkov cu privire la reor
ganizarea activității guvernului și 
organelor acestuia și a adoptat 
măsurile corespunzătoare.

• BERLIN. — Guvernul R. D. 
Germane consideră că problema 
dezarmării generale și totale con
stituie sarcina cea mai urgentă a 
tuturor popoarelor și a tuturor gu
vernelor, se spune în declarația 
guvernului R.D.G. înaintată Orga
nizației Națiunilor Unite.

Guvernul R. D. Germane consi
deră că lichidarea rămășițelor ce
lui de-al II-lea război mondial, în-

MOSCOVA 4 Cores
pondență specială A- 
gerpresLa Moscova 
au sosit membrii expe
diției științifice care 
timp de 5 luni au în
treprins cercetări ocea- 
nografice în Oceanul 
Indian pe nava sovie
tică „Viteaz“. La invi
tația Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., la a- 
ceasfă expediție a par
ticipat și un om de 
știință din (ara noastră, 
profesorul Eugen Pora, 
membru corespondent 
al Academiei R.P. Ro
mîne.

Jmpărtășindu-și im-

presiile culese în tim
pul acestei călătorii, 
prof. Pora a spus : în 
fot timpul călătoriei 
m-am simțit ca într-o 
adevărată familie și 
am colaborat foarte 
bine cu cercetătorii 
sovietici. Pentru mine, 
personal, rezultatele a- 
cestei expediții sînt 
foarte îmbucurătoare.

în primul rînd am 
putut constata că e 
posibil și chiar nece
sar ca pe un astfel de 
vas să se instaleze 
un laborator de fizio
logie, apoi am pu-

MOSCOVA. — Conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic au vizitat luni țesătoria 
experimentală model din ca
drul Combinatului de mătase 
„Sverdlov” din Moscova.

La această întreprindere, 
procesul tehnologic de produc
ție este în întregime mecani
zat.

SOFIA. Mărfi seara ambasado
rul R. P. Romine la Sofia, Mihai 
Marin a oierii un cocteil cu oca
zia apropiatei sale plecări defi
nitive din R. P. Bulgaria.

Au participat Dimo Dicev, șeful 

îl însoțesc sînt bucuroși că au 
sosit din nou în U.R.S.S., mai 
ales la Moscova, pentru a lua 
cunoștință „de marile dv. rea
lizări în construirea socialis- 
mului-comunismului“.

El a relevat că lumea în
treagă admiră realizările știin
țifice ale Uniunii Sovietice 
care se află înaintea celorlalte 
țări, deoarece „ea a fost pri
ma care a deschis calea spre 
o viață nouă, fericită a po
porului, creînd primul stat din 
lume al oamenilor muncii“.

„Deși caracterul vizitei noas
tre este odihna, a spus Tito, 
totuși este de la sine înțeles 
că ne va face o mare plăcere 
să avem un schimb de păreri 
în diferite probleme ale vieții 
internaționale, precum și în 
problemele care privesc cele 
două țări ale noastre“.

Tito a subliniat că năzuința 
sinceră a poporului iugoslav 
de a întări prietenia cu po
poarele Uniunii Sovietice are 
rădăcini adînci. Trecutul nu 
prea îndepărtat, lupta comună 
împotriva dușmanului comun 
— cotropitorii fasciști, sufe
rințele îndurate în comun, 
sîngele vărsat și jertfele 
uriașe ale popoarelor sovietic 
și iugoslav au unit trainic 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei. Această prieten'e 
se întărește și mai mult în 
prezent, deoarece ambele po
poare luptă pentru pace în în
treaga lume, pentru crearea 
condițiilor necesare construi
rii unei vieți noi, fericite.

Președintele Iugoslaviei și-a 
exprimat convingerea că vi
zita sa și a persoanelor care îl 
însoțesc în U.R.S.S. va con
tribui la o și mai mare conso
lidare a înțelegerii reciproce 
și la extinderea colaborării 
dintre cele două țări.

crizei din zona Mării Caraibilor 
și reglementării acestei crize. 
„Este posibil acum, a spus el, să 
se anunțe realizarea unui acord 
în anumite puncte fundamentale 
între S.U.A. și U.R.S.S." în legă
tură cu această problemă.

Secretarul general al O.N.U. a 
subliniat apoi necesitatea ca in 
condițiile internaționale actuale și 
alte probleme in suspensie ale 
războiului rece, ca dezarmarea, în
cetarea experiențelor nucleare, 
problema Berlinului occidental, 
să-și găsească o soluționare trep
tată, intr-un spirit de concesii re
ciproce, spirit care a caracterizat 
tratativele dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la Cuba.

în continuarea expunerii sale, 
U Thant a declarat că „a venit 
timpul să ne concentrăm atenția 
intr-o mai mare măsură asupra 
structurii economice și sociale a 
societății și îndeosebi asupra dis
proporției dintre bogățiile țărilor, 
fapt care constituie una din cau
zele esențiale ale încordării po
litice”.

Un soldat a deschis foc asupra mulțimii în timp ce femeile și copiii fug speriați. Această scenă 
tragică a avut loc recent la Santiago de Chile în timpul unei demonstrații a muncitorilor greviști 
însoțiți de familiile lor. Poliția și armata a intervenit în mod bestid ucigînd și rănind mai multe 

persoane
Foto : U.P.I. din revista „UNITED STATES NEWS AND WORLD REPORT“

tut face cîteva cer
cetări noi asupra a- 
nimalelor din Oceanul 
Indian ; In fine, am 
putut scrie o carte 
despre cea de-a 35-a 
expediție oceanografi- 
că, în care am descris 
întreaga organizare și 
rezultatele cercetărilor 
întreprinse.

Duc cu mine în fără 
darul făcut Muzeului 
,,Antipa“ de colectivul 
de pe nava sovietică : 
o colecție unică de 
pești și alte animale 
din fauna Oceanului 
Indian, 

secției externe a C.C, al P.C.B., 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, funcțio
nari superiori din M.A.E. al R. P. 
Bulgaria, reprezentanți ai Comi
tetului pentru prietenie și relafii 
culturale cu străinătatea.

ROMA. în ziua de 4 decembrie 
la Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Italian au continuat 
dezbaterile pe marginea raportu
lui prezentat de secretarul general 
al P.C. Italian, Palmiro Togliatti, 
cu privire la . „Unitatea claselor 
muncitoare pe calea spre socia
lism în condițiile democrației și 
păcii“.

„Harte-1“ 
la 11 103 000 Km 

de Pămînt
> MOSCOVA 4 (Agerpres).
< — TASS transmite : în
< cursul ultimei legături sta- 
? bilite prin radio, stația in-
< terplanetară „Marte-1" s-a
> aflat la o distanță de 
S 11 193 000 km de Pămînt.
< în perioada 27 noiem-
< brie—4 decembrie a fost
> stabilită în cîteva rînduri 
S legătura prin radio cu sta-
< ția interplanetară „Marte-
< 1“. De pe bordul stației in- 
? terplanetare au fost recep-
> ționate date științifice și 
S date cu plivire la funcțio- 
j narea unor agregate și au 
( fost efectuate măsurători 
? ale traiectoriei.

i
 Legătura prin radio cu 
stația „Marte-1“ este bună. 
Datele telemetrice se înre
gistrează cu precizie.

Prelucrarea măsurătorilor 
traiectoriei efectuate în de
cursul unei luni de zbor a 
stației interplanetare „Mar- 
te-1“ a permis să se preci
zeze parametrii orbitei sta
ției. Totodată s-a stabilit că 
traiectoria mișcării stației 
interplanetare „Marte-1“, 
fără a ține seama de co
recții, va trece la o distan
ță de 193 000 km de plane
ta Marte.

La 6 decembrie, ora 9 
(ora Moscovei), stația in
terplanetară „Marte-1" va 
avea următoarele coordo
nate astronomice : ascen
siune dreaptă 7 ore și în
clinarea 44 grade și 19 
minute, iar stația se va 
afla la o depărtare de 
11 930 000 km de Pămînt.

GENEVA: Ședința subcomitetului
celor trei puteri

GENEVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite. La 4 decem
brie a avut loc ședința ordi
nară a subcomitetului celor 
trei puteri (U.R.S.S., S.U.A., 
Anglia) în legătură cu înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară. Au continuat discuțiile 
pe marginea propunerilor cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare, prezentate spre 
examinare subcomitetului.

După cum s-a aflat, delega
ții occidentali, cramponîndu-se 
de vechea lor poziție în pro
blema controlului, au căutat 
să defăimeze ideea „cutiilor 
negre“. Puterile occidentale — 
S.U.A. și Anglia — au fost ne
voite să recunoască netemei
nicia cererilor lor anterioare 
și să fie de acord că experien
țele cu arma nucleară în at
mosferă, în Cosmos și sub apă 
pot fi controlate prin mijloace 
naționale. Ele nu au mai in
sistat asupra cererii lor cu pri
vire la instituirea pe teritoriu
lui Uniunii Sovietice a unor 
posturi internaționale de con

PE SCURT
în Kenya a fost nu

mit un nou guverna
tor. El are menirea de 
a prelungi dominația 
colonialistă prin mij
loace, chipurile, „mai 
blînde", (Ziarele)

— Trebuie să umblu cu... 
mănuși...

Desen de V. VASILIU

Deschiderea Congresului
P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 4 (Agerpres). — La 
4 decembrie, anunță. C.T.K., în 
Palatul Congreselor din parcul 
de cultură și odihnă „Julius 
Fucik“ din Praga s-a deschis 
Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia. La congres participă dele
gații reprezentînd peste 60 de 
partide comuniste și muncito
rești frățești din țările Euro
pei, Asiei, Africii și Americii.

Delegația Partidului Munci
toresc Romîn la congres este 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Ștefan Voitec, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Virgil Cazacu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al comitetului 
regional-Iași al P.M.R., Barbu 
Zaharescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., și Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul R.P.R. în 
R. S. Cehoslovacă.

Delegații și oaspeții la con
gres au cinstit printr-un mo
ment de reculegere memoria 
conducătorilor Partidului Co
munist din Cehoslovacia — 
Vaclav Kopecky, Zdenek Ne- 
jedly și Rudolf Strechaj, care 
au încetat din viață în peri
oada care a trecut de la cel 
de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia.

Deschizînd congresul, Anto- 
nin Novotny a salutat pe de
legații și oaspeții străini.

Delegații la congres au a- 

trol și a inspecției internațio
nale pentru detectarea explo
ziilor nucleare în mediile sus- 
amintite. Totuși ele continuă 
să stăruie asupra instituirii 
unui sistem internațional de 
control și inspecție pe terito
riul Uniunii Sovietice în ceea 
ce privește fenomenele seis
mice.

De altfel, mijloacele tehnico- 
științifice care permit să se 
deosebească fenomenele seis
mice naturale — cutremurele 
— de exploziile nucleare sub
terane, sînt în prezent atît de 
perfecționate, îneît controlul 
asupra exploziilor nucleare 
subterane poate fi exercitat în 
mod nestingherit prin mij
loace naționale de detectare. 
Astfel, cererea puterilor occi
dentale cu privire la inspecția 
internațională în ce privește 
exploziile nucleare subterane 
este tot atît de neîntemeiată ca 
și cererea similară privitoare 
la exploziile în atmosferă, sub 
apă și în Cosmos.

Demascînd scopurile adevă
rate ale țărilor occidentale, 

probat în unanimitate ordinea 
de zi în care figurează :

— Raportul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia cu privire la ac
tivitatea partidului și direcțiile 
principale ale dezvoltării vii
toare a societății socialiste 
cehoslovace.

— Raportul Comisiei cen
trale de revizie.

— Alegerea Comitetului Cen
tral, a Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a P.C. din 
Cehoslovacia.

După alegerea comisiilor de 
lucru, Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, a prezentat ra
portul la primul punct al or- 
dinei de zi.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 4 decembrie a Con
gresului al XII-lea al P. C. din 
Cehoslovacia tov. Josef Stetka, 
președintele Comisiei centrale 
de revizie a P. C. din Ceho
slovacia, a prezentat raportul 
Comisiei centrale de revizie.

După aceasta s-a trecut la 
discuții. Au luat cuvîntul Mă
rie Kudrnovâ, eroină a muncii 
socialiste, șefă a unei brigăzi 
dg muncă socialistă de la uzi
nele „V. I. Lenin“ din Ruzn- 
berk, și Frantisek Alsbergerer, 
directorul întreprinderii „V. I. 
Lenin“ din Komorane.

Congresul a fost salutat de 
către L. I. Brejnev, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
conducătorul delegației P.C.U.S 
la cel de-al XII-lea Congres* * al 
P. C. din Cehoslovacia.

Lucrările congresului con
tinuă.

reprezentantul U.R.S.S., S. K. 
Țarapkin, a subliniat că de 
fapt nu este vorba de tehnică 
ci de linia politică a părților. 
Faptul că nu s-a realizat un 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucle
ară, a spus el, nu se explică 
decît prin lipsa de bunăvoință 
de care dau dovadă țările oc
cidentale.

In cercurile politice bine in
formate ale capitalelor vest- 
europene, a declarat în con
tinuare S. K. Țarapkin, s-a a- 
flat c’ă unele persoane oficiale 
sus-puse de la Washington se 
îndoiesc fățiș de importanța 
interzicerii experiențelor cu 
arma nucleară. Iată în ce con
stă impasul ivit în tratativele 
noastre. Disputele pe care le 
poartă la Geneva reprezentan. 
ții puterilor occidentale — 
S.U.A. și Angliei — sînt doar 
un artificiu de ordin tehnic al 
politicii puterilor occidentale 
care constă în fond în intensi
ficarea cursei înarmărilor, în 
crearea forțelor nucleare uni
ficate ale N.A.T.O., în conti
nuarea experiențelor cu arma 
nucleară, în zădărnicirea în
cheierii unui acord cu privire 
la dezarmare și la încetarea 
experiențelor cu arma nucle
ară.

Aceasta este adevărata stare 
de lucruri. Delegația sovietică, 
a declarat S. K. Țarapkin, a 
fost nevoită să constate aceasta 
cu un mare regret. Este evi
dent că nu vom obține aici un 
succes pînă cînd S.U.A. nu vor 
da dovadă de bunăvoință, pînă 
cînd ele nu vor fi de acord cu 
interzicerea tuturor experien
țelor cu arma nucleară pe baza 
folosirii mijloacelor naționale 
de detectare. In momentul de 
față există toate posibilitățile 
pentru aceasta.

Următoarea ședință a subco
mitetului va avea loc la 6 de
cembrie.

cheierea tratatului de pace ger
man și transformarea Berlinului 
occidental intr-un oraș liber, neu
tru, ar constitui o contribuție e- 
sențială la rezolvarea importantei 
sarcini de a pune în frîu milita
rismul agresiv vest-german și de 
a micșora încordarea internațio
nală existentă. Aceasta ar contri
bui, de asemenea, la crearea con
dițiilor pentru dezarmarea gene
rală și totală.

GENEVA. în ziua de 3 decem
brie, la Palatul Națiunilor Unite 
din Geneva au început lucrările 
colocviului asupra aspectelor eco
nomice ale producției și utilizării 
panourilor din fibre și plăci aglo
merate.

La acest colocviu participă circa 
70 de delegați. Ca președinte a 
fost ales dl. Chaument (Franța), 
iar vicepreședinte a iost ales N. 
Dumitrescu, directorul Institutului 
de cercetări forestiere din Bucu
rești.

BONN. Din inițiativa cancela
rului Adenauer, în dimineața zi
lei de 4 decembrie au început la 
palatul Schaumburg, sediul can
celariei R. F. Germane, primele 
tratative dintre partidul creștin 
democrat și reprezentanții parti
dului social-democrat din Germa
nia.

Referindu-se la comunicatul dat 
publicității după această primă 
luare de contact dintre reprezen
tanții celor două partide, agenția 
France Presse relatează că ele nu 
au dus la realizarea niciunui 
acord, dar că tratativele vor con
tinua.
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