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Gospodăriile co- ----------- col regional a or-Iective din raionul . t , .. ganizat un con-Negru Vodă, regi- EipcrlCIlțil ÖOSPOflÖrÜlOT COlCCtîVC curs pentru „Cele baza raiOIlllI NCgFU-VOfläsurilor agrotehni- ____cé înaintate, recomandate de știință, au reușit să obțină an de an recolte tot mai mari.Raionul Negru Vodă este așezat în partea de sud-est a regiunii Dobrogea. Aici se găsesc terenuri cu o fertilitate naturală ridicată ; precipitațiile sînt însă puține — 230-320 mm de apă anual — și-mai ales nu sînt repartizate uniform. în trecut, în raion; ca de altfel în întreaga regiune, se practica cea mai înapoiată agricultură din țară și recoltele medii la hectar erau foarte mici. Colectivizarea agriculturii a deschis perspective largi pentru sporirea recoltelor prin extinderea mecanizării, folosirea îngrășămintelor, a semințelor din soiuri productive și aplicarea la un înalt nivel a diferitelor măsuri agrotehnice. Cum s-a făcut acest lucru și la ce. rezultate s-a ajuns ?Mai mult de 70 la sută din suprafața arabilă a raionului este ocupată de cereale — grîu și porumb. Restul este cultivată cu plante tehnice, plante de nutreț etc. Anul a- cesta s-au cultivat 29 574 ha cu grîu și 28 336 ha cu porumb pentru boabe, realizîndu-se în medie, la hectar, cîte 1 900 kg grîu și 3 250 kg porumb boabe. Gospodăriile colective din raion au acumulat o bogată experiență îndeosebi în cultura porumbului. Cifrele din tabelul de mai jos arată cum au crescut recoltele de porumb boabe în ultimii 4 ani.
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Anul Suprafața în ha Recolta medie la ha1960 23 200 2 9381961 23 970 2 9781962 23.400 2 5801963 28 330 3 250Obținerea unor producții mari de porumb se datorește muncii depuse de către colectiviști și mecanizatori, ca și activității neobosite a cadrelor de specialiști din agricultură, care au căutat.să introducă. în producție cuceririle științei agricole și experiența înaintată. O mare importanță au avut cursurile învățămîn- tului agrozootehnic, la care au participat un mare număr de colectiviști din brigăzile de cîmp. Ei au aplicat apoi, cu bune rezultate în producție, cele învățate. Toate acestea au fost ușurate de faptul că în gospodăriile din raion sînt ingineri'agronomi.Consiliul agricol raional s-a preocupat și se preocupă îndeaproape de sporirea recoltelor la hectar. In februarie a avut loc o- consfătuire pe tema culturii porumbului. S-a analizat activitatea de producție din anul trecut a gospodăriilor colective și s-au tras unele învățăminte deo- ■ sebit de folositoare. S-a stabilit ca amplasarea porumbului să se facă pe cele mai fertile terenuri, să se acorde o mare atenție , executării și întreținerii ogoarelor de toamnă în vederea păstrării apei în sol, pregătirii patului germinativ înainte de semănat, alegerii celor mai potriviți hibrizi în raport cu rezultatele obținute, asigurării unei densități optime de plante la hectar și executării la un'înalt nivel a lucrărilor de întreținere. în ce privește stabilirea densității optime de plante s-a avut în vedere experiența și rezultatele gospodăriilor colective din raion. Pe această bază s-a stabilit ca la fiecare hectar să se asigure, în funcție de condițiile locale, cîte 30 000—32 000 de plante la hectar. în urma discuțiilor și a concluziilor trase a fost întocmit un plan de măsuri privind măsurile agrotehnice care trebuie aplicate și termenele lor de executare. întorși în gospodării, membrii consiliului agricol raional, specialiștii au trecut la aplicarea în practică a măsurilor stabilite.Pentru a stimula gospodăriile colective și pe colectiviști să aplice întregul complex de măsuri agrotehnice în vederea obținerii unor recolte mari, la începutul acestui an, din inițiativa Comitetului regional de partid Dobrogea, consiliul agri-

mai mari producții de porumb“. La concurs au participat un mare număr de gospodării colective din raionul Negru Vodă.Rezultatele în ce privește recolta de porumb diferă de la o gospodărie la alta, după felul cum au fost respectate măsurile agrotehnice. în a- cest an, din cele 46 gospodării colective, cîte există în raion, 18 au realizat peste 3 500 kg porumb boabe la hectar. Din acestea, 9 gospodării au depășit 4 000 kg. Alte gospodării se situează sub media pe raion în ce privește producția de porumb.Care sînt factorii care au contribuit la obținerea unor recolte bune de porumb la hectar ? Ce învățăminte am tras noi din experiența a- cestui an ?încă din toamnă, pe 97 la sută din suprafața destinată a fi cultivată cu porumb au fost executate arături adînci. Odată cu această lucrare s-au fertilizat, prin îngrășare cu gunoi de grajd, 35 la sută din terenurile care s-au însămînțat cu porumb. în primăvară, imediat ce terenul s-a zvîntat, au fost începute lucrările de întreținere a ogoarelor. Cît de importantă este această lucrare se poate vedea din rezultatele obținute de unele unități. Gospodăriile agricole colective din Scări- șoreanu, Comana, Căscioarele și altele au efectuat lucrări de întreținere cu polidiscul, înainte de însă- mînțări, de 2 și 3 ori pe întreaga suprafață. Aceasta a contribuit în mare măsură la distrugerea buruienilor, păstrarea apei în pămînt și la buna pregătire a patului germinativ. S-au obținut sporuri mari de producție față de gospodăriile colective din Tătaru. Plopeni și altele, care au aceleași condiții dar nu au acordat importanța cuvenită acestor lucrări.înainte de începerea - semănatului, sămînța din cei patru hibrizi pe care i-am cultivat în acest an, a fost tratată și verificată din punct de vedere al germinației. Semănatul porumbului în unitățile agricole din raion a început la 14 aprilie. încadrarea în timpul optim a acestei lucrări este de cea mai mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari. Gospodăriile colective au fost îndrumate să acorde, o deosebită atenție organizării lucrului. A intrat în tradiția unităților ca planurile de muncă operative să fie făcute. de colectiviști împreună cu mecanizatorii. întreaga suprafață de porumb a fost însămînțată în 8 zile, încadrîndu-ne în timpul optim, în condițiile raionului nostru, unde precipitațiile sînt puține sau nu cad deloc pe toată perioada de vegetație, adîncimea de semănat este mai mare — de 10—12 cm. Aceasta a permis ca sămînța de porumb să germineze în întregime, plantele să răsară uniform, rădăcina porumbului să se dezvolte în voie, găsind un teren lucrat profund. Procedîndu-se astfel, plantele au putut folosi, în perioada de vegetație, rezerva de apă acumulată în sol în timpul toamnei și al iernii.Imediat după semănat, pentru a pune sămînța în contact cu solul, gospodăriile colective au executat tăvălugitul, iar la 4—5 zile au fost făcute lucrări - cu grapa- cu colți reglabili, pentru afînarea solului, distrugerea crustei formate și a buruienilor care începeau să răsară. Cînd plantele au avut 3—4 frunze s-a tre-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Un număr de 17 întreprinderi ale industriei republicane și locale din regiunea Ploiești au raportat pînă acum realizarea înainte de termen a sarcinilor anuale de plan la producția globală și marfă. Colectivul întreprinderii de carotaj și perforări din Ploiești, de pildă, și-a realizat planul anual cu 28 de zile mai devreme. Datorită măsurilor- luate pentru extinderea unor procedee noi de lucru. înzestrarea echipelor cu aparatură modernă de carotaj și perforare și ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale ale muncitorilor, productivitatea muncii a crescut aci simțitor. Totodată s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 1 800 000 lei și 4 700 000 lei beneficii peste plan.Printre unitățile care și-au îndeplinit de pe acum sarcinile a- nuale de plan se află și Trustul de explorări geologice, Fabrica de carton asfaltat Teleajen, Fabrica de cărămidă „1 Mai“ Bu- cov, întreprinderea forestieră Buzău, întreprinderile de industrie locală „Victoria“ — Tîrgo- viște, „Valea Teleajenului“ — Vălenii de Munte și altele.
ÎNTREPRINDERILE

INDUSTRIEI DE MEDICAMENTEMinisterul Industriei Petrolului și Chimiei ne comunică : în ziua de 4 decembrie, toate întreprinderile sectorului industriei de medicamente din țara noastră și-au îndeplinit planul de producție pe anul 1963. Se produc în prezent peste 200 sortimente de medicamente de uz uman și 80 pentru sectorul zooveterinar. Anul acesta au fost asimilate pentru fabricație numeroase produse noi. Datorită dotării fabricilor de medicamente cu utilaje moderne, perfecționării. rețetelor de fabricație, calitatea medicamentelor- s-a îmbunătățit în mod continuu.
PRIN EXTINDEREA MUNCII
ÎN BRIGĂZI COMPLEXE

Ing. ALEXANDRU BĂRBOI 
președintele Consiliului agricol 

raional Negru Vodă

TG. MUREȘ (coresp. „Scîn- teii“). — Printre primele întreprinderi industriale din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară care și-au . îndeplinit înainte de termen sarcinile anuale la producția globală se numără și I. F. Reghin. Colectivul de aci a dat peste plan cantități însemnate de bușteni de stejar, lemn de foc, araci de vie și alte produse. Ca urmare a extinderii muncii în brigăzi complexe, cu plata în a- cord global, precum și folosirii mai intensive a utilajelor și mecanismelor s-a putut lucra cu o productivitate înaltă, iar masa lemnoasă, a fost mai rațional valorificată. Indicele de utilizare a masei lemnoase a crescut cu mult față de anii trecuți. Pînă în prezent și-au îndeplinit planul de producție pe acest ' an peste 12 întreprinderi din regiune, printre care uzinele de fier Vlahița, Complexul pentru industrializarea lemnului Reghin, întreprinderile forestiere Odorhei, So- vata, Miercurea Ciuc și altele.
(Continuare în pag. V-a)

La învâțamîntul agrozootehnic
In regiunea Bucu

rești ca și în celelalte 
regiuni ale țării, învă- 
țămîntul agrozootehnic 
de masă de 3 ani. este 
privit cu mult interes 
de cei ce lucrează pe 
ogoare.

Participanții la în- 
vățămîntul agrozoo-

tehnic — colectiviști, 
mecanizatori și lucră
tori din G.A.S. — or
ganizați în 4 038 de 
cercuri de învățămînt, 
au ascultat primele 
lecții predate. In nu
meroase gospodării 
lecțiile teoretice sînt 
urmate de lucrări

practice 
atractive, 
măsurilor 
timp de către 
nele și 
de partid din regiune, 
cercurile au fost des
chise la vreme și în
vățământul se desfă- 
șoară'în bune condiții.

interesante, 
Datorită 

luate din 
orga- 

organizațiile

La gospodăria colectivă din comuna Joița, raionul Răcari, regiunea București, 160 de colectiviști urmează 
cursurile învățamîntului agrozootehnic. în fotografie : inginerul gospodăriei Tndeus Cosinschi în timpul lecției.

Colectivul Șantierelor navale Oltenița a extins sudura au
tomată față de anul trecut cu 15 Ia sută. I’e scară tot măi 
largă este folosită și sudarea în mediu de bioxid de carbon. 
Peste 100 piese metalice pentru instalațiile sanitare interioare 
de Ia vase sînt executate din mase plastice.

Aici sînt folosite, cu bune rezultate,. și unele metode 
avansate de lucru. Numai montarea pe cală a agregatelor 
mecanice a dat posibilitate colectivului șantierului să reducă 
termenul de execuție a unei motonave, în medie, cu 35 do 
zile. Recent, colectivul șantierului a lansat Ia apă cel de-al 
38-lea vas de 1 000 tone pentru transportat minereuri. în 
fotografie : Un aspect de pe șantier.

(Foto : M. ANDREESCU)

Noul guvern italian a depus la 5 decembrie jurămîntul în prezența președintelui Segni. în aceeași zi, Consiliul de Miniștri s-a .întrunit pentru elaborarea declarației guvernamentale.S.U.A. au adoptat contramăsuri tarifare împotriva unor mărfuri din țările Pieței comune. Este vorba — apreciază postul de radio Londra — de represalii în așa-numitul „război al puilor de găină“ (Amănunte în 
pag. Vl-a).La Washington a avut loc ieri prima ședință a Comisiei federale de anchetă însărcinată de președintele S.U.A., Lyndon Johnson, să exami-

Utilaje noi 
în întreprinderile forestiereîn ultimii ani întreprinderile forestiere au fost înzestrate cu un important număr de mașini și utilaje. In prezent în masivele păduroase lucrează peste 3 000 de fierăstraie mecanice și electrice, peste 800 de funi- culare de diferite tipuri, aproape 1 200 de tractoare pentru scosul și apropiatul lemnului din pădure, 3 300 autocamioane de transport și peste 850 utilaje și instalații pentru încărcatul mecanic al masei lemnoase. Printr-o mai judicioasă folosire a acestor mijloace a crescut simțitor gradul de mecanizare a lucrărilor grele și a celor cu volum mare de muncă din exploatările forestiere. La operațiunile de doborît și secționat lemnul indicele de mecanizare a crescut în acest an la 56,5 la sută, la lucrările de scos-apropiat pînă la 51,4 la sută — de peste trei ori mai mult față de 1959 — ele. Pentru buna folosire a mașinilor și utilajelor au fost organizate cursuri de. pregătire a cadrelor de muncitori și tehnicieni. Numai în acest an sînt pregătiți peste 3 000 de . muncitori pentru meseriile de bază din exploatările forestiere.

Schimb de experiență intre 
stațiunile de mașini șs tractoareCRAIOVA (coresp. „Scînteii“)’. — La stațiunile de mașini și tractoare din Băilești și Caracal, a. avut loc zilele trecute un schimb de experiență ' privind pregătirea atelierelor pentru repararea mașinilor agricole și organizarea brigăzilor permanente de tractoare în gospodăriile

agricole colective. Parti- cipaftțîi', ’ directori de S.M.T., specialiști de la Trustul S.M.T.,.de la serviciile regionale S.M.T., au vizitat atelierele de reparații ale acestor două S.M.T.-uri, precum și sediile unor brigăzi permanente de tractoare din gospodăriile colective.

Pentru cei de pe mareCONSTANȚA (coresp. „Scînteii?). 
—■ Ocrotirea sănătății marinarilor și 
muncitorilor portuari se bucură de 
o permanentă atenție. In prezent, în 
port funcționează un spital cil aproa
pe 100 de paturi, avînd servicii de 
chirurgie, radiologie, fizioterapie ; 
două policlinici, un dispensar și un 
cabinet stomatologic, toate înzestra
te cu aparatură și instrumente mo
derne și încadrate cu medici specia
liști și cadre sanitare medii. In afa
ra acestora, la danele de încărcare și descărcare a mărfurilor funcțio
nează 70 de posturi de prim ajutor, 
dotate cu truse sanitare.

Asistența medicală a marinarilor 
plecați în cursă în largul mărilor și oceanelor este asigurată prin do
tarea navelor cu infirmerii-dispen- 
sare, care au la bord medici și per
sonal medical auxiliar.

In ultimii ani au fost luate imA 
portante măsuri cu caracter profi
lactic : se execută microradiografii 
și vaccinări preventive, se face con
trolul periodic al echipajelor de pe 
nave, scafandrilor, docherilor etc. 
De asemenea, mai bine de 400 de 
marinari și. docheri s-au odihnit 
sau și-au căutat sănătatea în stațiu
nile balneo-climatefice din țară.X î E R N I

neze toate faptele privitoare la asasinarea președintelui Kennedy și a asasinului prezumtiv al acestuia, Harvey Lee Oswald.In Consiliul de Securitate a fost adoptată în unanimitate o rezoluție care „cere în mod solemn tuturor statelor să pună capăt imediat vîn- zării și expedierii de echipament și material destinat fabricării sau întreținerii . armelor și munițiilor în Republica Sud-Africană“.,Colonelul Leuang, unul din principalii conducători ai forțelor neutraliste ale prințului Suvanna Fumma, a fost asasinat la Vientiane. (Amănunte în pag. V-a).

T E. L E G R A M Ă

Excelenței sale 
Domnului URHÖ KEKKONEN, 

Președintele Republicii Finlanda HelsinkiCu ocazia sărbătorii naționale a Finlandei, vă rog să primiți, excelență, caldele mele felicitări și sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului finlandez.București.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

vîrstnicului, privită cu oarecare îngăduință, a preluat-o tînărul. Și în loc de 3 km se hazardează la un drum de zece ori mai mare. Accidentul e în bună măsură o consecință a acestei metehne comune. Și oare Gh. Mihăilă nu este răspunzător de fapta lui Vasile Zamfir, cu toate că tînărul șofer nu mai este sub supravegherea lui directă și a preluat conducerea unui camion ?Doi oameni la același volan. Unul, șofer cu experiență, celălalt, proaspăt absolvent al unei școli ; unul pe

Cursuri de perfecționare pentru muzeografiLa București au în
ceput cursurile de 
perfecționare pentru 
muzeografi, inițiate de 
Comitetul de artă și 
cultură — Consiliul 
așezămintelor cultu
rale. La ele participă, 
timp de 20 zile, di
rectori și muzeografi 
de la muzeele de is

torie din întreaga ța
ră. Academicieni, pro
fesori universitari, 
cercetători în dome
niul istoriei și arheo
logiei vor face expu
neri cu privire la is
toria României. Se vor 
ține și lecții de mu
zeologie, tratînd pro
bleme de conservare

și restaurare a obiec
telor de muzeu, orga
nizarea științifică a 
evidențelor muzeistice 
etc.

Astfel de cursuri 
vor fi organizate și 
pentru lucrătorii ce
lorlalte muzee — de 
științe naturale, artă, 
etnografie.

Din scrisorile ii A 
sosite ia redacție la. U-

Anul trecut, la C.R.R. Dor Mă
runt, raionul Lehliu, s-a prezentat 
un delegat de la gospodăria de stat Bă
răganul (raionul Fetești) pentru a ri
dica două motoare Diesel de 80 c. p. 
Atunci C.R.R. mai acea trebuință de 
motoare dar, conform dispoziției primi
te de la Centrul regional de recepție, 
le-a demontat și le-a predat unității 
indicate. Gospodăria de stat Bărăganul 
nu le-a folosit nici măcar o oră. Mai

k

NOTA REDACȚIEI. în urma veri
ficărilor. făcute s-a constatat că cele re
latate în scrisoare de corespondentul 
voluntar sînt adevărate. Motoarele au 
fost transferate Ia G.A.S. Bărăganul în 
cursul lunii noiembrie 1962. Abia în 
primăvara abestui an, conducerea gos
podăriei a luat măsuri ca motoarele să 
fie montate și puse în funcțiune. Dar, 
în vremea cînd se executau lucrările de 
instalare, s-a primit o înștiințare că

uitat de ele.^.
mult, le-a lăsat sub cerul liber și din 
această cauză motoarele au suferit une
le degradări.

Dacă G.A.S. Bărăganul n-a avut ne
voie de aceste motoare, de ce n-a a- 
nunțat forurile superioare să le repar
tizeze altor unități ? De ce n-a luat 
măcar măsuri pentru a le păstra în bună 
stare ?

NICOLAE BOȚEA 
muncitor

4r

gospodăria va fi racordată la rețeaua, 
de înaltă tensiune și motoarele de care 
nu mar' avea nevoie au fost lăsate în 
părăsire. Doar după ce conducerea 
gospodăriei a fost întrebată cît mai 
are de gînd să țină neutilizate cele 
două motoare, s-a hotărît transferarea 
la o altă unitate din raion.

Cei care au manifestat o asemenea 
lipsă de grijă pentru avutul obștesc ar 
trebui trași la răspundere.

disciplinat — deoarece prin specificul meseriei sale, el se află deseori singur — 'căpitan, cîrmaci și mecanic totodată — pe sutele și miile de kilometri ale șoselelor țării. O cît de mică „zgîrietură“ în formația sa ca om se poate solda, tot datorită specificului muncii lui, cu consecințe grave : accidente, pierderi de vieți omenești, distrugerea de bunuri ce i-au fost încredințate pentru transport.Iată însă alți doi oameni la același volan. „Profesorul-- Petre Iosif și

mașina și-o întreține exemplar, își realizează cu depășire planul. în carnetul său de conducere nu e înscrisă nici o încălcare a regulilor de circulație. Așa că, pe bună dreptate, Gh. Matei, elevul său, afirmă că într-o lună de practică a învățat a- proape mai mult decît la școală.Astfel ce ridică noul schimb al oamenilor de la volan, care vor ti la înălțimea profesorilor care i-au calificat-Datorită creșterii neîncetate a parcului de autovehicule, ca urmare firească a dezvoltării economiei noastre, contingentul de șoferi profesioniști sporește an de an. Astăzi această profesiune e situată, ca număr al celor care o practică, pe locul patru pe țară; Cu autocamioanele și autobasculantele se transportă literalmente tot ce se construiește pe șantiere, fie că e vorba de pietriș pentru fundații sau de sub- ansamblurile unor agregate. Ritmul viu al celor caretoarnă al unsprezecelea etaj cu cofrajul glisant depinde în bună măsură de promptitudinea în muncă a șoferilor de pe autobasculante. Și adăugați la aceasta numărul de autovehicule care transportă mărfuri, deservește schele petroliere sau întreprinderile forestiere. A fi șofer înseamnă a îndeplini o misiune importantă pe frontul construcției socialiste.Tinerii sînt atrași către această profesie, în care mulți dintre ei găsesc posibilitatea de a-și satisface înclinațiile către însușirea tehnicii, specifice vîrstei lor. A contribui la ridicarea unor noi edificii industriale, a cunoaște drumurile țării, iată ceea ce atrage pe oricare tînăr. Formarea și educarea noului contingent de tineri șoferi constituie o problemă economică și cetățenească de mare importanță, cu consecințe directe nu numai pentru activitatea autobazelor, siguranța circulației pe
V. NICOROVICI

Cînd tînărul șofer Vasile Zamfir, de la autobaza IRTA din Cîmpina, a răsturnat într-o rîpă mașina pe care o conducea, nimeni nu s-a gîndit la tovarășul său de breaslă mai vîrstnic, Gh. Mihăilă, pe lîngă care făcuse practică în meserie ca ajutor. Cauza accidentului părea și așa extrem de limpede : conducătorul autovehiculului, orbit de lumina puternică a unor faruri, și-a pierdut siguranța mișcărilor. Dai asta numai în aparență. Adevărata cauză are explicații mai adînci.Să vedem mai îndeaproape cum s-au petrecut lucrurile. După terminarea ultimei curse din ziua respectivă, tînărul șofer, în loc să se întoarcă la garajul coloanei din Poiana Țapului, a dat o raită prin Sinaia. Aici'a în- tîlnit pe cineva care-și cumpărase mobilă și el s-a angajat s-o transporte pînălaAzu- ga. Drumul într-a- colo trecea prin iața sediului coloanei. Ca să nu fie observat, Vasile Zamfir a stinsluminile farurilor și a mărit viteza camionului. în aceste condiții s-a produs accidentul. E consecința directă a unui act de indisciplină și a unei metehne mai vechi a șoferului, care obișnuia să’tragă adesea .cîte o fugă cu autocamionul pînă acasă, la Cocorăști, cale de 40 de kilometri de la sediul coloanei.De unde a deprins. el acest obicei ? Și aici, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ne referim la Gh. Mihăilă, în grija căruia a fost încredințat tînărul după terminarea școlii. Gh. Mihăilă este un șofer cu experiență, cunoaște bine meseria, însă are o meteahnă. La două săptămâni, sîmbăta, cînd se întoarce la Cîmpina „uită“ să treacă pe la autobază și se oprește cu camionul în fața casei. Autovehiculul prevăzut cu remorcă e garat în stradă pînă luni. Și totuși, de la autobază pînă la locuința șoferului, nu sînt decît 3 km și circulă un autobuz.Există o zicătoare : „Așchia nu sare departe de pom“. „Meteahna”

dagog, sfătuitor, frate mai mare, celălalt elevul său, purtînd la piept carnetul de conducere, în care, în loc de taloane — pe tot timpul celor trei luni cît durează practica în producție —poartă un cartonaș străbătut în curmeziș de o dungă roșie, pe care stă scris: „ajutor de șofer“. După terminarea practicii el va da un nou examen și va deveni șofer profesionist cu drepturi depline.. Insă cele trei luni în care a primit „botezul focului" nu le va uita nici o dată. După cum nu va uita nici o dată numele, chipul, firea, sfaturile și îndemnurile aceluia care i-a pus pentru prima dată volanul în mînă. Frumoasă, complexă, delicată, grea, dar plină de satisfacții, răspundere așa cum sînt toate răspunderile ce privesc educația’ și formarea tinerilor, e încredințată șoferului cu experiență. Fiindcă, alături de cunoștințele tehnice și îndemînarea la mî- nuirea volanului, alături de atenția pentru respectatea regulilor de circulație un bun șofer trebuie să fie astfel format îneît să devină un om întreg, curajos, plin de inițiativă.

elevul său Gheorghe Matei, amîndoi de la autobaza nr. 1 din Ploiești. Lui Petre Iosif îi place meseria și-i place de asemenea să împărtășească din experiența sa altora. Are vocație pedagogică, după cum se spune. Și asta e bine. Mîndria lui e ca elevul său să reușească la e- xamen, să devină un șofer de nădejde. Tot timpul alături de el la volan, îi atrage atenția asupra greșelilor făptuite, la manevre, la schimbarea vitezelor, la semnalizări sau depășiri. Dacă se întîmplă să se ivească vreo pană, îl întreabă mai întîi pe ajutor unde crede că s-a produs defecțiunea-, oa să-i formeze spiritul de observație. Apoi lucrează împreună la înlăturarea ei. Nu uită, de asemenea, de cîte ori are prilejul nimerit, să-i atragă a- tenția asupra faptului că un șofer trebuie să fie disciplinat în muncă și să aibă o comportare civilizată, să întrețină vehiculul cu grijă, să-l controleze conștiincios înainte de a pleca în cursă. Vorba ceea: „ochii și mașina“. El însuși se comportă după cum vorbește: e disciplinat, (Continuare în pag. V-a)
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acces liber la raft (fotografia din 
dreapta).

(Foto :

Peste 4 000 000 cărți, periodice și 
alte materiale (manuscrise, stampe, 
discuri, microfilme) se găsesc la Bi. 
blioteca centrală de stat. Aici func
ționează opt săli dé lectură pe spe
cialități, frecventate zilnic de cca. 
800 de cititori.

Pentru popularizarea căTților nou 
apărute sau intrate în fondul biblio
tecii se organizează vitrine la intra
rea în sediu (fotografia din stînga) 
In secția de împrumut, cititorii au

Din munca unui activist cultural

- G. B. SHAW------------------------------------------------------------------- -------

CASA INIMILOR SFÀRÎMATE" CAS.

Această piesă plină — începînd încă de la titlu — de chei și semnificații simbolice, este, din punctul de vedere al formei dramatice, de cel mai autentic realism. Pasionat al teatrului de idei, George Bernard Shaw știa, ca orice mare artist, că ideile și simbolurile nu pot exista în teatru descărnate, în afara caracterelor și a conflictelor trăite. De aceea, bl a înfățișat un tablou al Angliei și chiar al întregii Europe burgheze din ajunul și din timpul primului război mondial, prin intermediul unui grup de personaje tip, care' se reunesc în casă' ciudatului căpitan Shotover. întil- nim aici, deopotrivă, pe magnatul Mangan, pentru care fostul vieții constă în a „face“ bani, jefuindu-i de la alții, ca și pe Mazzini Dunn, „soldat înnăscut al libertății“ și admirator al capitalistului Mangan, gata să-i dea fiica de nevastă de dragul averii lui ; pe ușuratica și leneșa aristocrată lady Utterword, pe diplomatul de o perfectă amabilitate și incapacitate Randall, ca și pe frumosul dar inutilul Hector, care afișează un fel de bravadă cinică. în persoana fetei sărace Ellie, Shaw a întruchipat cu vizibilă părere de rău poziția unui tineret cu idei „moderne“, conștient de faptul că trăiește într-o lume a interesului privat și hotărît să-și croiască drum slujindu-se de înseși legile reci ale acestei lumi. Autoftil îi deschide o șansă de reabilitare, a- ducînd-o în final sub influența spirituală a căpitanului Shotover ; dar nici bătrînul comandant de vas, a- flat în căutarea „celui de-al 7-lea grad de concentrare“, nu prea știe încotro să conducă vechea corabie care scîrțîie din încheieturi. Sub rafinamentul verbal și nepăsarea frivolă, sub această atmosferă de „salon supraîncălzit" se ascund de fapt, cum subliniază dramaturgul în prefața piesei, dezamăgirea și barbaria unei societăți care „nu știe cum să trăiască" și care trebuie „scuturată cu energie", așa cum procedează
la studioul Conservatorului

Studioul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" și-a deschis 
.stagiunea permanentă din acest 
an cu opera „Alexandru Lă- 
pușneanu" de Al. Zirra, după 
nuvela lui Costache Negruzzi. 
Spectacolul a fost pregătit de 
studenți ai anului V, clasa de 
operă a profesorului Panait 
Victor Cottescu, care semnează 
regia. Conducerea muzicală a- 
parține asistentului Silviu Pan- 
(âru. în fotografie : studentul 
Nicolae Urdăreanu în rolul ti
tular. 

medicii în cazul unor pacienți otrăviți cu opiu.Destinată acestei opere de dezintoxicare morală, „Casa inimilor sfă- rîmate", cu numeroasele ei aluzii la tipuri și situații specifice Angliei de acum o jumătate de veac, putea să apară spectatorului, de azi destul de stufoasă. Este meritul deosebit al regiei lui Radu Penciu- lescu de a o fi redat publicului nostru într-un spectacol proaspăt, accesibil, contemporan. Talentul lui Radu Penciulescu de a descifra cu Claritate, ideile textului dramatic 
Cronica dramatică

s-a manifestat și de astă dată din plin. Piesa- își dezvăluie istfel direct, fără dificultate, umorul acid, sensurile subtile.Reușita spectacolului de la Teatrul de Comedie se datorește și faptului că dezbaterea de idei n-a fost orientată spre o simbolistică uscată, ci s-a bazat pe conturarea veridică a tuturor personajelor. NÏ/; se pare foarte important să releVăm acest lucru, cu atît mai mult cu cît, în ultima vreme, s-au manifestat în regie tendințe de a. reduce orice spectacol de comedie la grotesc și caricatură ; cei care cred că numai așa ppt fi contemporani au prilejul să reflecteze, văzînd cîtă actualitate și putere de comunicare capătă fantezia lui Shaw printr-o interpretare întemeiată pe adevărul vieții, pe adevărul jocului actoricesc.Teatrul realist modern își propune în mod consecvent să contribuie la „demistificare“, la cbrifruntarea
TIIADIfIE ȘI IWTflI. ÎN MU ÎI CĂTrăgîndu-și seva din avîntul construcției socialiste ce se desăvîrșește sub ochii noștri} din tradiția înaintată a muzicii romînești, creația noastră ^muzicală realizează o sinteză proaspătă și viguroasă între 'valorile tradiției și cuceririle artei contemporane. Aceasta constituie o trăsătură caracteristică a muzicii noastre, legată de simțirea și aspirațiile poporului, în opoziție cu căutările formaliste, .cu ermetismul, cu caracterul abstract al muzicii decadente burgheze.Pornind de la marea forță realistă a creației populare, înțelegînd puternica sa funcție de cunoaștere • a vieții, compozitori înaintași în frunte cu G. Musicescu, C. Porumbescu, G. Dima, D. G. Ki.riac au dat la iveală lucrări remarcabile, care au intrat în patrimoniul culturii noastre naționale.O izbîndă strălucită în crearea muzicii de cea mai autentică expresie națională și tinută artistică . o constituie opera marelui nostru George Enèscu. De la primele lucrări de seamă („Poema romînă“, cele două rapsodii), la „Sonata a IlI-a pentru pian și vioară“ („genială transfigurare, a muzicii populare instrumentale romînești... una din preferințele mele cele mai dragi”, cum spunea celebrul violonist Iehudi Menuhin), la opera „Oedip“, considerată de opinia mondială ca o culme a artei lirice contemporane, și pînă la ultimele sale creații, Enescu a .rămas profund legat de inspirația populară. Lucrările sale simfonice și de cameră din ultima perioadă nu s-au îndepărtat cîtuși de puțin de această sursă ; cu o genială intuiție el a valorificat-o într-un limbaj modern, dîndu-i o și mai mare strălucire prin asimilarea celor mai de seamă cuceriri ale muzicii contemporane. Pentru prima oară muzica romî- nească a. intrat astfel, o dată cu lucrările lui Enescu, definitiv și adînc îh repertoriul universal.Urmînd exemplul de dăruire și de neștirbită exigență dat de Enescu, muzicieni ca M. Jora, T. Rogalski, D. Lipatti, P. Constantinescu, S. Drăgoi, M Negrea ș. a. au continuat drumul deschis de creația enesciană prin îmbogățirea tematicii realiste, în opere de seamă ale muzicii contemporane romînești au rodit e- lementele ritmice și modale originale dezvăluite în creații sau în

la Teatrul de Comediefalselor principii burgheze cu realitatea care le infirmă. Unii regizori au căutat să atragă atenția mai izbitor asupra acestei „demistifi- cări", punînd de pildă pe capul unui militar belicos o colivie cu sticleți sau atribuind unui reprezentant al reacțiunii trăsăturile fizice ale ramolismentului ce-1 caracterizează din punct de vedere social. Această modalitate direct vizuală poate fi amuzantă dacă e realizată cu artă și măsură — și mai ales dacă nu e absolutizată. Teatrul ideilor înaintate ale zilelor noastre pretinde în primul rînd actorului să scoată la iveală prin jocul său adevărul, să privească cu un ochi critic personajul pe care-1 interpretează și să-i dezvăluie — atunci cînd e cazul — viciile nedeclarate. Această știință de a pune în valoare „subtextul" piesei a fost cultivată cu succes în spectacolul la care ne referim. Iată-1 pe milionarul Mangan, exponent al „respectabilității" burgheze, convins că fiecare are rufele sale murdare dar că nu trebuie vorbit despre ele . „în gura mare" ; cînd cei din jurul său comit sacrilegiul de a-i da pe față ticăloșiile, Mangan recurge la o altă stratagemă, joacă rolul omului care „are și el un suflet“ și care suferă întocmai ca în melodramele despre „sărmanii oameni bogați" pe care le ura Shaw. Actorul Florin Scărlă- tescu a demascat excelent personajul atît în postura de „om-de-afa- ceri-sigur-pe-sine" cît și în ipostaza
ANDREI BÄLEANU

(Continuare în pag. IV-a)

lucrări teoretice de către D. G. Ki- riac, T. Brediceanu, G. Breazul, C. Brăiloiu, — cercetători pasionați ai tezaurului folcloric.înalta menire socială pe care a căpătat-o creația muzicală în Romî- nia socialistă, cerințele mereu sporite ale maselor iubitoare de muzică au pus într-o! nouă lumină problemele legate de raportul între tradiție și inovație. Indicînd creatorilor drept o condiție hotărîtoare pentru eficiența educativă și valoarea artistică a operelor lor inspirația din viața nouă a patriei, partidul nostru a arătat totodată că una din trăsăturile de bază ale artei realist-socialiste este legătura cu tradițiile înaintate ale muzicii romînești. In același timp, mărețele transformări care
PUNCTE DE VEDERE

schimbă din temelii înfățișarea țării au înnoit și lărgit cîmpul tematic abordat de creația muzicală, au îmbogățit conținutul și formele ei. Ansamblurile noastre vocale și orchestrale, soliștii au astăzi la înde- mînă un bogat repertoriu cuprinzînd lucrări valoroase de toate genurile, realizate de compozitorii noștri vîrstnici și tineri, lucrări care se bucură de prețuirea publicului de la noi. Dintre acestea, multe au trecut granițele țării, transmițînd mesajul artistic al Romîniei contemporane.Creația unor compozitori cu îndelungată experiență ca M. Jora, I. Chirescu, P. Constantinescu, S. Drăgoi, I. Dumitrescu, T. Ciortea, S. To- duță, Gh. Dumitrescu, Z. Vancea, A, Mendelsohn ș.a., ca și aceea a unor tineri ajunși în pragul maturității ca P. Bentoiu, D. Bughici, D. Capoianu, Th. Grigoriu, T. Ôlah, R. Paladi, A. Stroe, A. Vieru etc. ilustrează drumul fecund pe care pășesc azi, în- tr-un front larg, muzicienii de diferite generații, reprezentînd cele mai variate stiluri și personalități creatoare.Dezvoltînd pe o treaptă nouă caracterul național al inspirației, îmbogățind orizontul acesteia cu resurse în trecut neabordate, cum sînt cele ale cîntecului muncitoresc-revo- luționar (de pildă, în lucrări de Gh. Dumitrescu, P. Constantinescu, T. Jarda, N. Petri) sau unele genuri ale folclorului sătesc nou explorate,

In colecția
,,Biblioteca pentru 

toți"
In colecția „Biblioteca 

pentru toți“ a Editurii pen
tru literatură vor apare în 
luna decembrie : „Letopi
sețul țării Moldovei“ de I. 
Neculce, „Gil Blas“ de 
Lesage, o antologie intitu
lată „Nuvela americană 
contemporană“ și o culege
re de ghicitori „Cinei- 
Cinei“.

Culegere de texte 
pentru brigăzi artis

tice de agitație
Sub îngrijirea Casei re

gionale a creației populare 
Galați a apărut o culegere 
de texte pentru brigăzi ar
tistice de agitație, intitulată 
„Spre mai mult și spre mai 
bine“.

Lucrarea reunește frag
mente din texte ale brigă
zilor artistice de agitație de 
la căminul cultural din 
Ivești, D.R.N.C. Galați, 
Sfatul popular regional Ga
lați, Complexul pentru In
duși rializarea Lemnul ui-
Brăila, precum și alte tex
te inspirate de realitățile 
regiunii.

Pentru întărirea le
găturilor teatrului cu 

publicul
Colectivul Teatrului de 

Stat din Brăila a prezentat 
pentru muncitorii, tehni
cienii și funcționarii de la 
Uzina. „Laminorul“ un 
„spectacol afiș" care a cu
prins fragmente selecțio
nate din piese ale reperto
riului actual : „Febre" de 
H. Lovinescu, „Oceanul" 
de A. Stein și „Femeia în
dărătnică" de W. Shakes
peare.

creația celor mai valoroși compozitori din țara noastră zugrăvește în pagini impresionante, de înaltă ținută artistică, patosul muncii constructive, dramatismul luptei din trecut a poporului, face elogiul păcii și al prieteniei între popoare.Realizările certe ale muzicii noastre contemporane demonstrează, credem, în modul cel mai elocvent că a exprima noul din viață cu originalitate, la înălțimea experienței creatoare de azi, înseamnă — întocmai ca în ansamblul de prefaceri pe care le trăim — a desăvîrși tot ce am moștenit mai de preț din trecut, a crea pe această bază noul. înfăptuirea inovației ca o valoare ce se adaugă organic tradiției naționale și universale, care „împlinește“ tradiția și o continuă în direcție ascendentă, face ca inovația să devină cu adevărat neperisabilă.Tradiția înaintată a artei noastre constituie tulpina unică, viguroasă, din care astăzi răsare și înflorește varietatea largă de stiluri și individualități creatoare. Și credem că succesele obținute pînă acum de către compozitorii noștri afirmă justețea poziției lor, faptul că ar fi greșită absolutizarea, ierarhizarea oricărora dintre modalitățile de exprimare realistă a sensibilității o- mului de azi. Pe bună dreptate s-a subliniat — în cuprinsul unor articole pe teme ale creației muzicale apărute anterior în „Scînteia“ — că realismul socialist, care presupune și cultivă această diversitate de stiluri, le armonizează totodată, sub semnul optimismului propriu poporului nostru, al dragostei sale de viață, al pasiunii pentru frumos. Apropiați de popor și slujindu-1 cu forța talentului lor. cei mai reprezentativi compozitori ■ romîni contemporani concep originalitatea ca o condiție a reliefării mesajului o- perei lor și resping gratuitățile formale. oscilațiile, concesiile făcute unor gusturi îndoielnice sau unor „mode“ ; prin întreaga lor activitate ei își afirmă opoziția față de experimentele formale, față de manierele stilistice specifice curentelor antirealiste, Creațiile de valoare ale muzicii, noastre stau mărturie acestei poziții, pe care s-au șițua.t și se situează, de altfel, marii compozitori realiști de pretutindeni, în același timp, se cer combătute, în continuare, simplismul, facilitatea,

A avut loc apoi o discu
ție între artiști și specta
tori. Participanții și-au ex
primat interesul față de 
asemenea acțiuni menite să 
întărească legăturile dintre 
teatru și public. Asemenea 
spectacole vor fi prezen
tate și în alte întreprinderi 
din orașul Brăila.

Expoziție regională 
de artă plastică

ORADEA (coresp. „Scîn- 
teii"). — La Oradea s-a 
deschis o expoziție regio
nală de artă plastică la 
care participă, cu aproape 
100 de lucrări, 35 de ar
tiști din regiune. E un bi
lanț al activității din acest 
an a pictorilor, sculptorilor 
și graficienilor orădeni.

Tablouri inspirate 
din centre 
industriale

La Muzeul raional din 
Rîmnicu Vîlcea este vizita
tă cu interes expoziția pe 
care a deschis-o un tînăr 
pictor bucureștean, Leonard 
Slavu. Expoziția cuprinde 
20 de lucrări, inspirate 
de realitățile pe care artis
tul le-a cunoscut în călăto
riile documentare între
prinse în mai multe centre 
industriale ale țării.

Medalion muzical
Iubitorii muzicii din Re

șița au participat la Casa 
de cultură din- localitate la 
un medalion consacrat cre
ației lui Rossini. După o 
expunere asupra vieții și o- 
perei compozitorului, s-au 
prezentat, înregistrate pe 
discuri, cîteva din lucrările 
artistului.

NET

vilor săi să se orienteze în problemele politicii 
Internaționale.

A urmat apoi un spectacol în cadrul căruia 
brigada artistică de agitație a prezentat un nou 
program (fotografia de jos). De astă-dată directo
rul (care colaborează și la crearea textelor) a 
apărut pe scenă ca artist amator. Cel mai vîrstnic 
membru al brigăzii, tovarășul Isăroiu, a cîntat"la 
fel de avîntat ca și tinerii viața nouă a colecti
viștilor din Dragalina.

mînuirea necreatoare a unor mijloace de expresie elaborate în epocile trecute ; acestea din urmă pot constitui astăzi o temelie solidă a creației, cu condiția ca pe ele să se sprijine nu rutina, conservatorismul, ci fantezia, inventivitatea, căutarea artistică a noului din viață. Varietatea de stiluri pe care o generează arta noastră realist-socialistă — ce poartă în ansamblu pecetea specificului național — nu poate face loc unor mode exclusiviste, despersona- lizatoare.în zilele noastre, problema raportului dintre ■ originalitate, specific național, tradiție și inovație se pune cu acuitate în cultura muzicală mondială în genere. în procesul de destrămare a artei burgheze au a- păruț în ultimii ani tot felul de metode abstracte de combinare a sunetelor, iar arbitrariul este ridicat la rangul de principiu. Se descoperă cele mai năstrușnice metode pentru dezagregarea elementelor discursului muzical, se cheltuiesc sume importante pentru tipărirea unor partituri de geometrie muzicală din care a dispărut orice urmă de intenție sonoră expresivă, cît de cît inteligibilă — pentru a se dovedi, chipurile. că și „inexpresivul este o formă de exprimare“ Jocul a- cestor pure abstracțiuni este rezultatul ruperii creației artistice de izvoarele ei populare, de tradiția clasică, de complexitatea și bogăția vieții spirituale a oamenilor, de însăși istoria zilelor noastre pe care o făuresc milioane și milioane de oameni. Creatorii așa-zisei muzici noi, „avangardiste", își afirmă disprețul nu numai față de tradițiile înaintate ale artei clasice, ci și față de bazele intonațiilor folclorice pe care le consideră „anacronice“, „vetuste"Frenezia cu care ultrarafinații de astăzi își concentrează eforturile în căutări formale duce, în cele din urmă, la desfigurarea melodiei — elementul esențial al muzicii. Deși în vorbe adepții artei decadente burgheze nu se ridică împotriva melodiei. în practica muzicală ei s-au transformat în sclavi ai propriilor lor sisteme ermetice, voit abstracte. Pe această cale arta sunetelor este golită de mesajul ei u- manist, iar gîndirea muzicală logică se transformă în haosNegînd principiile fundamentale ale artei realiste, reprezentanții curentelor avangardiste urmăresc nu simple distracții, ci ruperea muzicii de masa milioanelor de iubitori ai acestei arte, anularea

Mu de intelectuali participă cu entuziasm la 
munca cultural-artistică ce se desfășoară la sate. 
Ei nu-și precupețesc eforturile, contribuind la 
răspîndirea cunoștințelor politice și științifice în 
rîndul maselor largi, la cultivarea gustului lor ar
tistic. Să urmărim cum se desfășoară o zi din ac
tivitatea profesorului Bogdan Isăroiu, directorul 
căminului cultural din Dragalina, raionul Că
lărași.

La școală, ■ tovarășul Bogdan Isăroiu își predă 
cursurile, depunînd aceeași rîvnă nobilă ca și în 
munca sa de activist cultural.

în cursul după-amiezii a avut loc o ședință a 
consiliului de conducere al căminului (fotografia 
de sus). Directorul a prezentat o informare 
asupra activității desfășurate într-o lună (au fost 
organizate trei seri de calcul cu temele : „Retri
buirea zilei-muncă în G.A.C.“, „Creșterea fon
dului de bază în G.A.C.“, „Printr-o bună fu
rajare se va mări cantitatea de lapte pe cap de 
vacă furajată“ ; patru sen literare ; o seara de 
poezie; două informări asupra ultimelor eveni
mente internaționale; o călătorie pe hartă cu 
tema „Țări noi eliberate"; brigada artistică a 
prezentat două spectacole), precum și proiectul 
planului pe luna următoare. Membrii consiliului 
au făcut sugestii pentru îmbogățirea lui,

Directorul s-a oprit apoi la bibliotecă- îm
preună cu tehnicianul agronom Virgil Șcheaua și 
cu bibliotecara Aneta Roșea s-au sfătuit cum șă 
popularizeze mai bine lucrările nou sosite.

Seara a avut loc la cămin o informare politică. 
Profesorul Bogdan Isăroiu, care-i învățase pe 
copii cu multă răbdare, înainte cu cîteva ore, 
să se descurce în probleme de geometrie, îi ajută 
acum pe cei mari, pe frații, părinții, rudele ele-

Activiștii culturali din comu
nele raionului Gherla s-au în
trunit recent la un seminar în 
cadrul căruia a fost prezentat 
planul de măsuri al comitetu
lui raional de cultură și artă cu 
privire la desfășurarea activită
ții cultural-educative de masă 
pe timpul, iernii la sate. La că
minul cultural din Iclod s-au 
organizat manifestări culturale 
de masă model ca r „Buletinul 
gospodăriei", o seară de calcul 
„Avantajele creșterii păsărilor

în G.A.C." și un progiam ar
tistic.

La seminarul cu activiștii 
culturali de la sate din raionul 
Tecuci s-au prezentat expuneri 
pe teme actuale însoțite de a- 

■pliçafii practice, lată cîteva 
teme dezbătute': „Cum colabo
rează căminul cultural cu orga
nizațiile obștești și conducerea 
G.A.C.“, „Rolul consiliului de 
conducere al G.A.C, în atrage
rea intelectualilor la munca

Seminării și manifestări model

funcției sale educative, izolarea creatorilor de marile probleme ale contemporaneității. Despre o asemenea artă, teoreticienii curentelor formaliste afirmă că este în deplină concordanță cu cerințele epocii „brutalității, hipersensibilității, supra reorganizării"Apare cu totul semnificativ faptul că chiar în leagănul zdruncinat de adînci contradicții al artei contemporane din țările capitaliste, cei mai valoroși compozitori, dirijori, interpreți, teoreticieni afirmă cu hotărire punctul de vedere realist, militînd pentru prețuirea tradiției, pentru continuitatea organică a tradiției. cu inovația. In schimb, concertele și spectacolele moderniste organizate cu mult tapaj nu se bucură de participarea largă a publicului, iar muzicienii de prestigiu își afirmă indignarea în fața tendințelor antiumaniste ale reprezentanților artei burgheze contemporane.Publicul iubitor de muzică din țara noastră nutrește o vie și nestinsă admirație pentru muzica clasică și pentru muzica valoroasă a tuturor epocilor, datorită calității acestora de a exprima cu cea mai mare perfecțiune și limpezime. în primul rînd prin forța extraordinară a melodiei, un bogat fond de idei și emoții Pregnanța melodiei, echilibrul și elocvența mijloacelor de prelucrare tematică sînt trăsături nepieritoare ce reprezintă un model pentru toate generațiile de creatori. Iată de ce considerăm regretabil că în articolul intitulat ..Simplitate novatoare“ — semnat de G Bălan în revista „Flacăra" — în loc să se sublinieze legătura între tradiție și acea „simplitate novatoare“ la care se referă autorul, se acreditează ideea unei rupturi între muzica din zilele noastre și muzica din trecut Totodată articolul, reflectînd un punct de vedere unilateral în ce privește .stilul modern de exprimare în muzică“ iasă să se întrevadă o subapreciere a unor valori intrate în patrimoniul de cultură al umanității, pe care le reduce la o simplă „odihnă muzicală“ Asemenea păreri reprezintă un ecou tardiv al tendințelor de înnoire cu orice preț a limbajului muzical în sine desprins de tradiție, nelegat de conținutul de viață căruia trebuie să-i dea expresie — tendințe cărora în ultima vreme unii compozitori mai ales dintre cei cu mai puțină experiență. le-au făcut concesii, Un număr restrîns de lucrări simfonice și

Text : R. ARDELEANU 
Foto: M. ANDREESCU

cultural-educativă", „Cum func
ționează bibliotecile sătești“.

In cadrul seminarului din 
Teleajen, după expunerile 
„P.M.R. — conducătorul po
porului nostru în opera de de- 
săvir.șire a construcției socialis
te“, „Căminul cultural in cen
trul activității la- sate" au avut 
loc, la G.A.C: Drajna de Jos, 
un jurnal vorbit cu tema „Fo
losirea intensivă și' rațională a 
pămintului“, iar la G.A.C. Mă
gurele o demonstrație practică 
de popularizare a cărții.

de cameră cu astfel de tendințe — și care sînt contrazise de însăși majoritatea creațiilor valoroase ale a- celorași autori — au fost primite cu răceală de către iubitorii de muzică din țara noastră, îndreptățiți să aștepte de la compozitori opefe în care bogăția vieții spirituale a constructorilor socialismului să fie afirmată cu robustețe. în imagini emoționante. Unor asemenea năzuințe le răspund cele mai de seamă lucrări ale compozitorilor noștri, care au asimilat cuceririle înaintate ale tehnicii componistice contemporane. animați de dorința de a deveni cîntăreți ai epocii în care trăim.Istoria a dovedit o necruțătoare exigență, scoțînd din paginile sale nenumărate figuri de compozitori pșeudo-inovatori, exclusiviști și lipsiți de respectul cuvenit valorilor create de antecesori ca și de contemporani. Ea a confirmat că nu orice lucrare neînțeleasă este o capodoperă Nu de mult, compozitorul B. Martinu a dezvăluit cu umor falsitatea artistului modernist : „Scriind „pentru mîine“ el cere în același timp să fie lăudat azi"După exemplul marilor înaintași deschizători de căi noi în artă, compozitorii noștri se străduiesc să creeze o muzică De măsura cerințelor contemporane Oglindirea noii tematici de viață cere - mai mult de- cît oricare alte temeiuri de inspirație - o exprimare inedită modernă, realizată cu’ profundă sensibilitate și măiestrie creatoare legată de însuși conținutul inedit al epocii noastre Orientate astfel, căutările creatoare pline de îndrăzneală și fantezie au fost și vor fi mai departe încununate de succes. Exemplul lui Enescu. Jar.acek De Falla, Prokofiev, Bartok Szymanowski. Șos- takovici Britten și al altor creatori demonstrează că muzica ce se bazează pe tezaurul cîntecu- lui popular are posibilități nelimitate de a-și înnoi limbajul, ca rezultat al tendinței de a oglindi m conținut bogat de viațăProblema raportului dintre tradiție și inovație îi preocupă îndeaproape pe compozitori Credem, de aceea, că această problemă merită a fi abordată cu mai multă competență^ de către critica noastră muzicală, spre a ajuta pe compozitori în realizarea unor lucrări cu un bogat conținut de idei, exprimat într-o formă artistică evoluată, pe măsura cerințelor publicului nostru,
VASILE TOMESCU 
OCTAVIAN COSMA
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An de an se îmbogățește conținutul acti
vității desfășurate în cadrul învățămîntului 
de partid, se perfecționează metodele de 
lucru. în prezent, gradul mai înalt de pre
gătire politico-ideologică al membrilor de 
partid permite o simțitoare creștere a nive
lului dezbaterilor în cercurile de studiu. 
Membrii de partid, care și-au însușit cunoș
tințe de bază în domeniul marxism-leninis- 
mului, doresc și sînt în măsură să dezbată 
multilateral problemele puse în discuție, să 
facă un schimb rodnic de păreri, să anali
zeze în spiritul teoriei marxist-leniniste și 
al documentelor partidului, realitățile din 
țara noastră, problemele teoretice și prac
tice care se ridică în sectorul lor de activi
tate. Și este evident că tocmai o asemenea 
dezbatere a problemelor asigură eficacita
tea învățămîntului de partid, sporirea ro
lului lui în îmbunătățirea activității în 
toate domeniile desăvîrșirii construcției so
cialiste. Priceperea de a asigura dezbate
rea vie, activă a problemelor în seminarii, 
cu participarea tuturor cursanților — iată 
unul din principalele criterii de apreciere 
a activității propagandiștilor.

Organizațiile de partid din Capitală au 
dobîndit în această privință o experiență 
valoroasă. Pentru a ajuta la cunoașterea și 
răspîndirea ei, publicăm pagina de iață, 
întocmită cu concursul Comitetului orășe
nesc al P.M.R. București.

Invităm, totodată, pe această cale, pe 
activiștii de partid, propagandiști, cursanți 
din diferitele cercuri de studiu să ne comu
nice experiența lor, propuneri, spre 
a contribui la generalizarea celor mai 
bune metode de activizare a dezbaterilor 
în cercurile de studiu.

4eri viLinteresante

La o grupă clc studiu individual de pc lingă Cabinetul orășenesc P.M.R. București, care studiază tema „Teoria marxist-leni- 
nistă despre revoluția socială“. Participanții ascultă cu interes pe cel care a luat cuvîntul, intervenind cu completări, observații, între
bări pentru clarificarea problemelor.
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în miezul discuțiilor problemele 
cele mai importante și mai actualeSe știe că hotărîtor pentru caracterul discuțiilor în învățământul de partid este conținutul lor. Se discută, în seminar, probleme importante și actuale, care-i interesează și îi preocupă pe participanți, le sînt de folos în activitatea lor? In a- cest caz, este sigur că ei vor participa în număr mare la dezbateri, le vor imprima un caracter viu, activ.Iată de ce, la fiecare seminar, mă străduiesc să concentrez discuțiile asupra a ceea ce este esențial, nou și la ordinea zilei, enunțînd doar celelalte probleme care s-ar mai putea trata în cadrul temei date și re- comandînd participanților să le a- profundeze pe baza studierii individuale a materialului bibliografic. De regulă, pun accentul pe tezele fundamentale ale teoriei marxist-leni- niste și pe modul creator în care partidul le-a aplicat și le aplică în condițiile concrete ale țării noastre, pe problemele actuale ale politicii partidului, îndrumîndu-i pe participanți spre legarea strînsă a tezelor teoretice de viață, de sarcinile concrete. Iată cîteva exemple.La seminarul cu tema „Producția materială — temelia dezvoltării sociale“, discutînd despre modul de producție ca factor determinant al dezvoltării vieții societății, am pus accentul pe tezele marxiste despre rolul hotărîtor al forțelor de producție, precum și pe ideea că în cadrul acestora elementul cel mai revoluționar îl constituie uneltele de producție. în strînsă legătură cu aceste idei, am îndreptat atenția participanților spre asemenea probleme ale politicii partidului nostru, cum sînt crearea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, industrializarea socialistă a țării, dezvoltarea cu prioritate a industriei grele, cu pivotul ei — industria constructoare de mașini, promovarea, în toate ramurile economiei naționale, a progresului tehnic — în care își găsește o puternică expresie aplicarea creatoare a tezelor materialismului istoric amintite mai sus. în tratarea acestor proble-

me m-am călăuzit după Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al partidului, după expunerea sa cu prilejul împlinirii a 15 ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne.Discutînd în aCelași seminar despre dialectica dezvoltării forțelor de producție și a relațiilor de producție, am cerut participanților să aprofundeze, în lumina acestei teze marxiste, ideea că obiectivul principal al planului de 6 ani îl constituie dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului și încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga .economie națională. O dată cu clarificarea interdependenței acestor procese, a rolului bazei tehnico-materiale ca veriga ho- tărîtoare în rezolvarea tuturor sarcinilor desăvîrșirii construcției socialiste, discuția a dus la o mai profundă înțelegere a caracterului științific al politicii partidului.Pentru a da un conținut cît mai bogat dezbaterilor în seminar, a le face mai interesante și eficace, este important să avem întotdeauna în vedere evenimentele și fenomenele noi din viața socială, aprecierile cuprinse în documentele programatice ale mișcării comuniste internaționale, în documentele partidului nostru. De aceea, în pregătirea fiecărui seminar studiez cu atenție documentele de partid cele mai recente, consult presa, revistele teoretice. Pentru tema „Materialismul istoric despre revoluția socială“, dezbătută de curînd, precum și pèntru temele care urmează : „Marxism-leninismul despre război și pace ; coexistența pașnică a celor două sisteme eco- nomico-sociale“, „Patriotismul socialist și internaționalismul proletar“ am citit cu cea niai mare atenție articolul tovarășului Ion Gh. Maurer „Temelia de neclintit a u- nității mișcării comuniste internaționale“. Din conținutul acestui important articol am desprins nenumărate idei de mare însemnătate și actualitate. In seminarul pe care-1 pregătesc despre problemele războ-

iului și păcii, mi-am propus să evidențiez asemenea idei cum sînt: apărarea păcii, ca cea mai arzătoare problemă a zilelor noastre, profundele modificări petrecute în lumea de azi în raportul de forțe pe scară mondială în favoarea forțelor păcii și socialismului, posibilitatea reală, atît de a preîntîmpina, cît și de a exclude războiul mondial din viața societății, încă înainte de victoria socialismului' pe întreg globul pă- mîntesc, principiul coexistenței pașnice între cele două sisteme mondiale opuse, ca temelie de neclintit a politicii externe a țărilor socialiste, raportul între coexistența pașnică și lupta de clasă, contribuția țării noastre la promovarea principiilor coexistenței pașnice, etc.In încheiere, vreau să relev că reușita activității în munca de propagandist depinde în mare măsură de modul în care el își întocmește planul de seminar, cu ajutorul căruia conduce discuțiile. Acesta trebuie să oglindească în conținutul său tocmai cele mai importante și actuale probleme. întocmirea unui bun plan de seminar presupune o muncă creatoare din partea propagandistului; nu pot decît să dăuneze calității învățămîntului acele practici de a întocmi planul de seminar în fugă, de a-1 reduce la un rezumat al unei lecții dintr-un manual, de a folosi planuri de seminar vechi, depășite de viață.Desigur, întocmirea planului nu e decît începutul. Important e să știi să-l folosești, ca un mijloc de a stimula și orienta discuțiile. Fără să urmărească respectarea mecanică a planului, în toate amănuntele lui, propagandistul trebuie să canalizeze dezbaterile, în primul rînd, spre ceea ce duce la ridicarea nivelului și sporirea tului de eficacității învățămîn- partid.
VASILE IONESCU 

conducător de seminar 
la Cabinetul de partid 
al raionului V. I. Lenin

La primii pași în studiu
Dezbaterea vie a problemelor, cu 

participarea activă a tuturor cursan
ților, este necesară și în forme de 
masă ale învățămîntului de partid, 
cum sînt cercurile de studiere a Sta
tutului P.M.R., cursurile serale, în- 
trucît numai o asemenea dezbatere 
dă posibilitatea cursanților să-și în
sușească temeinic noile cunoștințe, le 
trezește interesul pentru studiu.

Desigur că nu e ușor de format la 
oameni care studiază pentru prima 
oară în învățămîntul de partid de
prinderea de a dezbate liber, activ 
problemele. Începătorii în ale studiu
lui au tendința de a memoriza și re
produce in mod mecanic cele citite 
în manual. Or, discuția în se/ni- nar poate să fie activă, interesantă, 
numai dacă cursanții sînt ajutați să 
se desprindă de litera manualului, 
numai dacă ei înțeleg temeinic pro
blemele studiate, sînt în măsură să 
tragă concluzii pentru activitatea lor 
practică. Aceasta mă preocupă cel 
mai mult în conducerea cercului. 
Cînd un cursant sau altul redă anu
mite formule învățate pe de rost, in
tervin de obicei prin întrebări aju
tătoare, care iac apel la judecată, în
deamnă la explicarea problemei. Am 
observat că asemenea întrebări au 
întotdeauna darul să stimuleze discu
țiile. De curînd, de pildă, am discu
tat în cercul nostru de studiere a 
Statutului P.M.R. despre principiile 
organizatorice ale partidului de tip 
nou. Unii cursanți le-au formulat ca 
în carte : partidul este detașamentul 
de avangardă, conștient al clasei 
muncitoare, detașamentul ei organi
zat, ele. Nu m-am mulțumit însă 
cu atît, ci am vrut să verific 
dacă aceste principii au fost intr-ade
văr înțelese. De aceea am pus în dis
cuție problema : ce înseamnă detașa
ment de avangardă, conștient, ce-i dă 
posibilitate partidului clasei munci
toare să fie forța conducătoare a tu
turor celor ce muncesc ? Interven
țiile mai multor cursanți au scos 
în evidență însemnătatea teoriei 
marxist-leniniste. cu care e înarmat

compoziției Iui so- 
au subliniat consec-

partidul, apoi a 
dale. Vorbitorii 
vența cu care partidul nostru se că
lăuzește după învățătura marxist-le- 
ninistă despre partidul de tip nou, 
rolul său ca avangardă a clasei mun
citoare din tara noastră, ca forță 
conducătoare a întregului popor mun
citor. De aci discuția a ajuns în 
mod firesc la calitatea membrilor de 
partid, care trebuie să fie cei mai 
înaintați și mai conștienți oameni ai 
muncii, luptători de frunte pentru în
făptuirea sarcinilor construcției so
cialiste. Ne-am oprit asupra compor
tării cursanților, în cea mai mare 
parte candidați și noi membri de 
partid : dacă se străduiesc să-și ridice 
nivelul politic și ideologic și pregăti
rea profesională, dacă în producție 
constituie un exemplu.

Intr-un mod asemănător am dis
cutat și despre celelalte princi
pii organizatorice ale partidului. 
Mai multi cursanți s-au referit la 
activitatea organizației de partid din 
întreprinderea noastră, la rolul ei de 
conducător politic al colectivului de 
muncitori. Discuția a lost nu numai 
vie, ci deosebit de folositoare. Fie
care a înțeles nu numai esența prin
cipiilor construcției de partid, ci și le
gătura între aceste principii și pro
pria sa activitate, ce are de făcut 
pentru aplicarea lor.

In cercul nostru de studiu obiș
nuim ca la două-trei seminarii să fa
cem o scurtă analiză asupra felului 
cum se desfășoară discuțiile. Cu acest 
prilej, înșiși cursanții își spun păre
rea, atît despre cei care sînt activi 
in seminar, cît și despre cei care 
participă mai mult ca spectatori. Am 
observat că aceste analize dezvoltă 
opinia publică a seminarùlui, stimu
lează dorin/a fiecăruia de a veni cît 
mai bine pregătit, 
bună activitate în 
urmează.

PARASCHIVA 
propagandistă la întreprinderea 

„Răscoala din 1907“

determină o mai 
seminariile care

IVANCENCO

Simpozioane in sprijinul 
studiului individualIn ultimul timp, în propaganda de partid — în special în formele superioare ale învățămîntului — au început să fie folosite ca o formă de organizare a unor dezbateri active, simpozioanele. In cadrul acestor simpozioane, axate pe cîte o anumită problemă mai importantă din programul de studiu, iau de obicei cuvîntul 3—4 tovarăși, specialiști în problemă, care, în cîte 30—40 de minute, prezintă diferite aspecte ale acesteia. Astfel se creează posibilitatea ca problema pusă în dezbatere să fie clarificată multilateral, eviden- țiindu-se aspectele mai interesante.O anumită experiență au dobîndit în această privință organizațiile de partid din unele institute ale Academiei R.P.R. și inștitute de învă- țămînt superior. Aci au fost organizate anul trecut simpozioane pe teme ca: „Dezvoltarea economică a țării noastre în anii regimului democrat- popular“, „Probleme filozofice ale geneticii contemporane“, care s-au bucurat de mult succes.Anul acesta, comitetul orășenesc de partid și-a propus să extindă folosirea simpozioanelor, îndeosebi în ajutorul celor ce sînt înscriși la studiul individual. Astfel pentru cei ce studiază tema „Planificarea activității economice a întreprinderilor industriale“ se va organiza un simpozion pe problemele creșterii productivității muncii. Despre căile de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, ne propunem să organizăm un simpozion care să se desfășoare la uzina „Autobuzul“. Aci, după ce se vor vizita secțiile de bază ale uzinei, cadre din conducerea întreprinderii și a ministerului tutelar vor prezenta referate despre organizarea producției în flux tehnologic ; organizarea și aprovizionarea locurilor de muncă ; îmbunătățirea folosirii utilajului.

V. RUSU
director adjunct al Cabinetului 

orășenesc P.M.R.-București

Strînsă legătură cu practica
Pentru a avea dezbateri vii, inte

resante in învățămîntul de partid, 
este-important, după, părerea mea, să 
se asigure legarea strînsă a învăță
turii marxist-leniniste, a ideilor ce 
se desprind din documentele parti
dului nostru, de problemele dome
niului de activitate al cursanților, de 
experiența lor concretă. Aceasta se 
poate face cu atît mai bine cînd gru
pele de studiu cuprind oameni cu 
activități și preocupări apropiate — 
așa cum este cazul cu grupa de 
studiu individual de pe lîngă cabi
netul orășenesc pe care o conduc, 
formată din cadre din economie, 
care studiază anul acesta tema 
„Gospodărirea socialistă și planifica
rea activității economice a întreprin
derilor“.

Ori de cîte ori în cadrul grupei 
au fost abordate probleme actuale 
ale aplicării politicii partidului, a- 
ceasta a dat loc la discuții foarte 
vii, la ample și utile schimburi de 
păreri între participanți.

Se știe ce importanță deosebită are 
reducerea prețului de cost pentru 
sporirea acumulărilor statului. Cu o- 
cazia analizei în cadrul unui seminar 
a căilor de sporire a acumulărilor 
sub forma beneficiului și a impo
zitului pe circulația mărfurilor, a- 
ceastă problemă a fost amplu dezbă
tută de participanți, care au arătat 
căile reducerii prețului de cost, 
au scos în evidență aspecte prac
tice ale operațiunii de reașezare 
a prețurilor cu ridicata. Dez
baterea problemelor legate de creș
terea productivității muncii, de ■ îm
bunătățirea calității produselor, 
a prilejuit în grupa de studiu o a- 
naliză economică concretă, care a 
stîrnit un interes deosebit. Ast
fel s-a discutat pe larg și cu mult 
folos despre căile de creștere a pro
ductivității muncii în sectoare

cel al transporturilor, industriei pe
trolului și chimiei, despre formele 
de cointeresare la realizarea unei 
producții de calitate superioară, 
despre posibilitățile de a asigura mai 
buna folosire a mijloacelor materia
le de care dispun întreprinderile.

La unele din aceste probleme au 
fost prezentate referate („Căile de 
reducere a prețului de cost în indus
trie“, „Despre calitatea producției 
industriale“). Faptul că în aceste re
ferate, pe lingă expunerea teoreti
că, s-a asigurat un loc corespunzător 
problemelor din viața reală, a făcut 
ca ele să fie urmărite cu atenție și 
să constituie un bun punct de por
nire pentru discuții.

Este cert că prin discutarea 
aspectelor actuale ale problemelor 
din economia noastră, paralel cu în
sușirea tezelor teoretice, nu numai 
că se asigură dezbateri intere
sante, dar și sporirea eficacității în
vățămîntului, creșterea rolului 
în rezolvarea sarcinilor puse 
partid.

lui 
de

GH. ȘICLOVAN 
propagandist la cabinetul oră
șenesc de partid București

Dezbaterea în seminar e cu atît 
mai vie, cu cît cursanții și-au însu
șit mai bine problemele puse în 
discuție. Iată-i în fotografie pe 
cîțiva cursanți din cercul de econo
mie politică de la Nodul C.F.R. 
Grivița, discutînd și lămurind, îm
preună cu propagandistul, probleme 
din tematica seminarului apropiat.

în Institutul de energetică al Academiei R. P. Romîne funcționează de mai mulți ani un seminar teoretic de economie politică, avînd rolul de a-i ajuta pe cercetători în aprofundarea economiei politice marxiste, în aplicarea eila rezolvarea problemelor economice ale energeticii.In seminarul nostru s-a încetățenit metoda de a dezbate problemele pe baza unor referate. Subiectele referatelor se stabilesc din timp, în raport cu tematica generală a seminarului, iar întocmirea lor este încredințată unui număr de 3—5 tovarăși, sub conducerea unui tovarăș mai experimentat. Acest sistem are ca rezultat că toți membrii cercului participă în cursul unui an la elaborarea cel puțin a unui referat.Un referat bun, interesant, cere o muncă temeinică pregătitoare. In măsura in care propagandistul știe să îndrume și să stimuleze a- ceastă muncă, elaborarea referatului poate să reprezinte pentru colectivul respectiv o școală de gîndire marxistă.Referatele sînt supuse unei comisii care funcționează pe lîngă Comitetul de partid al Academiei și, o dată aprobate, se multiplică și se

distribuie cursanților, cu cîteva zile înainte de seminar.în seminar, referatul nu se mai citește, ci u- nul din autori expune pe scurt ideile principale, cîștigîndu-se astfel timp pentru discuții.Experiența de pînă a- cum a arătat că referatele care încearcă să cuprindă întreaga tematică propusă pentru seminar nu au darul de a genera discuții interesante ; în asemenea cazuri, problemele nu sînt adîncite, iar discuțiile, în virtutea orientării date de referat, ră- mîn și ele la suprafață.O mult mai bună bază de discuție oferă de obicei referatele care abordează un număr limitat de probleme. Astfel, au stîrnit vii discuții în seminarul nostru referatele „Tehnica nouă și eficiența tehnicii noi" și „Eficiența cercetării științifice", prezentate în cadrul temei „Rolul forțelor de producție în dezvoltarea societății". La discutarea referatului ținut a- nul acesta — „Probleme economice ale energeticii în lumina documentelor Congresului al III-lea al P.M.R." majoritatea tovarășilor au luat cuvîntul de 2—3 ori, anali- zînd amplu economia combustibililor și, îndeosebi, problemele le

gate de utilizarea ener* getică a ligniților. Aceste dezbateri au contribuit la însușirea mal temeinică de către cercetători a problemelor ridicate de Congresul al III-lea al P.M.R. privind dezvoltarea energeticii.Cu mult interes a fost primit referatul prezentat anul trecut despre „Utilizarea matematicii în planificarea socialistă". Discuțiile purtate pe baza lui au fost foarte fructuoase, evidențiind că în aplicarea matematicii la rezolvarea problemelor economice, rolul fundamental îl are analiza economică temeinică, făcînd o critică fundamentată „econo- metriei" burgheze. Merită să fie menționat faptul că discuțiile la a- ceastă temă au continuat și în zilele următoare, iar referatul din seminar a fost urmat de un alt referat, elaborat pe linie profesională, care a tratat aspecte ale folosirii matematicii în rezolvarea problemelor de economia energeticii.Un referat bine întocmit, tratînd probleme esențiale, poate întotdeauna să constituie baza unor discuții rodnice.
C. NAGY 

propagandist la Insti
tutul de energetică al 
Academiei R. P. Ro

mine

Luciez, ca propagandist, al 4-lea an cu aceiași cursanți — întîi am studiat împreună istoria partidului, apoi economia politică a capitalismului, iar anul acesta a socialismului. Se înțelege că în acest răstimp am ajuns să ne cunoaștem foarte bine. Consider că buna cunoaștere și apropierea între propagandist și cursanți este de cea mai mare însemnătate pentru bunul mers al învățămîntului.Intr-o vreme, discuțiile în cercul nostru se desfășurau anevoie. Puțini tovarăși luau cuvîntul, iar unii, în loc să discute liber, obișnuiau să citească din caietul de conspecte. Desigur, nu este nimic rău în a te sprijini în expunerea unor idei pe conspectele făcute acasă. Ceea ce m-a pus însă pe gînduri era faptul

că conspectele după care citeau tovarășii în seminar nu erau, de fapt, conspecte, ci pur și simplu copierea unor fragmente din manual. Am analizat chiar în seminar, de pildă, la tema baza tehnico-materială a mului. Le-am arătat cursanților pentru a studia cu folos, ei trebuie să se oprească nu numai asupra caracteristicilor bazei tehnico-materia- le a socialismului, așa cum sînt redate în manual, ci mai ales asupra problemelor privind dezvoltarea ei în tata noastră în etapa actuală, a- supra sarcinilor stabilite în acest domeniu de partid.Unii tovarăși aveau nevoie de un sprijin și mai concret, și mai susținut în studiu. Cu aceștia m-am întîlnit, nu o dată, în afara orelor de seminar, avînd discuții asupra problemelor care nu le erau clare, in- teresîndu-mă cum studiază, cum își iau notițe. In același timp, în cadrul cercului nostru s-a născut inițiativa formării unor grupe de studiu : cei mai bine pregătiți au început să învețe împreună cu cei mai slabi. Rezultatele tuturor acestor metode s-au văzut în seminariile următoare : oamenii au venit mai bine pregătiți și, ca urmare, numărul celor care se limitau să participe la seminar fără a lua cuvîntul s-a redus mereu, discuțiile e-au înviorat.In ridicarea nivelului dezbaterilor în cerc am primit un sprijin prețios din partea Comitetului de partid al Nodului C.F.R-. Grivița. Prin grija lui, a fost organizată anul trecut o consfătuire a tuturor propagandiștilor din unitatea noastră, în care au fost dezbătute pe larg velului studiului și todelor școlărești avut loc mitetului periență care am privește eeminarii.

atunci asemenea conspectesocialis-că

Participare activă la discuțiiDinamismul dezbaterii în seminar, schimbul de păreri viu, antrenant între participanți, este un obiectiv spre care năzuiește fiecare propagandist. Cum să-1 atingem ? După părerea mea, aceasta depinde în mare măsură de felul în care propagandistul conduce discuțiile.Se spune deseori : „Nu e bine să întrerupi pe cursant cînd face o expunere“. Principiul e just, însă numai între anumite limite. Ce trebuie făcut atunci cînd un cursant ia cuvîntul și vorbește 20—25 minute, căutînd să trateze toată problema pusă în discuție ? In a- semenea cazuri este asigurată nu vioiciunea, ci monotonia seminarului. Se întîmplă nu la puține cercuri ca dezbaterea activă, cu participarea tuturor, să fie înlocuită prin trei-patru monoloage prelungite.Propagandistul nu trebuie numai să intervină în asemenea situații, ci, mai mult, trebuie să le prevină. Aceasta se poate realiza îndeosebi prin utilizarea unor întrebări care, puse la început, să compartimenteze problemele mari puse în discuție, stimulînd tratarea lor succesivă în intervenții scurte. în acest caz,tenția tuturor este mult mai concentrată, pot participa mai mulți la discuții, problema se lămurește metodic, punct cu punct, este bări lor le, panților spre aplicarea tezelor teoretice la analiza realităților sociale.într-unul din seminariile de filo-

a-

Important în același timp ca aceste între- să aducă în centrul discuții- problemele cele mai actua- să solicite gîndirea partici-

zofie pe care le-am condus la cabinetul orășenesc P.M.R.-București consacrat conștiinței sociale, după clarificarea aspectelor teoretice de bază ale problemei, am propus participanților să analizeze procesul formării și. dezvoltării diferitelor laturi și forme ale conștiinței socialiste a oamenilor muncii din țara noastră, în lumina aprecierii Congresului al III-lea al P.M.R. despre lupta pentru lichidarea gheze din un tărîm tre. nou reper cîteva întrebări : ce înseamnă nou în conștiință ? Cum se manifestă noul din conștiință în comportarea morală de zi cu zi a oamenilor muncii din țara noastră ? în ce constau „rămășițele vechiului“ în conștiință și cum se desfășoară lupta pentru dezrădăcinarea lor ? Ce fenomene ale luptei între nou și vechi au întîlnit cursanții în activitatea din jurul lor?Un asemenea unghi de abordare a problemei i-a interesat mult pe participanți. Aproape toți au cerut cuvîntul, încercînd să caracterizeze „noul“ și expresiile sale concrete, lupta vechi-nou, căutînd să explice și să interpreteze teoretic fenomene sociale întîlnite și observate de ei înșiși. Răspunsurile date nu fuseseră găsite erau rodulPentru a dezbaterea, observațiilor cursanților asupra intervențiilor din seminar. Mă refer

înrîuririlor educației bur- conștiința oamenilor ca principal al luptei din- și vechi. Ca puncte de pentru discuție am pus

ca atare în bibliografie, gîndirii lor active, menține tot timpul vie este eficace încurajarea

nu numai ’ la cunoscutele „completări“, ci chiar la la întrebări puse altora pentru mai ideilor .enunțate.Experiența mi-a arătat de asemenea cu cît interes primesc cursanții semnalarea de către propagandist, cînd este cazul, a unor contradicții între expunerile a doi sau trei participanți la seminar, însoțită de solicitarea ca seminarul să clarifice punctul de vedere just. „Cine are dreptate ?“ — iată o întrebare care instantaneu îl face pe fiecare să gîndească, creîndu-se o mosferă favorabilă schimbului opinii. întrebările ajutătoare propagandistului pot călăuzi, discuția spre depistarea erorii și găsirea soluției juste, care în acest fel este mult mai complet și mai adînc înțeleasă și însușită.Un auxiliar apropiat și util al propagandistului mi se pare a fi mica întrebare „DE CE?“ Ea este cel mai bun antidot împotriva însușirii mecanice, bucherești, cu care ne mai întîlnim adeseori, îndreaptă efortul seminarului nu spre simpla afirmare a tezelor, ci spre demonstrarea lor, ceea ce îl face mult mai animat, mai mobilizator și instructiv pentru participanți.De multe ori este utilă, pentru înțelegerea mai profundă, a problemelor, îmbinarea analizei cu sinteza, De pildă, în seminarul consacrat statului democrat-popular la grupa pe care o conduc din anul III filozofie al Universității serale de marxism-leninism, după ce au fost

observații critice, de cursanți unii buna clarificare a

at- de ale

căile ridicării ni- combaterii mein semincrrii. Au din inițiativa co-apoi, tot de partid, schimburi de ex- între propagandiști, din învățat foarte mult în ce conducerea discuțiilor în
GH. FERARÜ 

propagandist la 
Nodul C.F.R.-Grivița

analizate conținutul exercitare a fiecăreia interne și externe ale tru, am propus seminarului, pentru a pune in evidență împletirea strînsă a acestor funcții, următoarea temă : luați unul din procesele sociale mari ale construcției socialiste în țara noastră și încercați să1 distingeți, în desfășurarea lui, acțiunea , simultană a funcțiilor statului nostru, corelația lor. Un cursant, referindu-se la procesul colectivizării, a relevat cîteva aspecte esențiale ale acțiunii funcției economico-organizatorice și funcției cultural-educative, modul în care s-au legat și completat 'diferitele funcții ale statului .democrat- popular în asigurarea victoriei socialismului la sate. Alt participant a arătat cum prin acțiunea statului se asigură succesul industrializării socialiste. în ansamblu, a rezultat limpede activitatea vastă și complexă a statului, ca instrument principal al poporului muncitor în opera de construcție socialistă.în încheiere, aș vrea să subliniez că efectul unor discuții interesante în seminar se extinde considerabil și asupra studiului individual. Cu cît seminarul stimulează mai mult gîndirea personală, efortul intelectual, cu atît cursanții încearcă mai puternic plăcerea și interesul studiului.

și modul de din funcțiile statului nos-

MIHAIL CERNEA 
conducător de seminar 
la Universitatea serală 
de marxism-leninism

Pagină organizată 
de ADA GREGORIAN
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tse Pentru creditarea lucrărilor de mică mecanizare și a altor lucrări productive neprevăzute în planul de investiții sînt alocate fonduri speciale.. Prin utilizarea judicioasă a acestor fonduri — ce stau la îndemîna fiecărei întreprinderi industriale — se pot executa lucrări care permit reducerea volumului muncilor auxiliare, lichidarea locurilor înguste, sporirea randamentului unor mașini și utilaje, perfecționarea tehnologiei și ridicarea calității producției. Introducerea largă a micii mecanizări asigură în cele din urmă sporirea productivității muncii, creșterea rentabilității întreprinderilor.
Eficiență economică ridicatăProcedura de acordare a acestor credite, deosebit de simplă, eficacitatea lor economică mare, concretizată în specia! în reducerea prețului de cost și realizarea de acumulări peste plan au stimulat numeroase întreprinderi să recurgă la această formă de crărilor de mică această cale, multe Capitală au reușit tehnic al producției,

finanțare a lu- mecanizare. Pe întreprinderi din să ridice nivelul să asigure o utilizare mai deplină a mașinilor și instalațiilor de bază, mecanizarea muncilor de deservire și a transportului intern etc.Ne vom referi la realizările obținute de întreprinderile aparținînd Ministerului Industriei Ușoare. în perioada 1 ianuarie—31 octombrie a.c.. întreprinderile din cadrul a- cestui minister au solicitat — și li s-a aprobat — creditarea unui număr de lucrări, în valoare de peste 17 000 000 de lei. Prin realizarea acestor lucrări se vor obține e- conomii anuale de peste 14 000 000 lei — deci se vor amortiza într-un an și cîteva luni. Majoritatea lucrărilor au ca scop perfecționarea producției, și ele se răsfrîng pozitiv asupra creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost și îmbunătățirii calității producției. Fabrica de încălțăminte „Flacăra roșie“, de pildă, a folosit asemenea credite pentru automatizarea procesului tehnologic la tăbăcărie și organizarea secției încălțăminte de lux. într-un fel asemănător au procedat și întreprinderile „Mătasea populară", care a solicitat credite în valoare de 660 000 de lei, „Textila Grivița“ — cu credite în valoare de 313 000 de lei — și multe alte fabrici ale industriei ușoare.Un interes crescînd pentru folosirea creditelor de mică mecanizare au manifestat și întreprinderile din cadrul Ministerului creditelor de

Printre lucrările de mică me.
canizare realizate de către Uzi-

(Foto : M. ÄNDREESCU)
perații de producție, se asigură 
o productivitate a muncii spo-

Industriei Con-

(Urmare din pag, II-a)

i s

un volum de de Apollinaire.în colecția mai frumoase La lectura

„CASA INIMILOR SFARIMATÊ

de „biet-om-care-merită-compăti- mire", l-a dezumflat fără cruțare, reducindu-1 la adevăratele sale proporții de fantoșe care nu reprezintă nimic prin personalitatea sa ci doar prin banii săi -— și astfel l-a nimicit pe plan moral justificînd pe deplin deznodămîntul în care autorul îi hărăzește și pieirea fizică, (Numai în actul II, actorul a pus, cred, prea multă sinceritate în lamentările personajului, acordîndu-i 
o notă de umanitate nejustificată),Nineta Guști a subliniat la rîndul ei deosebirea dintre aparența și e- sența personajului : vocea (cu inflexiuni bine dozate), purtarea „prietenoasă", plină de dezinvoltură, par sincere la început, pentru ca treptat să trădeze tot mai evident prefăcătoria, arătînd că Hesiona Hus- habye e o femeie pe de-a întregul falsă, de la sentimente și pînă la frumosul ei păr negru care e de fapt o perucă. Mircea Șeptilici (Hector), Marga Barbu (Lady Utterword), Șt. Tapalagă (Randall) aduc, fiecare, cîte o nuanță personală în tablou) unei lumi care consfințește, cu manierele cele mai alese, trîndăvia și înșelarea reciprocă. Singurul care șe declară farsor în mod deschis și grosolan este spărgătorul, a cărui apariție e realizată cu o bună tehnică a compoziției actoricești de Gh. Dinică. Un personaj atent compus aduce în scenă și Tamara Bu- ciuceanu-Botez (doica), Mircea Con- stantinescu, cu discreția și precizia care-i sînt proprii. îl acoperă de ridicol pe Mazzini Dunn. Aici cred totuși că era necesară și o aluzie mai marcată la demagogia acestui „înăscut soldat al libertății".‘ Autorul „Casei inimilor sfărîma-

pentru mica mecanizarestrucțiilor de Mașini, care, în perioada amintită, au primit credite de peste 8 500 000 de lei pentru lucrări ce vor aduce anual economii de peste 7 000 000 de lei. De asemenea întreprinderile industriei locale, subordonate Sfatului popular al Capitalei, au cerut în acest an credite pentru realizarea a 41 de lucrări de mică mecanizare a căror eficientă economică depășește 3 800 000 de lei.
O mai largă folosire

a creditelorMajoritatea conducerilor de întreprinderi s-au îngrijit cu toată răspunderea de solicitarea și folosirea cît mai eficientă a creditelor pentru lucrări de mică mecanizare. Nu același lucru se poate spune însă despre întreprinderi, ca, „Suveica“ și altele, care în anul 1962 n-au cerut nici un credit pentru efectuarea unor asemenea lucrări, deși nu se poate spune că în aceste întreprinderi nu se simțea nevoia introducerii unor perfecționări în procesul de producție. Nici în acest an conducerea fabricii „Suveica" n-a arătat mai mult interes pentru asemenea lucrări ; în trimestrul I întreprinderea a solicitat doar un singur credit și acela pentru o lucrare de mică valoare. O insuficientă preocupare în această direcție se constată și la unele întreprinderi ale Sfatului popular al Capitalei, precum și din partea unităților cooperației meșteșugărești.Este de prisos a arăta cît de nejustificate sînt asemenea rețineri. Cu ajutorul creditelor de mică mecanizare se rezolvă o serie de probleme în fluxul tehnologic al întreprinderilor. unele aparent de mai mică importanță, dar care, aplicate la timp contribuie la îmbunătățirea condițiilor de productivității volumului de nea credite se de importanță capitală pentru întreg fluxul tehnologic al unei întreprinderi. Uzinele „Semănătoarea“, de pildă, folosesc un asemenea credit, în valoare de 300 000 de lei, pentru a-și mecaniza transportul fontei lichide, întreprinderea „Armătura" își procură prin creditul bancar o macara „Pionier", iar Fabrica de țigarete își construiește pentru îmbunătățirea nului.Avantajele folosirii 

lucru, la ridicarea muncii, la sporirea economii. Cu aseme- pot executa lucrări

un laminor calității tutu-
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te" a pus mult din el însuși în că pitanul Shotover, care de aceea este jucat cu masca binecunoscută a dramaturgului irlandez. Ștefan Ciu- botărașu i-a dat forța necesară, acea forță iconoclastă a lui Shaw de a mătura din calea sa convențiile și prejudecățile. Foarte important ni se pare și faptul că actorul n-a accentuat unilateral sarcasmul și înclinația spre paradox a personajului ; el ne-a făcut să pricepem că în comportările bizare ale octogenarului este și un anume lirism nemărturisit, și multă amărăciune în fața unei lumi pe care o disprețuiește fără a fi găsit încă mijlocul de a o schimba, Sanda Toma i-a fost o foarte bună parteneră. Mai întîi, pentru că a înțeles exact rolul tinerei Ellie, reprezentantă a „femeii inteligente“ ■— căreia Shaw l-a închinat și un „ghid" de cîteva sute de pagini, considerînd că cu a- cest gen de femei trebuie vorbit nu numai despre cratiță și căsătorie ei despre problemele serioase ale lumii contemporane, începînd cu economia politică și sfîrșind cu organizarea orînduirii de stat. Apoi, pentru că actrița a știut să se dispenseze de tot acel desuet arsenal al temperamentului feminin pe scenă — cochetărie, grație dulceagă, suspinuri, ochi dați peste cap ș.a.m.d. — și a reușit să dea fetei pe care o interpretează un cu totul alt farmec, acela al spiritului viu, angajat într-o dezbatere de idei.Decorul izbutit al lui Dan Nem- țeanu, păstrînd atmosfera fundamental realistă, sugerează totodată asemănarea „casei inimilor sfărî- mate“ cu o corabie, pe care Shaw o voia îndreptată spre țărmuri purificatoare, 

mică mecanizare sînt multiple, plodind în mod convingător pentru extinderea hotărîtă a acestei forme e- ficiente de modernizare a producției pe care statul o pune la dispoziția întreprinderilor. Firește, pentru a obține rezultatele scontate este necesar ca și întreprinderile să respecte o serie de instrucțiuni, menite tocmai să asigure folosirea cît mai eficientă a acestor fonduri. Astfel este necesar ca documentația să fie depusă la timp la bancă și întocmită în așa fel îneît să demonstreze clar eficienta creditului solicitat și. în special, să permită fixarea termenelor de rambursare, în funcție de realizările efective ale acumulărilor. Or. se întîmplă, nu rareori ca întocmirea documentației să fie superficială sau să nu se facă la timp, aceasta creînd o serie de greutăți în finanțarea lucrărilor de mică mecanizare. Combinatul de cauciuc Jilava și alte întreprinderi, deși au avut stabilit, prin planul M.T.O., să efectueze o serie de lucrări de mică mecanizare, nu au prezentat documentații decît pentru o parte din ele. Bineînțeles, din această cauză s-au produs unele întîrzieri în acordarea creditelor respective.Alteori, întreprinderile depun ia bancă documentații incomplete, ceea ce împiedică, de asemenea, acordarea la timp a creditelor solicitate. în a- ceastă situație se găsește întreprinderea „Metaloglobus“, care, neîntocmind corect documentațiile pentru două semiautomate de confecționat fermoare și pentru o baie de nichelaj, a obținut cu întîrziere creditul solicitat.
Noi avantaje

pentru întreprinderi

larg credite nece- mică mecanizare. București a Băn-
Pentru a stimula întreprinderile să folosească mai sare lucrărilor de sucursala orașului cii de Stat a inițiat în primul semestru al anului 1963. cu sprijinul Comitetului orășenesc București al P.M.R., o serie de acțiuni concrete. Scopul acestor acțiuni a fost identificarea lucrărilor de mică mecanizare înscrise în planurile M.T.O. și completarea acestor planuri cu alte lucrări ce se pot executa pe șeama creditului bancar. în aceste acțiuni au fost antrenați numeroși specialiști, muncitori tehnicieni

Consider binevenită publicarea în presă a unor articole care prezintă experiența școlilor și profesorilor în predarea „Agriculturii", obiect de studiu deosebit de important pentru elevii de la sate. Cele două articole publicate în ultimul timp de ziarul „Scînteia“ relatează numeroase fapte interesante, de un real ajutor pentru cadrele didactice în îmbunătățirea continuă a lecțiilor.în rîndurile ce urmează mă voi referi la un aspect pe care autorii articolelor amintite nu l-au abordat. Deoarece timp de cîteva luni. în perioada dintre încheierea lucrărilor de toamnă și pînă la începerea campaniei agricole de primăvară, există mai puține condiții prielnice pentru ca lecțiile practice cu elevii să se desfășoare afară, pe ogoare, mulți profesori de agricultură se preocupă de folosirea posibilităților pe care le oferă casele-laborator ale gospodăriilor colective și laboratoarele școlilor pentru îmbogățirea cunoștințelor practice ale elevilor, Experiența arată că în laborator se pot organiza numeroase lecții practice Majoritatea lecțiilor de laborator prevăzute în program pot fi realizate în condițiile oricărei școli de la sate, fără a necesita instalații costisitoare Colaborarea rodnică a școlilor cu specialiștii din unitățile agricole socialiste se concretizează și în faptul că unele lecții practice cu elevii sînt organizate la casa- laborator, cu sprijinul direct al inginerilor agronomi.O serie de lucrări sînt cele care scot în torii fizici, chimici și sol — mediul în care plantele dc cultură își dezvoltă sistemul radicular și absorb nerale necesare palelor procese ție, fotosinteză, aceste lucrări fac parte : identifica-

de laboratoT evidență fac- biologici din
apa cu sărurile mi- desfășurării princi- fiziologice : respira- transpirație. Dintre

SCÎNTEIA
din întreprinderi precum și aparatul de control bancar. Un sprijin efectiv în această acțiune au dat comitetele raionale de partid. Vi-zitînd aproape fiecare întreprindere din Capitală s-au analizat la fața locului lucrările de mică mecanizare înscrise în plan, precum și posibilitățile lor de realizare ; s-au întocmit minute prin care conducerile acestor întreprinderi s-au angajat să întocmească și să prezinte Băncii de Stat documentația pentru obținerea creditelor. In continuare, filialele băncii și-au întocmit grafice, cu defalcarea calendaristică a termenelor de solicitare a împrumuturilor, cu descrierea sumară a lucrărilor și valoarea lor aproximativă. Rezultatele acestor acțiuni se concretizează în identificarea și stabilirea unui volum mică mecanizare cu o ximativă de 88 000 000 tă bază, în primele 10 lui în curs au fost 

îmbunătățirea creditării de mică mecanizare, anul fost luate unele măsuri

de lucrări de valoare apro- lei. Pe aceas- luni ale anu- aprobate 402credite, ceea ce reprezintă mai mult decît dublu creditelor acordate în cursul anului 1962. Desigur, există în continuare mari posibilități de a extinde asemenea acțiuni pentru introducerea mai largă a micii mecanizări.Pentru lucrărilor acesta au care prevăd noi avantaje întreprinderilor care solicită astfel de fonduri, atît pentru lucrări de mică mecanizare cît și pentru completarea producției cu mașini și utilaje, dezvoltarea secțiilor de prestări de servicii etc. Timpul de executare a lucrărilor și darea lor in funcțiune s-a extins de la trei luni, la 6 luni, băncile fiind autorizate de la caz la caz să poată prelungi acest termen cu încă bursare 2 ani la crărilor.poate aproba acordarea unor dite cu termen de rambursare la 4 ani.Toate acestea stimulează și larg interesul întreprinderilor de a utiliza frecvent această formă de creditare pentru perfecționarea continuă a procesului de producție.

6 luni. Termenul de ram- a creditelor s-a mărit de la3 ani de la terminarea lu- în unele împrejurări se cre- pînămai
PAUL RADOVICI 

director adjunct al Sucursalei 
Băncii de Stat — București

nele „23 August" din Capitală 
din creditele primite în acest 
scop se află și această macara. 
Cu ajutorul ei se depozitează și 
se mînuiesc mai ușor matrițele în 

vederea executării diferitelor o-

rea părților componente ale solului, a caracteristicilor fiecărui tip de sol, demonstrarea ascensiunii capilare și a permeabilității diferitelor soluri ; de asemenea, eele care au ca scop înțelegerea normelor de a- plicare a îngrășămintelor organice și minerale, recunoașterea diferitelor îngrășăminte. Elevii urmăresc a- ceste lucrări cu viu interes, ceea ce determină aprofundarea, consolidarea cunoștințelor științifice, contribuind la formarea unor deprinderi
Predarea în școJi 

a obiectului „Agricultura”practice. La Școala medie din Că- lugăreni — regiunea București, de pildă, profesorii de „Agricultură“ au confecționat lădițe cu probe de șol locale, colecții de îngrășăminte și a- mendamente, cu ajutorul cărora e- Cectuează lucrările amintite. Justețea concluziilor trase pe marginea lucrărilor legate de compoziția și însușirile ce trebuie să le îndeplinească un sol fertil au fost verificate — și este bine că s-a procedat astfel — prin lucrarea de laborator cu tema „Cultivarea în ghivece a □nor plante în condiții de viață optime și în condiții de viață nefavorabile“ Elevilor li s-a explicat roiul deosebit ce-1 au solul, lumina temperatura și apa ca factori ai vegetației. însemnătatea raionării plantelor în raport cu acești factori.Am avut prilejul să asist la lucrări deosebit de instructive și a- tractive pentru elevi, organizate în unele școli, la capitolul referitor la pregătirea semințelor pentru semănat, Lucrarea prin care se pune în evidență puterea germinativă la semințele plantelor agricole se execută frecvent în agricultură și de
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La sediul biroului organizației 
de partid de la întreprinderea 
„Ambalajul metalic" din Timi
șoara a venit, într-o 
clasei a Vl-a 
ani nr. 8. Ce 
aici ?

In clasa ei, 
Iau și veneau 
încercările cadrelor didactice de a 
sta de vorbă cu părinții n-au dat 
rezultate. Părinții elevului 
din clasa a Vl-a, nu mai 
seră de multă vreme pe la 
lă. Mama lui lucrează la 
balajul metalic" și diriginta 
cotit că este nimerit să

P. H„ 
trecu- 
șcrja- 
„Am- 
a so 
ceară

sprijinul colectivului întreprinde
rii. Și s-a adresat biroului organi
zației de partid.

Tovarășii de muncă au stat de 
vorbă cu mama elevului, i-au ex
plicat că nu-i suficient ca țiul ei 
să aibă doar hrană și îmbrăcă 
minte, că el are nevoie si de o 
îndrumare permanentă, de supra
veghere atentă din partea părinți
lor.

Stalurile și îndemnurile n-au ră
mas fără rezultate. Ambii părinți 
au început să se intereseze mai

® Cooperativele de consum din comuna Orlea, raionul Corabia, sînt biné aprovizionate cu articole pentru sezonul călduros. Lipsesc in schimb articole căutate în acest anotimp : sto’fe pentru paltoane, încălțăminte pentru iarnă, lenjerie de corp groasă, cu' toate că ele se află în depozitele U.R.C.C. (De la Costel 
Bîcu, colectivist),© Recent am cumpărat versuri apărut „Cele poezii".cărții am avut o surpriză cu totul neplăcută. Imediat după portretul autoru- după pă

gina cu titlu urmează paginile 12 și 11 legate răsturnat. După alte cîteva pagini, urmează o filă imaculată care are pe verso un motto inversat. Volumul cu aceste neglijențe este tipărit de întreprinderea „13 Decembrie 1918"-Bucii~ rești. (De la L. Duna- 
jecz, profesor).* întreprinderea regională de prestații și construcții București a executat încă din vara anului 1961 instalațiile electrice interioare la dispensarul medical din comuna Reviga și la Școala de 8 ani din satul Rovine. Deși terminate de atîta timp, instalațiile electrice nu pot. fi folosite, deoarece nu au fost întocmi-

aceea este bine ca ea să fie corect și temeinic însușită de elevi încă de pe băncile școlii. Profesorii de „Agricultură“ de la Școala de opt ani din comuna Șelimbăr, raionul Sibiu, de exemplu, au antrenat la efectuarea ei pe toți elevii din clasă Pentru a le stimula dorința de a lucra corect, operativ, profesorii le-au înlesnit elevilor compararea buletinelor de analiză întocmite de ei cu cele realizate de personalul casei- laborator din localitate. Bucuria și mîndria elevilor au fost cu atît mai mari cu cît, de cele mai multe ori. rezultatele lor au fost exacte.Numeroși profesori efectuează cu elevii interesante lucrări de laborator pentru cunoașterea caracterelor botanice ale plantelor, cu ajutorul materialului conservat, cules de cu toamnă de pe lotul școlar sau din lanurile gospodăriei colective — plante întregi sau părți componente, soiuri comparative, exemplare mai bine sau mai slab dezvoltate. în u- nele școli, cercetarea atentă a materialului natural conservat, reprezintă conținutul cîtorva lecții de laborator privitoare la combaterea bolilor plantelor de cultură — prin studierea la microscop a diferiților agenți patogeni cu ciclul evolutiv în perioada cînd atacul este evident — lecții de entomologie aplicată, de cunoaștere a insectelor dăunătoare plantelor și a pagubelor pe care le produc etc. Părerea mea este că a- ceasta reprezintă o experiență interesantă în direcția organizării unor lecții mai variate în ce privește conținutul și modul lor de desfășurare.Desigur, lecțiile practice nu se limitează numai la cultura plantelor de cîmp. Ele au ca sferă de cuprindere și legumicultura, pomicultura, creșterea animalelor. La pomicultură, bunăoară, profesorii de „Agricultură“ de la Școala de opt ani din comuna Daneș — raio-

■h

mull de copilul lor, îngrijindu-se 
ca el să nu mai lipsească de la 
școală, să-și pregătească temele.

De atunci între școala nr. 8 și 
întreprinderea „Ambalajul 
lie", unde lucrează cei mai 
dintre părinții elevilor, s-au 
lit legături trainice. Tot mai 
părinți au început să treacă 
școală, să discute cu profesorii, 
să supravegheze cu atenție activi
tatea copiilor. La rîndul lor, ca
drele didactice au luat inițiativa 
să prezinte în întreprinderi recen
zii ale unor cârti cu continui pe
dagogic, să organizeze discuții cu 
muncitorii despre activitatea ele
vilor etc.

Școala, familia șl colectivul în
treprinderii s-au obișnuit să poar
te. în aceeași măsură, grijă și răs
pundere pentru educația tinerei 
generalii.

A PETROVICI. 
secretarul organizației de bază 
de la întreprinderea „Ambalajul 

metalic"
prof. F. KLEIN, 

directorul Școlii de opt ani nr. 8 — 
Timișoara

te dosarele pentru e- xecutia branșamentelor. (De la Constan
tin Oprea, președintele Sfatului popular a) comunei Reviga).® încă din iarna trecută au fost descărcate pe rampa gării din Brăila două rezervoare cu o capaci- . täte de cîte 10 000 litri, fiecare Ele au fost expediate de Atelierele de reparat material rulant — Ploiești pentru unele gospodării agricole de stat din raionul Brăila Pe a- ceastă rampă mai stau neridicate de multă vreme un grape si le. (De
Anuțoiu, C.F.R.).

de număr de alte materiala Petrachcmagaziner
nul Sighișoara, au executat o interesantă lecție cu tema „Stratificarea semințelor“. Scopul lucrării a fost acela de a explica elevilor că. In momentul scoaterii din fructe, semințele pomilor se caracterizează prin particularități biologice specifice și trebuie să treacă printr-un proces de postmaturare ce se intensifică în condiții de umiditate potrivită. temperatură relativ scăzută și aerare corespunzătoarePe bună dreptate era evidențiată, în articolele publicate în „Scînteia“, experiența unor școli de a ține lecții nu în clasă sau în laborator, ci pe tarlalele unităților agricole socialiste, Și în lunile de iarnă este posibilă aplicarea acestei experiențe corespunzător condițiilor și prevederilor programei. Unele capitole, cum sînt cele privitoare Ia legumicultura, creșterea animalelor, mecanizarea a- griculturii, care se predau elevilor în această perioadă, pot fi exemplificate, îmbogățite prin intermediul lecțiilor practice ținute în sere, ferme zootehnice ale unităților agricole socialiste, în atelierele de reparații ale stațiunilor de mașini și tractoare.O condiție esențială pentru buna organizare și desfășurare a lecțiilor practice, este respectarea programei școlare, adaptate condițiilor pedoclimatice și specificului unităților agricole locale, evitarea paralelismului dintre lecțiile de a- gricultură și cele de științe naturale. Inițierea unor lecții deschise, stabilirea programului lucrărilor și a metodicii de desfășurare a lor în cadrul ședințelor cercurilor pedagogice ale profesorilor de „Agricultură“ vor determina îmbogățirea conținutului lucrărilor, creșterea accesibilității lor și, implicit, participarea cu interes a elevilor. însușirea temeinică a cunoștințelor științifice și a deprinderilor practice. în acest fel, lecțiile de „Agricultură“ vor contribui în și mai mare măsură la pregătirea pentru viață a viitorilor colectiviști,

Lector FLORICA SIPOȘ 
Catedra de metodică a predă
rii științelor naturale a Uni

versității din București |

Fabrica dc produse zaharoase 
„București" a început livrarea sorti
mentelor de dulciuri pentru pomul 
dc iarnă. Printre produsele destinate 
acestui scop sînt : bomboane fine 
de ciocolată în piingulițe cu ins
cripția „La mulți ani", figurine și 
tablete de ciocolată cu lapte în pa
chete etichetate cu Moș Gerilă, 
bomboane „Salon", geamantanașe 
cu bomboane asortate etc. Numărul 
sortimentelor de produse zaharoase 
este de peste 200. In fotografie : 
La împachetarea figurinelor pentru 
pomul de iarnă.

(Foto : M. CIOC)

TEATRE
TEATRE : Teatru) de Operă și Balet 

a] R.p R ; Răscoala - (orele 19,30); Tea
trul de stat de Operetă; Vînzătorul de 
pasări — (orele 19,30)? Teatrul Național 
„I. L. Cqragiale" (Sala Comedia): Avarul 
(premieră) - (orele 19.30); (Sala Studio): 
Nora - (orele 19.30); Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
roanu nr 1) Taina - (orele 19.30); Tea
trul .,C I Nottara" (Sala Magheru): Peer 
Gynt - (orele 10.30): (Sala Studio): Casa 
cu două intrări - (orele 20), Teatrul de 
Comedie Șeful sectorului suflete - (o- 
rele 19,30) Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
Giulești ■ Paharul cu apă — (orele 19.30); 
Teatrul pentru tineret șj copii (.Sala C. 
Miile) Ocolul pămîntuJui în 80 dc zile — 
(orele 20) (la Sala din str general Ure
mia Grigorescu fo«1 cinema ,V Alec- 
sandri ): Salut voios - (orele 9,30). Tea
trul evreiesc de stat' Opera de trei parale
— (orele "Ț; ------- . .
„C Tftnase" 
dc altădată - 
Calea Victoriei 
zică ușoară 
blul de cîntece ........ ........ _. _____
țara mea - (orele 20): Teatrul' Țăndărică 
(Saia Academiei): punguța cp doi hani
- (orele 1(1) Năzbîtllle Iul Țăndărică - 
(orele 16); (la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul .16 Februarie") ■ Elcfăn- 
țelul curios .. (orele 15). Circul de stat: 
Aventurile tui Don Quf.fote in arenă — 
(orele 20)

20); Teatrul
(Sala(orele .....................
174): Expoziția rte- (orele 20); . ________

Si dansuri al C.C.S.: Gintă

satiric Muzical 
Savoy): Revista

20); (Sala din 
mu- 

Ansam-

xxäilöxcci nj-nm-rm-TT

», «•y.j'pEClf > 7 < jtț

tival (10, 12 14,15; JG.30, 18.45, 21). Excel- .. )bi 17, lg; 2]) p,laoăra (14 ?0.
20.30). Misterele Parisului — 

14 15; 
cfne- 
18 30; 
18.15;
Cen-

(9.45; 13;

munți — cinemascop ; Cosmos 
18; 20). Mi-am cumpărat
- cinemascop ■ Bncegi (10: 
18; 20) Volga (10; 12;
18.30 20,30) Ah, acest tineret; 

Miorița (9.45; 12:

CINEMATOGRAFE ; Tudor (amüclv se
rii) - cinemascop: Patria (10; 13,30 ;7;
20.30) București (8,30: 12, 18.80; 20) Me
lodii; (9 30 13.30, 17, 20.30) Modern (9 30; 
13 into- 20) Cavalerul Pardaflian ci
nemascop. Sala Palatului R.P R (18 30 se
ria de bilete 922) Republica (8.30: 10 30;
12,30: 14 30 16 45; 18,45; 21) Ucigașul Și fata: 
Capitol (9. 11; 13, 15: 17: 19; 21) Carpati 
(10, 12. 14, 16; 18,15 20.30) Minna von
Barnhelm ' înfrățirea între ponoare U4: 
10; 10.15; 20.15) Ploreasca <16. 1B 15; 20.30), 
Flamura (10 12,15; 16; 18.15; 20,30) Trei 
zile după nemurire : Grivița (10; 12: 16; 
18.15: 20.30) lurămlntul soldatului Pooloy: 
Crlngasf (10 18 15, 20.30); Popular (15, 17; 
19i 21), Arhiva secretă de pe Elba : Feș- 
slor (10; 12 
16.30; 18.30: ____
cinemascop; Tineretului 
15,30; 18.45, 21) Ucigașul nlStlt -
mascop: Victoria (9.46; (2: 14 16.
18 45; 21) Tomls (9,30. 11,30. 13.45: )(1,
20.30) Pe Donul liniștit (seria lil a) 
trai (10, 12.30- 15-, 17,30: 20) Căpitanul 
Fracasse - cinemascop: Lumina (9 30: 
1145; 14; 16 15. 18 30; 20,45) învierea (am
bele serii)- Union (16.15; 20) Program pen
tru copii (ora 10). Generalul; Doina 
(14.30: 16.30; 18.30: 20.30), Un ciclu de filme 
documentare: Timpuri Noi (de la orele 
10—2) în continuare). Ultimul tren din 
Gun HH] Vilan (15; 17; 19. 20.45) Ulti
mul meu tango: Giuleștl (9.30: 11.45 14: 
16.15, 18.30 20.45) Taxiul mortii: Cultu
ral (16: 18, 20). Tragedia optimistă - ci
nemascop- Feroviar (10; 12 30; 15.30, Iß;
20.30) ta Vîrsta dragostei: Dacia (10> 12; 
14.15: 16.30: 18 45, 21). Tinerii - clnerf.a- 
scop: Buzești (11: 15: 17; 19: 21). Teroare 
în 
(16;
tată 
16;
16,30:
rea (16: 18: 20) 
16,30; 18.45: 21). Bate toba — cinemascop: 
Munca (15: 17: 19; 21) Harakiri - cine
mascop: Arta (15.30; 18.15; 20.45). De la 
Apenini la Auzi — cinemascop: Moșilor 
(15; 17: 19; 21), Cucerirea Everestului:
Viitorul (15; 17; 19; .21). Godin: Colentina 
(15: 17; 19: 21). Contele de Monte Crlsto 
(ambele serii) — cinemascop: Progresul 
(15; 19). Noua prietenă a tatii; Ah. acest 
tineret (ambele filme): Luceafărul (15;
19). Vară și fum — cinemascop: Drumul 
Sării (16; 18,15; 20,30), Să ne trăiești.
Gnat I : Ferentari (16t 16, 20). Valsul ne
muritor: Cotroceni (14.30: 16.45; 19; 21.15). 
Trei pjus două — cinemascop: Pacea 
(16: t8; 20) A dispărut o navă: Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Lira (15: 17; 
19; 21). AdesgQ (14,30; 16,45: 19; 21,15).

TELEVIZIUNE: Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică Ia televiziune: Tubul e- 
lectronlc — Dioda, de ing. Mircea Bubu- 
lac. 19.00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 — 
Filmul pentru copii „Funtik și castrave
ții’. 19.30 - Transmisie din Sala sportu- 
rilor-Floreasça a întilnirij de handbal 
dlnțre echipele masculine ale R.P.R. și 
R.F.G. 20.40 — Emisiunea „Săptămîna". 
21,40 - Din cele mai iubite melodii (Sce
ne șl arii din opere). In încheiere — 
Buletin de știri și buletin meteorologic.

un
12; 

14.30; 
Uni- 

14.15;

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 3 

zile ; Vremea se răcește mai ales în nor
dul tării Cerul va fi noros și vor cădea 
precipitații locale. Vînt slab, pînă la po
trivit din nord-vest Temperatura în scă
dere; minimele vor fi cuprinse între mi
nus 7 șj plus 3 grade, far maximele în
tre minus 4 și plus 6 grade, in Bucu
rești: vremea se răcește, cerul va ti no
ros favorabil precipitațiilor temporare. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere.
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Azi vă prezentăm PEDOLOGII LA LUCRU INFO R M AȚII

. în cadrul Oficiului 
gional de proiectare și 
ganizare a teritoriului 
geș își desfășoară activita
tea un laborator de analiza 
solului denumit 
torul pămîntului". 
scopul cercetărilor

re- 
or- 
Ar-

„labora- 
Care e 
efectu

ate de specialiștii de aici ? 
în cadrul lucrărilor pe care 
le execută oficiul, laborato
rul are sarcina să determi
ne, pe bază de analize fi
zice și chimice, structura 
solului și conținutul în sub
stanțe nutritive, iar în func
ție de rezultatele analizelor 
să indice măsurile care se 
impun pentru a realiza o 
sporire a capacității de 
producție a pămîntului. 
Probele pentru analize se 
primesc de pe teren de la 
pedologii atelierului de car
tare a solului din cadrul o- 

■; ficiului.
Pentru 

efectuate 
grăitoare 
probe de pămînt analizate 
numai în acest an. în labo
rator pot fi văzute aparate 
speciale : potențiometru,
flamènfotometru, fotoelec- 
trocolorimetru. Ele sînt mî- 
nuite cu pricepere de către 
ing. Adina Ciobanu, șefa 
laboratorului, ing. Maria 
Brănescu, laborantele Ele
na Țolea și Cornelia Roșu, 
tehniciană Elena Lisandru. 
în desfășurarea analizelor 
sînt folosite metode rapide 
și exacte de lucru — me
toda potențiometrică și cea 
de dozare a potasiului, cu 
ajutorul cărora se înlătură 
complet erorile.

Activitatea laboratorului 
are un scop practic bine 
determinat. Rezultatele își 
găsesc aplicarea în unități
le agricole din regiune. Bu
letinele de analize ajung 
la atelierul de cartare al o- 
ficiului, adică la cei care 
au recoltat inițial probele 
de pămînt. Pe baza lor se 
întocmește un memoriu a- 
gropedologic. Acesta con
ține descrierea solului res
pectiv și recomandările de 
aplicare a îngrășămintelor 
și a amendamentelor care 
să ducă la creșterea fertili
tății lui. Memoriul este a- 
poi anexat la proiectele

volumul lucrărilor 
în laborator este 
o cifră : 8 000 de

speciale întocmite pentru 
diferitele unități agricole.

în regiunea Argeș există 
mari suprafețe de terenuri 
podzolice. în scopul ridi
cării fertilității lor, specia
liștii de la O.R.P.O.T. au 
făcut cartarea și analizele 
corespunzătoare unei su
prafețe de circa 25 000 ha. 
Pe baza recomandărilor, 
colectiviștii din Șelaru, Ște
fan cel Mare, Albota, Broș- 
teni, Ionești, Vitomirești și 
din alte părți, îndrumați de 
către inginerii agronomi 
din unitățile respective, 
desfășoară o largă acțiune 
de ameliorare a terenurilor.

Anul acesta s-au întocmit 
proiecte pentru înființarea 
de noi plantații de porni 
și vii pe o suprafață de 
6200 hectare. Gospodăria 
colectivă din Cîrlogani, ra
ionul Slatina, extinde mult 
viticultura. Pe baza studi
ilor făcute de specialiștii 
oficiului, a analizelor la-

boratorului, s-a recoman
dat ca în punctul Nucet- 
Arțari, pe suprafață de 160 
ha, unde va fi amplasată 
via, să se planteze soiurile 
Muscat-Ottonel, Muscat- 
Hamburg, Tămîioasă romî- 
nească. Pe o altă parcelă, cu 
soluri bogate în oxizi de fier 
și expunere solară bună, au 
fost indicate ca potrivite so
iurile pentru vinurile roșii. 
Proiecte care țin seama de 
toate particularitățile solu
lui au fost făcute și pentru 
alte gospodării colective 
care plantează viță de vie, 
cum sînt cele din Topolo- 
veni, Șutești, Mitrofani etc. 
în cîteva unități agricole, 
printre care G.A.C. Băicu- 
lești, în funcție de structu
ra solului și de expunerea 
terenurilor la soare, au fost 
recomandate anumite so
iuri de pomi.

La gospodăriile colective 
din Văleni, Podgoria și Că- 
linești, bunăoară, prin stu-

diile și analizele întreprin
se asupra terenului din 
lunca Argeșului, specialiștii 
oficiului i-au ajutat pe co
lectiviști la amplasarea gră
dinilor de legume. în ra
ionul Horezu, pentru pă
șuni în suprafață totală 
de peste 2 000 ha, au fost 
întocmite proiecte după 
care se efectuează lucrări 
de organizare rațională și 
de îmbunătățire a pajiști
lor, de combatere a eroziu
nilor și de fertilizare a so
lului prin administrarea de 
îngrășăminte corespunză
toare, de refacere a covo
rului ierbaceu etc.

Munca specialiștilor de 
la O.R.P.O.T.-Argeș, a ce
lor de la laboratorul de a- 
naliza solului, se încadrea
ză în diferitele acțiuni care 
se întreprind pentru ridica
rea nivelului agriculturii în 
regiunea Argeș.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

Joi s-a deschis în aula Institutului de științe economice „V. I. Lenin“ din București cea de-a treia consfătuire științifică organizată de Direcția centrală de statistică. Cuvîptul de deschidere a fost rostit de prof, univ. Mircea Biji, director general al Direcției centrale de statistică. A luat apoi cuvîntul acad. Gh. Mihoc, care s-a ocupat de problemele aplicării matematicii în economie.
★O delegație economică suedeză a sosit joi în Capitală pentru a purta 

!

comer- Suedia.în R.P.
tratative privind schimburile ciale dintre R. P. Romînă șiAmbasadorul R. P. Ungare Romînă, Jenö Kuti, a oferit joidupă-amiază un cocteil cu prilejul Zilei presei ungare. Au participat Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă, Francise Păcuraru, directorul presei din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai conducerii organelor și instituțiilor de presă din Capitală, corespondenți ai presei străine și atașați culturali și de presă ai unor misiuni diplomatice. (Agerpres)

Sesiunideschis lucrările a științifică a cadre- ale Institutului
științifice

e Joi și-a5-a sesiune lor didactice medicină și farmacie din Cluj. •In cadrul • sesiunii sînt prezentate lucrări dactice
de

TELEGRAME EXTERNE
Expoziția cărții romînești în Italia

Laboratorul de analiză a solului din Pitești. Se lucrează la analiza unei probe de sol 
(Foto : GH. VINȚILĂ)

Doi oameni la același volan
(Urmare din pag. I-a)drumuri, ci, cum am văzut, și pentru bunul mers al șantierelor și întreprinderilor.Această muncă educativă are un caracter permanent și durează pînă la vîrstă maturității. Dar să ne oprim la cele două jnomente de început, hotărîtoare pentru formarea tînărului căruia i se va încredința volanul unui. autovehicul. E vorba de timpul petrecut la școala de șoferi profesioniști și apoi în practica de producție la autobaze.Pentru regiunea Ploiești funcționează o astfel de școală în localitatea Bucov. Impresionează plăcui pe vizitator aspectul construcțiilor afectate sălilor de clasă, dormitoarelor, clubului, cantinei. Cursurile predate aici, de cunoaștere a automobilului, de pane și remedieri etc., eînt exemplificate intuitiv în săli speciale care cuprind motoare de autocamion sau piese secționate, în care elevii cercetează pe viu „anatomia“ și „fiziologia” autovehiculului. In fața machetei din „sala circulației“ ei fac cunoștință, pe o cale tot atît de vie și de antrenantă, cu semafoarele, indicatoarele rutiere etc pe care le vor întîlni în permanentă pe drumurile patriei. Instructori recrutați din rîndurile șoferilor cu experiență îi inițiază în practica conducerii. Invățămîntul se desfășoară în condiții mulțumitoare, dovadă fiind numărul foarte mare de absolvenți care reușesc la examenul dat în fața comisiei de e- xaminare. Poate însă că ar fi indicat să se prevadă în program și

ore de educație cetățenească, să se ia și inițiativa unor convorbiri cu șoferi cu experiență, fruntași etc pentru ca ei să înțeleagă mai bine contribuția pe care detașamentul lor, de oameni ai volanului, trebuie s-o aducă în frontul larg al construcției socialiste, să îndrăgească și să se mîndrească cu profesiunea lor.Sosește, în sfîrșit, clipa mult așteptată cînd fostul elev, devenit jutor de șofer“, se prezintă bază. Și clipa aceasta o minte întreaga lui viață, marchează un evenimentîn biografia lui. Totuși, la multe autobaze — și nici cele de la Ploiești sau Cîmpina, pe care le-am vizitat nu fac excepție — întîmpinarea noilor sosiți și nici mai apoi interesul pentru munca lor, care se desfășoară în nu formează opentru organizațiile de autobaza din Cîmpina s-au prezentat cu ta- mutare și au fost repar- buni

„a- la auto- va ține căci ea hotărîior

onntr-o vorbă priete- „bun venit“, prin șofer a-icudeșoferul Constantin

condiții specifice, preocupare tineret. La absolvenții Ioanele detizati „după tabel“ celor mai șoferi. N-ar fi bine, tovarăși, ca un eveniment ca acesta să fie consemnat nu numai prin niște forme scriptice, dar șinească și un face cunoștință tînărului problemele unității ?Judecind „după tabel“, la autobaza din Ploiești,Dinu, e un om corespunzător pentru a avea alături, la același volan, pe un tînăr pe care să-1 califice. In realitate însă lucrurile stau cu totul altfel. Deplasîndu-ne pe șantier,- l-am găsit pe ajutorul său, Smîdu

Marian, stînd singur la volanul autobasculantei- întrebat unde e șote- rul titular, el a răspuns că „e dus la birou să vizeze niște bonuri“. A- firmafia, cum 6e va vedea, nu corespundea adevărului. La întrebarea dacă a venlicat mașina înainte de a pleca în cursă, ajutorul a răspuns că „totul e în ordine“. De fapt, însă la o verificare sumară, mașina prezenta defecțiuni serioase la direcție, pierderi de aer la frînă, joc Ia volan etc. Carnetul de practică, îl uitase, chipurile, acasă, dar printx-o întîmplare carnetul răsări din torpedoul autobasculantei, fără a fi completat la zi cu observații din partea șoferului titular, așa cum prevăd instrucțiunile. Pe șoferul Dinu nu l-am găsit la birou oi acasă. Deficitar la pregătirea tehnică, fără să știe măcar care e viteza unei autobasculante în afara orașului, îl deprinsese pe ajutorul său să umble cu vorbe strîmbe mai de grabă decît să se descurce într-ale meseriei. După un asemenea stagiu de calificare, Stnidu Marian va trebui dez- vățat de multe din apucăturile pe care le-a deprins în acest răstimp. Căci de la neadevăr la abateri de la disciplină, drumul nu e chiar atît de întortocheat. Cînd a avariat un autocamion toată lumea se sesizează, se încheie acte, se fac cercetări. Pe lîngă defectele oamenilor se trece uneori cu mai multă ușurință. Or, conducătorii auto bine pregătiți, cu experiență îndelungată trebuie antrenați în mai mare măsură la îndeplinirea sarcinii de răspundere privind educarea noului schimb al oamenilor de la volan.
»y.'w.v

Azi, handbal în sala Floreasca

Astă-seară cu începere de la ora 
19,30 se dispută în sala sporturilor 
Floreasca cel de-al 3-lea meci din
tre reprezentativele masculine de 
handbal în 7 ale R.P. Romîne și 
R.F. Germane. Pînă acum victoriile 
au fost. împărțite : în 1961 a cîști- 
gat echipa romînă cu 12—9, iar 
anul acesta formația germană cu 
18—12

Din echipa de azi a țării noastre 
vor face parte printre alții Ivănescu, 
Hnat, Mozer, Costache L Nodea, 
Oțelea. Selecționata R.F. Germane 
a sosit cu un lot puternic, din ria
dul căruța se remarcă cunoscuții in
ternaționali Bartels, Jaeger, Graf, 
Lukas, Kelbe.

Meciul va fi arbitrat de finlan
dezul Tuominen.

Njci o remiză nu s-a înregistrat aseară 
în runda a 5-a a campionatului repu
blican masculin de șah, rundă ce n-a 
fost lipsită de surprize. Ghițescu l-a 
învins pe Szabo, Ciocîltea a obținut 
prima victorie de la începutul turneului 
în dauna lui Șutiman, Radovici a cîști- 
gat la Neamțu, Troianescu a pierdut la 
yaisman.

Alte rezultate : Șuteu-G. Alexandrescu '

științifice ale cadrelor di- realizate în ultima vreme, întreprinderi de prefabri- elemente de construcții din a avut loc o sesiune teh- s-au pre-
© La cate și Brașov nico-științifică în carezentat referate pe teme privind introducerea tehnicii și tehnologiei noi în fabricația prefabricatelor.

(Urmare din pag. I-a)eut la lucrarea cu sapa rotativă pentru distrugerea buruienilor. A- ceste lucrări au adus o mare contribuție la sporirea recoltelor. La gospodăriile colective din Curcani, Vîrtop, Vîlcelele la care executarea lor a producțiile obținute au mici.în condițiile regiunii noastre, executarea prășitului la timp prezintă o importanță deosebită pentru reținerea apei în sol și, deci, pentru sporirea recoltelor. Consiliul agricol a îndrumat gospodăriile colective să execute prășitul în timpul optim și ori de cîte ori este nevoie. în toate gospodăriile colective au avut loc adunări generale în care au fost expuse sarcinile gospodăriei privind întreținerea culturilor, s-a făcut partizarea sarcinilor pe brigăzi echipe. înainte de prima sapă făcut răritul porumbului. Apoi executat prașila mecanică și manuală. în multe gospodării colective, ca cele din Chirnogeni, Coma- na. Cobadin, Limanu, Cotu Văii etc. prin strădania mecanizatorilor și a colectiviștilor aceste lucrări au fost terminate în &—7 zile. După 4—5 zile s-a executat și a doua prașilă, apoi a urmat cea de-a treia și a patra. Sînt numeroase exemple care arată ce mare importantă prezintă executarea lucrărilor de întreținere a culturilor la timp și de calitate. Gospodăria colectivă Căscioarele este vecină cu cea din Vi- roaga. Solele de porumb au fost despărțite doar de un drum. Amîn- două au semănat în aceleași condiții porumbul, în același timp și au folosit aceiași hibrizi. Cu toate acestea, gospodăria din Viroaga a obținut cu 1120 kg porumb boabe la hectar mai puțin decît cea din Căscioarele. La G.A.C. Viroaga nu s-a acordat suficientă atenție întreținerii culturilor. Aci nu s-au executat decît două prașile manuale și acestea făcute cu multă întîrziere. Uneori, chiar în cadrul aceleiași gospodării s-au obținut rezultate diferite. Pînă la întreținerea culturilor, cele trei brigăzi de cîmp de la gospodăria colectivă Topraisar au executat lucrările în același timp. La întreținere însă, brigada I-a a întîrziat lucrările. Aceasta a făcut ca plantele să se dezvolte mai încet, terenul să se îmburuieneze etc. în asemenea condiții nu este de mirare

Negrești, și altele, întîrziat, fost mai

re- și s-a s-a cea

Intensă activitate sportivă de masă
ÎN REGIUNEA DOBROGEA

în întreaga țară au loc întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului și 
ale „Concursului pentru insigna de poli
sportiv“. Prima etapă a spartachiadei de 
iarnă a început la 15 noiembrie. Chiar 
după deschiderea ei, mii de tineri de la 
orașe și sate au participat la concursuri 
de șah, tenis de masă, haltere, trîntă etc.

Spartachiada de iarnă se bucură de o 
atenție deosebită și în regiunea Dobro- 
gea.

Bilanțul primelor zile este promiță
tor. La întrecerile de pînă acum, des
fășurate în 325 de asociații sportive, au 
fost prezenți circa 26 000 de tineri și ti
nere. Numărul participanților sporește 
zilnic, și graficul pe asociații cît și cel 
întocmit pentru concurenți cunosc o 
creștere continuă. Pînă la 
rii primei etape a

data închide- 
spartachiadei,

1—0 ; Gunsberger-Pavlov 0—1 ; Rei- 
cher-Partoș 0—1 ; Nacu-Mititelu 1—0 ; 
Sțanciu a întrerupt cu avantaj material 
la Soos.

în clasament conduc acum Ghițescu 
și Radovici cu cîte 314 puncte, urmați 
de Stanciu și Soos cu cîte 3 puncte și 
o partidă întreruptă.

Astăzi se desfășoară runda a 6-a.
(Agerpreș)

despre orga- producție pe
turnate în basculante, sesiune —

panou- casete Parti- ingi- fa-

S-a vorbit între altele nizarea procesului de linii tehnologice de panouri mari și despre unele procedee noi cum ar fi tratamentul termic al rilor mari sau matrițe cipanții laneri, tehnicieni, maiștri din bricile de prefabricate din regiune — au vizitat apoi atelierele întreprinderii din Brașov precum cartierul Steagul roșu unde construiesc blocuri de locuințe panouri mari.
Șise din

de porumb cucă producția de porumb a fost 600 kg boabe la hectar mai mică decît la celelalte două brigăzi. Din- tr-un calcul sumar rezultă că gospodăria a pierdut porumb.Diferentele de gospodărie și alta, diferitele brigăzi din cadrul aceleiași strează rezerve hectar, rezerve în vedere pînă acum și mai ales învățămintele trase în acest an am și luat măsuri în vederea obținerii unor recolte sporite de porumb în anul viitor. în primul rînd a fost arată întreaga suprafață de peste 30 000 ha pe care o vom semăna în primăvară cu porumb. Totodată, au fost încorporate sub brazdă aproape 50 000 tone gunoi de grajd și importante cantități de îngrășăminte chimice. Au fost asigurate semințe din hibrizii cei mai valoroși pentru aproape 50 ia sută din suprafața de porumb, restul urmînd să se schimbe pînă în primăvară.în prezent, la cursurile agrozootehnice de masă, colectiviștii își însușesc noi cunoștințe agricole. Consiliul agricol raional acordă sprijin lectorilor pentru ca la toate cercurile de cultura planteloi' de cîmp să se insiste pe latura practică a lecțiilor, astfel încît colectiviștii să poată aplica mai bine cele învățate.Măsurile întreprinse vor contribui ca și în anul viitor să obținem recolte mari.

astfel 164 tonerecoltă între o sau chiar întregospodării colective demon- că în raion sînt încă mari de sporire a producției la Vom căuta ca toate aceste să fie puse în valoare. Avînd experiența acumulată

Asasirtarea unui ofițer 
al forțelor neutraliste 

din LaosVIENTIANE 5 (Agerpres). — A- gențiile occidentale de presă relatează că în noaptea de 4 spre 5 decembrie a fost asasinat la Vientiane colonelul Leuang, unul din principalii conducători ai forțelor neutraliste ale prințului Suvanna Fumma.Agenția France Presse precizează că Leuang este al treilea ofițer neutralist ucis în decurs de un an. Colonelul Leuang a fost arestat cu un an în urmă de poliția grupării de dreapta de la Savannaket și a fost eliberat numai după intervenția e- nergică a primului ministru Suvanna Fumma și a altor personalități din Laos și din alte țări.
A fost lămurit misterul

ROMA 5 — Corespondentul A- gerpres transmite : Joi s-a inaugurat la Roma în clădirea palatului Antici Mattei expoziția cărții romînești în Italia. Manifestarea a fost organizată în cadrul programului de schimburi cultural-știin- țifice și tehnice între Italia și R. P. Romînă, semnat recent la București. La inaugurarea expoziției au luat parte dr. Pio Archi, ministru plenipotențiar în Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, dr. Giorgio Ciraolo, director general adjunct al Direcției culturale a Ministerului Afacerilor Externe al Italiei, și alte personalități, precum și membri ai corpului diplomatic.Deschizînd expoziția, Mihail Marin, ministrul R. P. Romîne la Roma. a vorbit despre puternica dezvoltare a activității editoriale în țara noastră. Vorbitorul a subliniat că schimburile culturale permit o mai bună cunoaștere reciprocă în

tre popoare și contribuie la cauza păcii.Răspunzînd în numele guvernului italian, dr. Giuseppe Padelaro. director general al Serviciului de informații de pe lîngă Președinția Consiliului de Miniștri al Italiei, a amintit cuvintele scriitorului romîn Mihai Beniuc: „Cărțile sînt aripile cu care conștiința maselor se înalță spre lumină“. Vorbitorul a subriniat că întîlnirile culturale reprezintă un mesaj de prietenie între popoare.Expoziția cărții romînești în Italia ilustrează dezvoltarea producției editoriale în R. P. Romînă. Sînt prezentate cărți în limba romînă și limbi străine, lucrări de beletristică, artă, teatru, științe sociale, matematică, fizică, chimie, biologie, geologie, medicină, tehnică, agrozootehnică, artă cinematografică, dicționare, enciclopedii, cărți pentru copii etc.Dejun oferit de ministrul de externe englez în cinstea tovarășului Gh. Gaston MarinLONDRA 5 (Agerpres). — Tovarășul Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, care a condus delegația guvernului romîn la funeraliile președintelui Kennedy, s-a oprit în drum spre țară la Londra, unde la 5 decembrie 1963 a fost invitat la un dejun de
Interviu acordat de ambasadorul

R. P. Romîne la VienaVIENA 5 — Corespondentul Agerpres transmite : Postul de radio Viena a transmis, în legătură cu a- propiata vizită în Austria a ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, un interviu privind dezvoltarea economiei R. P. Romîne, acordat de ambasadorul R. P. Romîne la Viena, ing. Mircea Ocheană.

ministrul de externe al Marii Britanii și de doamna R. A. Butler.La dejun au mai participat ministrul energiei, Frederick Erroll, membru al cabinetului britanic, cu soția, A. E. Welch, director general în Ministerul Industriei și Comerțului, Charles Thompson, director a.i. în Ministerul de Externe, deputății Christopher Mayhew, cu soția, și Gilbert Longden.Din partea romînă au participat Alexandru Lăzăreanu, ministrul R.P. Romîne la Londra, și V. Pun- gan, director în Ministerul Afacerilor Externe.Ministrul de externe al Marii Britanii, R. A. Butler, și vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., Gheorghe Gaston Marin, au toastat pentru conducătorii celor două state și pentru dezvoltarea relațiilor dintre Republica Populară Romînă și Marea Britanie. Masa s-a desfășurat într-o atmosferă amicală.
Plenara comună a Comitetului Central 
și a Comisiei Centrale de Control 

ale P. C. kalianROMA 5 (Agerpres).— La Roma și-a început lucrările Plenara comună a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. Plenara va examina situația politică din țară și pregătirile în vederea Conferinței naționale a P.C. Italian.
Conferința economică 

de ia CaraciCARACI 5 (Agerpres). — La C.a- raci s-a deschis la 5 decembrie cea de-a patra Conferință economică a țărilor afro-asiatice, care întrunește 250 de delegați din 28 de țări.Deschizînd conferința, președintele Pakistanului, Ayub Khan, a subliniat că trebuie să fie deschise noi căi în relațiile dintre țările dezvoltate și cele pe cale de dezvoltare, pentru „a se asigura stabilitatea internațională și pacea mondială“.

încheierea sesiunii 
Adunării Naționale 
a R. S. CehoslovacePRAGA 5 (Agerpres). — La 5 decembrie s-au încheiat la Praga lucrările sesiunii Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace.După cum anunță C.T.K.. la se- siùne a fost ratificat în unanimitate Protocolul privind prelungirea cu 20 de ani a Tratatului de prietenie, asistență mutuală și colaborare postbelică dintre U.R.S.S. și R S. Cehoslovacă, semnat la 12 decembrie 1943 la Moscova. S-a adoptat, de asemenea, legea privind înființarea Comitetului de stat pentru salarii.Adunarea Națională a ratificat în unanimitate Tratatul cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă, semnat în luna august, a.c. la Moscova.

întrevederea președintelui Johnson cu reprezentanți 
ai uniunii sindicale A. F. L. - C. 1.0.

25 ianuarie 1964, vor fi peste 150 000 
de participanți.

Primele rezultate valoroase au fost 
obținute de asociațiile sportive din ra
ioanele Hîrșova, Macin, Negru Vodă și 
din orașul Constanța, care au luat mă
suri din timp pentru a asigura baza ma
terială necesară bunei desfășurări a 
spartachiadei. Printre asociațiile spor
tive fruntașe se numără cele ale gospo
dăriilor colective Potîrnichea și Osman- 
cea din raionul Negru Vodă, G.A.C. 
„Ciobanu“ din raionul Hîrșova etc.

întrecerile „Concursului pentru in
signa de polisportiv“ sînt în plină des
fășurare. Pînă în prezent 26 325 tineri 
au trecut 3—6 probe, Sînt de evidențiat 
raioanele Medgidia și Tulcea, care au 
5 000 și respectiv 3 000 de sportivi în 
această situație, și orașul Constanța, în 
care peste 5 000 de tineri au trecut ace
lași număr de probe. în orașul Constan
ța 300 de tineri au trecut toate 
bele „Concursului pentru insigna 
polisportiv“.

ÎN REGIUNEA GALAȚI

pro
ri e

© în ultimele zile, sălile și bazele 
sportive din raionul Focșani au găzduit 
concursuri interesante pentru cucerirea 
insignei de polisportiv, la care s-au în
scris numeroși tineri și tinere. Acum, 
numărul acestora trece de 2 000. La 
concursurile organizate de asociația 
sportivă Unirea-Școala medie Focșani,

200 de tineri au trecut o mare 
din normele prevăzute în regula- 
Se bucură de succes și concursu- 
organizate de asociațiile sportive 

„Energia“ din comuna Vulturul, Viticul- 
torul-G.A.S. Odobești, Partizanii păcii 
G.A.C. Urechești și altele. în 
Focșani, i 
Luceafărul-Focșani, ____
Popești, au rămas însă în 
privește organizarea întrecerilor pen
tru insigna de polisportiv.

© Concursul pentru insigna de poli
sportiv a fost primit cu interes și de 
tinerii din raionul Tecuci. Aici, bazele 
sportive au fost dotate cu materiale și 
echipament, iar normele de concurs au 
fost popularizate prin panouri, afișe, la 
gazetele de perete etc. Pînă în prezent 
au trecut normele aproape 1 000 de 
concurenți, printre care membri ai aso
ciațiilor sportive Metalul-Tecuci, Trac- 
torul-S.M.T. Cudalbi, Muncitorul-Ghi- 
diceni, Știința-Școala medie Tecuci.

Zilele trecute, în 36 de asociații spor
tive din raionul Tecuci s-au organizat, 
într-un cadru festiv, primele întreceri 
ale spartachiadei de iarnă a tineretului, 
la care au participat peste 2 000 de 
concurenți. Numai la asociația sportivă 
„Avîntul“ din comuna Matca au luat 
startul peste 200 de tineri, La asociația 
sportivă „Recolta“ din comuna Corod 
au participat 130 de concurenți, (M. 
Laurian, coresp. voluntar).

peste 
parte 
ment, 
rile

raionul 
unele asociații sportive, ca 
-Focșani, Flacăra— comuna 

urmă în ce

VIENA 5 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, cercetările pentru descoperirea fai- moasei comori naziste, scufundată în apele lacului Toplitz, au luat sfîrșit în seara zilei de 5 decembrie „fără a se descoperi altceva decît niște bancnote engleze falsificate și clișeele pe baza cărora au fost confecționate“.în cursul operațiunilor, fundul lacului Toplitz a fost explorat în mod sistematic cu ajutorul unei sonde magnetice și al unei camere de televiziune submarine. înotătorii și scafandrii concentrați pentru a- ceste cercetări au efectuat în total 302 ore de scufundări. Pe lîngă bancnotele falsificate, scoase la suprafață, au mai fost găsite o serie de piese detașate de rachete, proiectile fără exploziv, aparataj teleghidat și materiale diverse care au folosit unui poligon de experiențe al marinei de război a Germaniei hi- tleriste.După cum relevă France Presse, cercetările au dovedit că întreaga poveste a presupusei comori naziste a fost pusă în circulație de anumite persoane în scopuri tendențioase.în același timp cu efectuarea cercetărilor fundului lacului, poliția și jandarmeria austriacă au interogat 52 de martori direcți și indirecți, re- ținînd patru persoane pentru mărturii false.

WASHINGTON 5 (Agerpres).— între președintele S.U.A., Lyndon Johnson, și reprezentanți ai conducerii uniunii sindicale A.F.L.-C.I.O. a avut loc o întrevedere în cursul căreia președintele a făcut apel la sindicate să-1 sprijine în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. După cum menționează agenția France Presse. Johnson a criticat cu acest prilej atitudinea Congresului S.U.A. în legătură cu reforma fiscală și cu proiectul de lege cu privire la drepturile civile, propuse de fostul președinte Kennedy.Totodată, președintele S.U.A. a subliniat că trebuie să se acorde prioritate creării unui mare număr de locuri de muncă afirmînd că „a- ceasta constituie o problemă internă permanentă pe care trebuie să o abordăm frontal“. Persistența șomajului mă neliniștește — a continuat președintele. „Este deplorabil și rușinos totodată, ca sărăcia, acest străvechi dușman, să poată domni în această țară cu numeroase bogății“.

în ceea ce privește problema drepturilor civile, președintele Johnson a sublimai că „Congresul este în posesia unui proiect de lege cu privire la drepturile civile pe care însă refuză să-1 discute“. Fricțiunile interminabile provocate de amînări, neglijentă și indiferență au trezit conștiința națională, a adăugat el. „Am vorbii prea mult, am realizat prea puțin și ceea ce am realizat a fost tardiv“, a spus în încheiere președintele. cerînd din nou să fie ajutat pentru ca „drepturile civile să devină o realitate".Puțin mai tîrziu. cu prilejul primirii membrilor grupului de oameni de afaceri — consilieri pe lîngă Ministerul Comerțului — el a reluat temele discutate cu reprezentanții sindicatelor, afirmînd că .trebuie să distrugem tot ansamblul de discriminări rasiale în domeniul angajării brațelor de muncă și să căutăm împreună să dezvoltăm economia noastră, convingînd congresul că este necesar să reducă impozitele“.
Conferința liderilor mișcării 

anfisegregaționiste din S. L. A.WASHINGTON 5 (Agerpres). — La Washington a avut loc o conferință a liderilor mișcării antisegre- gaționiste, reprezentînd peste 80 de organizații și milioane de americani din cele mai diferite categorii sociale. Ei au adresat președintelui Johnson și liderilor democrați și republicani din Congres un apel în care cer adoptarea proiectului de lege asupra drepturilor civile înainte de suspendarea lucrărilor Camerei Reprezentanților.Roy Wilkins, președintele Asociației naționale pentru propășirea populației de culoare, a anunțat că va începe campania de strîngere de semnături pe o petiție în care se cere votarea proiectului de lege cu privire la drepturile civile, petiție, pe care intenționează să o prezinte Camerei Reprezentanților la 9 decembrie.După cum s-a mai anunțat, reverendul Martin Luther King, lider al

mișcării antisegregaționiste, și James Farmer, liderul organizației Congresul pentru egalitatea rasială, au fost primiți de președintele Johnson, căruia i-au transmis hotă- rîrea populației de culoare de a organiza noi manifestații în cazul în care proiectul de lege nu va fi supus la vot în Camera Reprezentanților înainte ca aceasta să-și suspende lucrările.
★NEW YORK 5 (Agerpres). - în orașul East-Feliciapa din statul Louisiana au fost arestați 12 lideri ai populației de culoare pe motivul că au adresat recerit primarului orașului o scrisoare în care cereau crearea unei „comisii interrasiale“. Poliția municipală a arestat, de asemenea, cîțiva membri ai „Congresului pentru egalitatea rasială“ care au îndemnat la boicotarea magazinelor ai căror patroni sînt adepți ai practicilor rasiale.
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SârbUmnea aatimaU a Finlandei

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
Inițiativa R. P. Romine privind orientarea 
educării tineretului primită cu viu interesNEW YORK 5 (trimisul special 'Agerpres, C. Alexandroaie, transmite) : Proiectul de declarație „Măsuri pentru promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare", prezentat Comitetului nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U. de delegația R.P. Romîne împreună cu alte șase delegații, a trezit un viu interes în rîndurile a numeroase delegații. însuși faptul că comitetul a hotărît să întrerupă dezbaterile asupra unui alt punct- al agendei sale pentru a aborda această problemă este un indiciu al importanței pe care comitetul o acordă propunerii inițiate de R. P. Romînă.A promova în rîndurile tineretului idealurile păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare, a declarat reprezentantul Finlandei în ședința comitetului, este o problemă de importanță esențială. Autorităților' publice le revine o mare responsabilitate pentru sprijinirea organizațiilor de tineret în toate domeniile, pentru orientarea educării tinerei generații pe linia aspirațiilor popoarelor lumii. Țara mea acordă o importanță deosebită educării tineretului în spiritul nou, al colaborării și prieteniei între popoare.
Reprezentantul Iugoslaviei a subliniat că delegația sa sprijină pe deplin ideea declarației și felicită delegația romînă pentru inițiativa de a supune dezbaterilor un asemenea document.Să ne amintim, a arătat vorbitorul, că în ultimul război mondial din rîndurile tineretului au căzut cele .mai multe victime. Aceasta nu trebuie să se mai repete. în prezent, cînd se stabilesc noi relații între popoare, interesul pentru adoptarea unei astfel de declarații a crescut. Trebuie lărgită colaborarea dintre organizațiile de tineret din toate statele indiferent de sistemul lor politic și social.

0 rezoluție împotriva livrării de armament guvernului U.S.A.NEW YORK 5 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a încheiat la 4 decembrie dezbaterile în problema politicii de apartheid promovată de guvernul Republicii Sud- Africane. A fost adoptată în unanimitate o rezoluție care „cere în mod solemn tuturor statelor să pună capăt imediat vînzării și expedierii de echipament și material destinat fabricării sau întreținerii armelor și munițiilor în Republica Sud-Africană“. Proiectul a- cestei rezoluții fusese prezentat anterior de delegația Norvegiei.Rezoluția conține un paragraf care cere tuturor țărilor să respecte rezoluția din 7 august a Consiliului privitor la instituirea unui embargo asupra livrării de arme Republicii Sud-Africane. Totodată, rezoluția prevede ca un grup de experți sub egida secretarului general al O.N.U. să studieze Ia fața locului politica de apartheid din R.S.A.în cursul dezbaterilor premergă

La Organizația Națiunilor Unite, în Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale, au început dezbaterile asupra proiectului de Declarație intitulat „Măsuri pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare“. Acest document a fost prezentat Comitetului de delegația R.F. Romîne, împreună cu alte șase delegații, și reprezintă o nouă fază a dezbaterii în cadrul O.N.U. a propunerilor făcute de țara noastră în problema educării tinerei generații.In acest nobil țel, guvernul romîn, ca expresie a contribuției sale active la cauza asigurării și întăririi păcii, a luat încă la a XV-a sesiune a Adunării Generale inițiativa de a propune dezbaterea de către O.N.U. a acestei probleme și a- doptarea unor măsuri corespunzătoare. La acea sesiune, conducătorul delegației romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, vorbind de la tribuna O.N.U. a declarat : „Oricare ar 
fi concepțiile noastre politice sau 
filozofice, dacă milităm pentru pace, 
dacă ne este scumpă viața și munca 
creatoare a oamenilor, nu ne poate 
fi indiferent modul în care sînt în
drumate și pregătite pentru viață 
vlăstarele tinere ale omenirii, dacă 
ele sînt învățate să prcțuiască omul 
și realizările sale materiale și spiri
tuale sau, dimpotrivă, sînt crescute 
în spiritul negării creațiilor umane, 
al urei rasiale și naționale, al mili
tarismului și războiului".Propunerile pe care le-a prezentat R. P. Romînă izvorăsc din înseși principiile înscrise în Carta O.N.U.. care proclamă hotărîrea popoarelor de a feri generațiile viitoare de flagelul războiului. Ele subliniază necesitatea ca toate statele să promoveze în rîndurile tineretului, prin mijloacele de care dispun ideile păcii, colaborării, înțelegerii și respectului reciproc între popoareInițiativa țării noastre a găsit de la început un larg ecou în opinia publică internațională și cu deosebire în rîndurile tineretului. Estt semnificativ cum ideea care stă la

Argumentînd necesitatea elaborării declarației, reprezentantul Ara- 
biel Saudite a subliniat că importanța problemei este dovedită și de faptul că inițiativei' Romîniei i s-au alăturat încă șase țări care și-au exprimat dorința de a fi coautoare ale proiectului de declarație.A urmat la cuvînt reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care a subliniat că problema de care se ocupă proiectul de declarație este de primă importanță, fapt care justifică sprijinul de care se bucură din partea popoarelor lumii. După semnarea Tratatului de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în trei medii, s-au creat condiții favorabile pentru acțiuni concrete și în acest domeniu căruia U.R.S.S. îi acordă o deosebită importanță.Declarația — a arătat în continuare vorbitorul — ar fi un mijloc minunat de orientare a educării tineretului. Eforturile statelor în a- ceastă direcție ar trebui să fie unanime, întrucît pacea este indivizibilă și toate popoarele sînt răspunzătoare pentru menținerea ei.

Reprezentantul Australiei, după ce a arătat că este în favoarea ideilor expuse în proiectul de declarație, a negat necesitatea adoptării unei declarații care să le codifice.Ultimul a luat cuvîntul reprezen
tantul Republicii Chile, care a arătat că delegația sa a primit cu mare interes proiectul de declarație și felicită delegația R. P. Romîne pentru această inițiativă. Documentul în dezbatere, a continuat vorbitorul, urmărește, după părerea delegației mele, să facă tineretul mai responsabil, mai activ, în lupta pentru pacea lumii și înțelegerea între popoare.
toare adoptării rezoluției, un număr de țări, printre care Uniunea Sovietică, India, Ghana au exprimat rezerve față de prevederile rezoluției în legătură cu această ultimă prevedere.

irComitetul pentru problemele economice și financiare al Adunării Generale O.N.U. a adoptat în unanimitate o rezoluție care recomandă crearea unui program de colaborare internațională în domeniul aplicării științei și tehnologiei. Potrivit prevederilor acestui program, țările dezvoltate vor acorda țărilor în ciirs de dezvoltare ajutor în dezvoltarea științei și tehnicii.Comitetul a adoptat, de asemenea, o rezoluție care recomandă Adunării Generale O.N.U. să lărgească Consiliul de conducere ăl Fondului special de la 18 la 24 de membri. Fondul special se ocupă cu investiții preliminare în proiectele de asistență tehnică.

baza propunerii R. P. Romîne și-a croit treptat drum ca o idee justă, corespunzătoare năzuințelor popoarelor, de o reală actualitate, s-a afirmat cu vigoare în dezbaterile de la O.N.U. și din alte foruri internaționale și, în pofida unor încercări de a-i minimaliza importanța, și-a cîștigat recunoaștere' internațională.Astfel, pe baza propunerii delegației romîne, dezbătute în Comitetul nr. 3? Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat la a XV-a sesiune în unanimitate o rezoluție care „recomandă statelor, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor să ia măsuri eficiente pentru a promova în rîndurile tineretului ideile păcii, înțelegerii și respectului reciproc între popoare“.In baza recomandării Adunării Generale, U.N.E.S.C.O., la cea de-a 11-a Conferință generală a sa, ținută în decembrie 1960, a luat în discuție problema educării tineretului. în anul următor, U.N.E.S.C.O. a trimis comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O., instituțiilor specializate ale Națiunilor Unite, organizațiilor internaționale neguvernamentale un document preliminar privind educarea tineretului. Răspunsurile primite la acest document (în număr de 73) au fost expuse într-un document transmis apoi Consiliului Economic și Social al O.N.U. și Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. Aceste răspunsuri, dincolo de diversitatea lor, exprimau o largă aprobare a ideii de a se cultiva spiritul păcii între cei tineri. Pe această bază, cea de-a 12-a Conferință generală a U.N.E.S.C.O. (decembrie 1962) a adoptat o rezoluție prezentată spre examinare de către delegația R. P. Romîne împreună cu delegațiile Afganistanului, Angliei, R.S.S. Bieloruse; Franței, Indiei, Indoneziei. Republicii Mali, Nigeriei și Tunisiei. Rezoluția a adresat un apel guvernelor, comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. și organizațiilor publice — internaționale, regionale, naționale și locale — care se ocupă cu educația tineretului să facă tot ce le stă în putință pentru ca tînăra generație să fie educată în spiritul

„Masă rotundă“ consacrată 
situației internationale

J ?MOSCOVA 5 — Corespondentul Agerpres transmite : La Casa sindicatelor din Moscova s-a deschis la 5 decembrie cea de-a 8-a Conferință a „Mesei rotunde“ la care participă reprezentanți din 19 țări europene.Din R. P. Romînă participă prof, univ. George Ivașcu, redactor șef al revistei „Lumea“, și Costin Murges- cu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, redactor șef al revistei „Viața economică“.în cursul celor două ședințe plenare care au avut loc în prima zi a conferinței s-a făcut un schimb de păreri asupra ordinei de zi în legătură cu principalele probleme care se pun privind dezarmarea generală și totală, politica de coexistentă pașnică și dezvoltarea schimburilor economice internaționale. Au luat cuvîntul senatorul H. Rolin, fost ministru în guvernul belgian, K. Zilliacus, membru al parlamentului englez, Jules Moch, membru al Adunării Naționale Franceze, prof. H. Tierring (Austria), J. Iwasz- kiewicz (Polonia), G. La Pira, primarul orașului Florența, prof. O. Lange (Polonia), prof. B. Spasov (Bulgaria), George Ivașcu (Romînia), Noel Baker, membru al parlamentului englez, și Ilya Ehrenburg (U.R.S.S.).
Anchcîa asupra evenimentelor de la DallasWASHINGTON 5 (Agerpres). — Joi a avut loc la Washington prima ședință a Comisiei federale de anchetă însărcinată de președintele S.U.A., Lyndon Johnson, să examineze toate faptele privitoare la asasinarea președintelui Kennedy și a asasinului prezumtiv al acestuia, Harvey Lee Oswald. Această comisie este prezidată de președintele Curții Supreme a S.U.A. E. Warren.După cum transmit agențiile occidentale de presă, prima ședință a avut drept scop să stabilească procedura lucrărilor comisiei care se vor desfășura pe baza raportului întocmit de Biroul Federal de Investigații (FBI). Ședința s-a desfășurat cu ușile închise.Un purtător de cuvînt al guvernului S.U.A. a declarat în momentul începerii ședinței că președintele comisiei, judecătorul Earl Warren, va face din timp în timp, prin intermediul purtătorului de cuvînt al Curții Supreme a S.U.A., declarații asupra progreselor realizate.După terminarea ședinței, președintele comisiei, Earl Warren, a declarat reprezentanților presei că membrii comisiei au hotărît să ceară Congresului S.U.A. dreptul de a cita diferite persoane pentru a depune mărturii. El a arătat că comisia nu este încă în posesia nici unui raport din partea F.B.I.-ului sau a altor agenții guvernamentale care cercetează împrejurările în care a fost asasinat președintele Kennedy. Judecătorul Warren a declarat, de asemenea, că comisia nu dispune în legătură cu circumstanțele asasinatului decît de ceva mai multe date față de cele publicate în presă.

idealurilor păcii și prieteniei, al respectului față de alte popoare, să combată orice propagandă ostilă păcii și prieteniei între popoare. Un rezultat important al dezbaterilor îl reprezintă hotărîrea de a se organiza în 1964 o conferință internațională dedicată problemelor tineretului. Printre punctele înscrise la ordinea de zi se află și problema „măsurilor menite să promo
veze în rîndurile tineretului idealu
rile de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare“.La sesiunile Adunării Generale a O.N.U.. inițiativa țării noastre, concretizată și întruchipată în propuneri de rezoluții, a găsit un sprijin mereu mai larg. La cea de-a XVI-a sesiune, numeroase delegații au luat parte la discuția pe marginea documentului prezentat de delegația noastră și intitulat : „Sugestii asupra 
conținutului unei declarații procla- 
mînd principiile fundamentale pri
vind promovarea în rîndurile tinere
tului a ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între popoare“. Proiectul unei asemenea declarații, prezentat de către delegația romînă la a XVII-a sesiune, a trezit un larg interes. Ordinea de zi a sesiunii, deosebit de încărcată, nu a permis atunci examinarea documentului ; dar rezoluția adc*ptată în unanimitate prevedea să se acorde prioritate examinării acestei probleme la sesiunea a XVIII-a.Ce a determinat interesul viu trezit de această propunere ?Oamenii iubitori de pace de pretutindeni nu pot să nu se preocupe de modul în care cresc și sînt educați tinerii, avuția cea mai de preț a tuturor popoarelor, cei cărora le va reveni mîine misiunea de răspundere de a ridica societatea pe noi culmi ale progresului și civilizației. Tînăra generație, care joacă un rol tot mai activ în toate domeniile de activitate, năzuiește fierbinte să-și vadă asigurat un viitor fericit și. de a- ceea își manifestă tot mai activ hotărîrea de a milita pentru asigurarea păcii. Ferirea generației tinere de ororile războiului termonuclear este inseparabil legată de educarea ei în spiritul păcii, al respectului

Disputele tarifare dintre S* LL A» 
și Piața comunăWASHINGTON5 (Agerpres). — Guvernul american a comunicat atașaților comerciali ai țărilor Pieței comune lista produselor în legătură cu care guvernul american a hotărît să retragă concesiunile vamale acordate pentru a compensa pierderile suferite de exportatorii americani ca urmare a „războiului puilor de găină“.Printre articolele enumerate în listă se află alcoolurile și autocamioanele. Franța, pentru alcooluri, și Germania occidentală, pentru autocamioane, sînt țările cele mai a- fectate de măsurile americane.Importurile americane totale de produse, figurînd pe această listă și provenind în cea mai mare parte din țările Pieței comune, s-au ridicat în 1962 la circa 26 milioane dolari. Aceasta este de altfel și suma stabilită de comisia specială de arbitraj a G.A.T.T. drept compensație pentru pierderile americane.

★PARIS 5 (Agerpres). — Cotidianul economic francez „Agefi“ relatează, în legătură cu viitoarele tratative tarifare dintre Statele Unite și țările vest-europene, că la Wa-

REPRESALII AMERICANE 
ÎN „RĂZBOIUL PUILOR"

D ALL AS 5 (Agerpres). — Agenții F.B.I. trimiși la Dallas au preluat clădirea de unde se presupune că s-a tras asupra președintelui Kennedy și procedează la interogarea diferitelor persoane care au fost într-un fel sau altul în legătură cu asasinul prezumtiv Oswald. In afară de prezența lui Ruby la una din ferestrele imobilului aflat în apropierea clădirii de unde se presupune că a tras Oswald, s-a stabilit că în primele două ore după asasinarea președintelui Kennedy, între traseul lui Ruby și cel al lui Oswald au e- xistat puncte de contact.Cunoscutul ziarist american Drew Pearson publică în ziarul „New York Journal American“ un articol despre așa-numitul „hate group“ („grup al urii“) din Statele Unite. Arătînd că din acest grup condus de Mc Intyre fac parte generalul Walker, D. Smoot, fost funcționar la Biroul Federal de Investigații, prelatul Billy James Hargis; Franck Mc Guire, liderul „Comitetului național al indignării“, autorul articolului subliniază că toți aceștia își au domiciliul la Dallas.Cu ajutor financiar primit din partea unor persoane care preferă să rămînă în umbră, se arată în articol, Mc Intyre desfășoară o vastă activitate. El editează o revistă, iar cuvîntările sale sînt difuzate de-sute de posturi de radio din S.U.A. „Mc Intyre și banda lui — scrie Pearson — urăsc cel mai mult politica de coexistență“. Publicațiile și emisiunile de radio ale lui Mc Intyre prezentau lucrurile ca și cum defunctul președinte Kennedy ar fi fost gata să vîndă țara unei puteri străine.
față de celelalte popoare, față de drepturile, cultura, tradițiile și viața lor.Istoria unor vremuri nu prea îndepărtate a demonstrat cumplitele consecințe ale unei educații nefaste a tineretului. Să ne amintim de modul în care fascismul a otrăvit pe atîția tineri, i-a crescut în spiritul urii față de om și față de alte popoare, pentru a face din ei carne de tun docilă și a-i împinge la suferință și moarte. Conștiința omenirii cere ca a’semenea lucruri să nu se mai repete.în prezent, în țările socialiste, problema educării tineretului este înscrisă printre .preocupările principale ale statului, manifestîndu-se o permanentă grijă pentru creșterea unui tineret înzestrat' cu calități morale înaintate, devotat cauzei poporului, sincer atașat ideilor păcii și prieteniei cu toate popoarele.In țara noastră, prin grija permanentă de zi cu zi a Partidului Muncitoresc Romîn, a statului democrat-popular tineretului îi sînt a- sigurate condiții optime de creștere și instruire, de formare a înaltelor■ trăsături de caracter specifice constructorilor societății socialiste și comuniste. Prin totalitatea mijloacelor de educație se cultivă patriotismul fierbinte, respectul față de oamenii de diferite naționalități, solidaritatea cu toți acei care, pretutindeni în lume, luptă pentru pace și progres social. Organizațiile de tineret din patria noastră — Uniunea Tineretului Muncitor și Uniunea Ar sociațiilor Studenților din R. P. Romînă — militînd activ pentru triumful ideilor coexistenței pașnice, întrețin relații de colaborare cu organizații de tineret și studențești din peste 80 de țări ale lumii. Tineretul nostru ia parte la cele mai importante acțiuni din mișcarea mondială de tineret și se pronunță pentru a- dîncirea cunoașterii reciproce, pentru promovarea în rîndurile tineretului a ideilor de pace, respect reciproc, înțelegere și colaborare.. Din nefericire, există țări în care , educarea tineretului a căpătat un■ curs îngrijorător/în aceste țări tinerii sînt incitați la ură rasială -și națională, prin cărți, filme, emisiuni la radio și televiziune, li se inoculează spiritul militarist și revanșard. Aceste fenomene negative neliniștesc pe. bună dreptate opinia publică. Cînd, în unele țări, prin diferite canale de propagandă tinerilor li se spune că „războiul este o artă, un 

shington au început consultările comisiei tarifelor și comisiei interministeriale comerciale a S.U.A. în vederea elaborării listei „ultimelor concesii tarifare care vor figura pe ordinea de zi a tratativelor G.A.T.T.“.Referindu-se la declarațiile unor oameni de afaceri americani, corespondenții publicației „Agefi“ la Washington subliniază că existența divergențelor între S.U.A. și țările Pieței comune asupra problemei reducerilor tarifare creează mari dificultăți în calea tratativelor G.A.T.T. de anul viitor.
Componența noului 

guvern italianROMA 5. — Corespondentul A- gerpres transmite : Noul guvern italian prezidat de Aldo Moro, secretarul general al Partidului democrat-creștin, a depus jurămîn- tul la 5 decembrie în prezența președintelui Segni. După depunerea jurămîntului, noul Consiliu de miniștri italian s-a întrunit pentru a elabora textul declarației guvernamentale care va fi prezentată votului parlamentului.Potrivit constituției italiene, guvernul nu trebuie să ceară propriu- zis învestitura parlamentară, consi- derîndu-se că este pe deplin împuternicit o dată cu depunerea jurămîntului. Votul asupra declarației guvernamentale este considerat doar „primul vot de încredere“.Noul guvern italian cuprinde 26 de miniștri, dintre care 16 demo- crat-creștini, 6 socialiști, 3 social- democrați și un republican. Președintele Consiliului de Miniștri este Aldo Moro (democrat creștin), vicepreședinte — Pietro Nenni (socialist), ministrul afacerilor externe — Giuseppe Saragat (social democrat), ministrul de interne — Paulo Ta- viani (democrat creștin), ministrul de justiție — Oronzo Reale (partidul republican), ministrul apărării — Giulio Andreotti (democrat creștin), ministrul industriei și comerțului Giuseppe Medici (democrat creștin).
Sesiunea Consiliului 

guvernatorilor al AJ.E.A.VIENA 5 (Agerpres). —La Viena a avut loc sesiunea Consiliului guvernatorilor al Agenției internaționale pentru energia a- tomică. Directorul general al Agenției atomice, dr. S. Eklund, a informat consiliul • asupra stadiului de pregătire a celei de-a treia conferințe de la Geneva privind folosirea pașnică a energiei atomice, care se va desfășura între 31 august—9 septembrie 1964.Consiliul guvernatorilor a numit pe F. Medina (Filipine) ca director al diviziei de formare a cadrelor. La lucrările sesiunii a participat acad, prof. Floria Hulubei (Romînia), vicepreședinte al Consiliului.
sport“, oaménii cu judecată își aduc în mod firesc aminte de lecțiile istoriei. Tot mai numeroase sînt glasurile care cer ca tineretul lumii să fie ocrotit de miasmele războiului rece, să fie ferit de consecințele isteriei războinice și ale spiritului revanșard, să fie stimulat să-și pună energia și entuziasmul, proprii vîr- stei, în slujba acțiunilor constructive, apropierii între popoare, păcii.Tocmai aceste idei își găsesc concretizarea în proiectul de Declarație aflat în dezbaterea Comitetului nr. 3 al Adunării Generale. In elaborarea principiilor cuprinse în acest document s-a avut în vedere în primul rînd că tînăra generație trebuie crescută și educată în convingerea că în zilele noastre războiul poate și trebuie să fie exclus din viața societății, iar coexistența pașnică și dezarmarea generală și totală constituie condiții absolut necesare dezvoltării și progresului umanității.Documentul subliniază ideea că educația tineretului trebuie să fie orientată în direcția înțelegerii și cooperării internaționale, trebuie să promoveze ideile prieteniei și respectului reciproc între popoare, ale democrației și progresului omenirii. In această ordine de idei se menționează că manualele școlare, publicațiile, filmele, televiziunea și celelalte mijloace de informare destinate tineretului trebuie să promoveze în rîndurile lui ideile păcii, umanismului, libertății, solidarității internaționale, să contribuie la apropierea între popoare. Declarația invită guvernele, organizațiile internaționale neguvernamentale și de tineret și toți factorii răspunzători pentru formarea tineretului să recunoască principiile conținute în Declarație și să depună eforturi pentru a asigura respectarea lor prin măsuri legislative și de altă natură.Chiar în primele ședințe ale Comitetului care a luat în discuție proiectul de Declarație, delegații Finlandei, Cambodgiei, Republicii Mali, Iugoslaviei. U.R.S.S., Chile și ai altor țări au exprimat sprijinul lor față de inițiativa romînă și a- probarea față de principiile conținute în Declarație.Opinia publică din țara noastră își exprimă încrederea că dezbaterea de la O.N.U. va fi rodnică, prilejuind o adeziune cît mai largă la principiile Declarației, menite să constituie o contribuție la promovarea în rîndurile celor tineri a ideilor de pace și prietenie între popoare.

V. ILIESCU

Astăzi poporul finlandez aniversează un eveniment de seamă în istoria țării sale — ziua independenței naționale.Finlanda s-a afirmat în rîndul țărilor din nordul Europei ca un factor important în lupta pentru pace și pentru crearea unui climat de încredere și înțelegere între state.Țară neutră, Finlanda se călăuzește în politica sa externă după principiile coexistenței pașnice, poiitică ce se bucură de un larg sprijin în rîndul poporului finlandez. Pe baza acestor principii Finlanda dezvoltă relații normale cu toate statele, fără deosebire de orînduirea lor socială și politică. Linia politicii sale externe, cunoscută sub numele de „linia Paasikivi-Kekkonen“, corespunde năzuințelor poporului finlandez, interesat într-o politică de pace.In diferite probleme importante ale vieții internaționale, cum sînt apărarea și consolidarea păcii, dezarmarea generală și totală, înfăptuirea unor măsuri care să ducă la însănătoșirea continuă a climatului internațional, Finlanda adoptă o poziție realistă, constructivă.Trebuie subliniată în acest sens inițiativa Finlandei cu privire la crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei. Această pro

Vedere din Helsinki

GENEVA. Camera Superioară a 
Parlamentului elvețian (Consiliul sta
telor) a ratificat în unanimitate Tra
tatul de la Moscova privind interzi
cerea experiențelor nucleare în cele 
trei medii.

WASHINGTON. în comunicatul 
comun dat publicității după înche
ierea tratativelor dintre miniștrii 
apărării ai S.U.A. și R.F.G., Mc 
Namara și von Hassel, se declară 
că aceste tratative au fost „foarte 
fructuoase“. Cei doi' miniștri, se 
arată în comunicat, au făcut un 
schimb de păreri asupra „strategiei 
N.A.T.O. și asupra planurilor vii
toare, în ceea ce privește puterea 
militară a N.A.T.O.“, precum și 
asupra problemei referitoare la 
„crearea forțelor multilaterale nu
cleare“.

VIENTIANE. Postul de radio Vo
cea Laosului a anunțat că generalul 
Singkapo, reprezentantul comanda
mentului suprem al forțelor Neo 
Lao Haksat, și generalul Kong Le, 
comandantul unei părți a trupelor 
neutraliste din Laos,1 au continuat 
convorbirile în Valea Ulcioarelor. Ei 
au examinat măsurile ce trebuie 
luate pentru asigurarea respectării 
depline a acordului de încetare a 

. focului.
BRASILIA. în timpul ședinței din 

4 decembrie a Congresului național 
al Braziliei, senatorul Jose Çairala 
a fost împușcat. Asasinul său, se
natorul creștin-democrat Arnon de 
Melo, a țintit spre, unul din adver
sarii săi politici — senatorul Sil
vestre Pericles Gois Montero dar 
toate cele trei gloanțe au greșit ținta 
propusă și l-au ucis pe jose Cai- 
rala.

WASHINGTON. O diplomă pen
tru „servicii excepționale“ a fost în- 
mînată la Casa Albă lui Rufus 
Youngblood care, în calitate de 
agent al serviciului secret al S.U.A. 
a protejat, după cum menționează 
agențiile de presă, cu trupul său pe 
președintele Johnson în momentul 
asasinării fostului președinte Ken
nedy la Dallas.

VIENA. într-o scurtă cronică re
feritoare la concertul dirijat de Mi
hai Brediceanu, „Wiener Zeitung“ 
scrie că acesta „a condus cu o ba
ghetă sigură“. Subliniind virtuozi
tatea pe care o pretinde interpreta
rea „Simfoniei Alpilor“ de Richard 
Strauss, ziarul arată că „Brediceanu 
a găsit drumul adevărat pentru a 
scoate în evidență forța acestei lu
crări“.

PRAGA. La Ambasada R. P. Ro
mine din Praga a avut loc un spec
tacol de gală cu filmul „Codin'. Au 
participat personalități culturale ce
hoslovace, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Praga, ziariști. Filmul s-a bucurat 
de succes.

NEW YORK. în legătură cu re
centele acțiuni ale Consiliului Orga
nizației statelor americane îndrepta
te împotriva Cubei, ziarul „New 
York Times“ citează o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Braziliei, potrivit căreia Brazilia nu 
intenționează să. rupă relațiile diplo
matice cu Cuba, 

punere a stîrnit interes și se bucură de sprijinul popoarelor din țările nordice și al opiniei >u- blice mondiale. Anul acesta, în Fin., landa s-a desfășurat o campanie dé semnături în favoarea coexistenței pașnice. în timpul acestei acțiuni de mare răsunet, poporul finlandez s-a pronunțat limpede pentru continuarea eforturilor în vederea consolidării păcii, pentru destindere în relațiile internaționale, pentru înlăturarea primejdiei războiului. Apelul poporului finlandez semnat de peste 500 000 de cetățeni, purtînd și semnătura . președintelui Urho Kekkonen, urmează să fie trimis la Organizația Națiunilor Unite.Intre țara noastră și Finlanda s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se bazează pe principiul egalității depline și al respectului reciproc. Ridicarea misiunilor diplomatice de la Helsinki și București la rangul de ambasadă, în urma hotărîrii luate anul acesta de către guvernele celor două stă te, constituie o expresie a bunelor relații dintre țările noastre și va contribui la dezvoltarea continuă a acestor relații.Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului finlandez, poporul romîn îi transmite sincere felicitări și urări de prosperitate și pace.

VIENA. Ziarele din Austria anun
ță că guvernul a hotărît să invite 
la deschiderea festivă a Olimpiadei 
de iarnă de la Innsbruck cîte un 
cosmonaut sovietic și american, pen
tru a demonstra că Austria oferă 
teren prielnic întîlnirilor Est-Vest.

BONN. Postul II de televiziune 
vest-german a transmis la 4 decem
brie un film documentar despre Ma
maia.

PNOM PENH. Agenția U.P.I. a- 
nunță că din nou 100 de soldați 
sud-vietnamezi au pătruns pe teri
toriul Cambodgiei atacînd un post 
de grăniceri în provincia Kampet.

PARIS. La Paris a avut loc pri
mul Congies al Asociației „Schim
burile franco-germane“. Secretarul 
general Roland Lenoir a prezentat 
Congresului un raport în care se a- 
rată printre altele : „O situație de 
fapt există în Germania indiferent 
dacă noi o aprobăm sau nu, și a- 
nume că Germania este divizată în 
două state cu sisteme sociale dife
rite. Vom spune vorbe goale despre 
reconcilierea franco-germană dacă 
vom căuta apropierea numai de 
Germania occidentală“.

NEW YORK. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a anunțat 
că în statul Nevada a fost efectuată 
o nouă explozie nucleară subterană.

BERLIN. La 5 decembrie a în
ceput la Berlin ședința Biroului Fe
derației Democrate Internaționale a 
Femeilor, prezidată de Eugenie Cot
ton, președinta F.D.I.F. Biroul va 
discuta sarcinile și perspectivele 
F.D.I.F. după Congresul Mondial al 
Femeilor care a avut loc în vara a- 
nului curent la Moscova.

BUDAPESTA. După cum trans
mite agenția M.T.I., în cursul nop
ții de 4 decembrie, la galeria nr. 15/a 
a complexului carbonifer din Tata- 
banya s-a produs o explozie a unor 
emanații de gaze. 26 de mineri și-au 
găsit moartea, iar alți 4 au fost 
ușor răniți. S-a deschis o anchetă 
pentru stabilirea împrejurărilor în 
care s-a produs accidentul.

ABIDJAN. în comunicatul dat 
publicității la încheierea primei 
părți a lucrărilor Comisiei de arbi
traj în conflictul algero-marocan, se 
subliniază că lucrările comisiei s-au 
desfășurat „într-un spirit de frater
nitate și înțelegere perfectă“, iar 
toate hotărîrile au fost luate în una
nimitate.

NEW YORK. Orchestra simfonică 
din orașul Oakland (statul Califor
nia) a prezentat joi un concert care 
a cuprins o lucrare scrisă special de 
cunoscutul compozitor francez Da
rius Milhaud în memoria președinte
lui Kennedy. Lucrarea intitulată 
„Asasinarea unui mare om de stat“ 
a fost compusă de compozitor în de
curs de cinci zile.

BOGOTA. „Guvernul Columbiei 
nu dispune de nici un fel de dovezi 
în privința introducerii de arme cu- 
bane pe teritoriul țării“ — a decla
rat reprezentanților presei ministrul 
afacerilor interne al Columbiei, Au
relio Gamacho, dezmințind astfel a- 
firmațiile președintelui Venezuelei, 
Betancourt.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“ Tel. 17 60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


