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Convorbire cu ing. Vasile ALEXANDRESCUadjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, au primit miercuri dimineața delegația de partid și guvernamentală a Republicii Guineea, condusă de Diakite Moussa, membru ăl Birou-

lui Politic Național al Partidului Democratic, ministrul comerțului exterior și al băncilor, care se află în vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Gheorghe Cioară, membru al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului exterior.■ Cti acest prilej, a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

La invitația secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, președintele R.S.F. Iugoslavia și președintele U.C.I., Iosip Broz Tito, va face între 1 și 3 decembrie a.c. o vizită neoficială în Republica Socialistă România.
Președintele I. B. Tito va fi însoțit de Mialko Todorovici, secretarul Comitetului Executiv al C. C. al U.C.I., Marko Nikezici, secretar de stat- pentru afaceri externe, membru al C.C. al U.C.I., și Kiro Gligorov, secretar federal pentru finanțe,. membru al C.C. al U.C.I.
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I ELOCINȚA

Zoe DUMITRESCU' 
BUȘULENGA

Retorica, a doua dintre artele liberale studiate cu atenție în învățămîntul din antichitate ca și în cel medieval, a cunoscut variate iaze de dezvoltare. Mai întîi la greci, unde Demostene l-a dăruit o deosebită strălucire.La romani unde Cicero, ca și alții, a scris tratate întregi despre oratorie și a ținut discursuri memorabile, retorica a exercitat o influență hotărîtoa- re asupra literaturii.
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Constructorii de mașini din țara noastră au încheiat primele 10 luni ale anului cu rezultate bune. In ansamblu, planul producției globale, ca și cel al producției marfă au fost realizate în proporție de 101,3 la sută, iar planul producției marfă vîndută și încasată — de 100,8 la sută. A fost îndeplinită și sarcina de creștere a productivității muncii, s-au înregistrat succese apreciabile în ce privește îmbunătățirea calității produselor fabricate. Asimilarea în fabricație a noi produse, ca și modernizarea celor din producția curentă s-au desfășurat mai bine decît în .anii precedenți. Totuși, la unii indicatori — prețul de cost, beneficiile — rezultatele obținute nu sînt pe măsura posibilităților ; de asemenea, diferite uzine nu și-au onorat la termen a- numite obligații contractuale privind livrarea produselor către beneficiari.Incontestabil, cifrele arată o simțitoare îmbunătățire a activității uzinelor constructoare de mașini. 
Ce indică, insă, o analiză apro
fundată a cifrelor medii amintite ? Iată tema convorbirii pe care redactorul nostru Adrian Prodan a avut-o cu ing. Vasile Alexandrescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.— Ce semnificație conside

rați că au cifrele medii care 
definesc activitatea de pînă 
acum a uzinelor constructoare 
de mașini ?— înainte de a încerca să analizăm diferiți indicatori, aș preciza că stilul de muncă al direcțiilor noastre generale se caracterizează din ce în ce mai mult prin aceea că interpretarea oricăror rezultate nu se face prin prisma cifrelor medii — care dau uneori o imagine incompletă a situației reale, a tendinței de evoluție a diferitelor fenomene — ci pe baza analizei a- mănunțite, la nivel de uzină și chiar de secție, a diferiților indicatori. Dînd imaginea unei activități de ansamblu.valoroase, cifrele medii pot ascunde rezultate mai puțin mulțumitoare ale unor întreprinderi. Pe ansamblul ministerului, de pildă, planul producției marfă vîndută și încasată a fost depășit cu aproape un procent. Ce arată' însă „disecția" cifrei medii ? Ea arată că deși (cu două excepții) pe direcțiile generale a fost realizat și depășit planul la acest indicator, 25 de uzine nu l-au îndeplinit integral. Astfel, uzina „1 Mai“-Ploiești se situează cu 2,8 procente sub prevederi, uzina „Automatica“-București cu 4,3, iar uzina „Grivița Roșie“-București cu 10,7 procente. Și în privința producției globale și marfă există abateri de la rezultatele de ansamblu :

Epocile următoare au mal diminuat importanța retoricii, care s-a transformat mai mult' într-un fel de artă epistolară, pînă cînd, înspre vremea modernă, termenul ric“ a căpătat ție destul de Acest lucru a fost fiindcă ' există o primejdie a facilității, a vorbirii ușoare, fără fond de idei. Și din toate cele cinci părți ale retoricii nu a mal rămas. în uz tacit decît una singură, elocința. Or; ni -se pare că. ar: trebui să reflectăm din nou la valoarea cuvîntului spus și scris și, implicit, la rea individuală și lă a elocinței. Fiindcă, elocința este o necesitate importantă, dictată de rațiunile practice ale relațiilor între oameni.' O expunere sistematică, gîndi- tă corect, cu fiecare vorbă clntărită cu pricepere, cruță și timpul vorbitorului și pe acela al ascultătorului, ței poate deveni oricărui om care atenție gîndirea birea corectă. Și credem că ideea antică după care retorica (ca în general arta cuvîntului) este în primul rînd ratio și apoi oratio, ar putea fi luată din nou în considerație. 
Gîndire și cuvîntare, intimă legătură care ne duce spre sursele raționale ale cuvîntului 1 Valoros proces a cărui semnificație trebuie să se releve oricărui mînuitor al cuvîntului din orice profesie, nu numai umaniștilor. Pentru a vorbi bine, trebuie să ai mai întîi qe spune, să simți impulsul irezistibil al dorinței de comunicare.

de „reto- o accep- peiorativă. cu putință adevărată •

valoa- socia-

Darul elocin- un atribut al își cultivă cu clară și vor-
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(Continuare în pag. a IV-a)

OFICIALĂ In etiopia

INTRE MODERN

4 uzine nu și-au realizat în întregime planul la producția globală, iar 5 la producția marfă. De asemenea, 6 uzine nu și-au îndeplinit în întregime sarcina de creștere a productivității muncii. Evident, nu ne putem împăca cu rămînerea în urmă a unor uzine, fie ele chiar foarte puține,' deoarece aceasta diminuează realizările valoroase ale celorlalte colective, fac ca cifrele medii, pe minister, să fie micșorate întrucîtva. Abia acum, în lumina celor de mai sus, cred că putem vorbi de semnificații.— Din acest punct de ve
dere, v-am ruga să vă refe
riți la indicatorul producție 

marfă vîndută și încasată.— Faptul că realizările unor întreprinderi se situează cu foarte puțin sub-prevederile de plan la
(Continuare în pag. a IFI-a)
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TOVARĂȘUL CHIVU STOICA 
VA FACE 0 VIZITĂ

SI EXTRAVAGANT
W • _____ • • ________ - • ■ ■ ;__

LaImperiale Haile Seilassie I, ‘ședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu
invitația Maiestății sale pre- Stoica, împreună cu soția, va face o vizită oficială de prietenie în Etiopia, între 5 și 9 decembrie 1966.Caracterizarea pe care o dădea deunăzi Horla Lovinescu într-un articol intitulat „Obsesia de a părea modern" mi se pare o exprimare fericită. E vorba de o obsesie.Desigur, de la preocupare pînă la obsesie există o distanță, destul de precisă : e distanța de la uz pînă la abuz. Ne place tuturor să măsurăm din ochi construcțiile de la Mamaia și să spunem că sînt moderne. Nu cunosc muncitor sau inginer care să nu simtă o vie plăcere atunci cînd îi spui că lucrează după datele producției moderne. Pe ce cale, pe unde, cum tragem linia despărțitoare între ceea ce este cu adevărat modern și ceea ce este fals ?Acestei întrebări îi este consacrată ancheta de față. Compasul ei a fost deschis de la 16 pînă la 70 de ani, de la adolescentul necunoscut pînă la omul de renume și s-a rotit peste ipostaze și profesii din cele mai diferite. Acum, răspunsurile.

Ion Biberi: INDIVIDUALITATE Șl MODĂ

al caracterelor și pasiunilor a fost implicit cel mai riguros observator al mobilierului și îmbrăcămin- ții. Vestimentarul, arătam, are o dublă funcție, aceea de a exprima individualitatea, ca și aceea de a o ascund p.

— Înainte de a ne ocupa de a- 
ceastă latură v-am ruga să definiți 
noțiunea de care se vorbește atîta: 
modernul.— In sens strict, îngust, conceptul derivă de la latinescul modo, exprimă ceea ce este legat de o modă pasageră. începe însă să pre-

— Ancheta noastră își propune 
să meargă de la concepția de via
ță pînă la amănunte ca îmbrăcă
mintea — deci o gamă pe care e 
greu s-o îmbrățișezi dintr-o privi
re. Știm însă că în 1945, în dubla 
dumneavoastră calitate de literat 
și psihiatru, în „Individualitate și

destin", ați căutat să cuprindețl 
toată această gamă.— Parafrazînd savantul care spunea că dintr-un os reconstituie întregul schelet, Balzac exclama „Dați-mi mănușa și vă reconstitui omul". Cel mai minuțios portretist

Ansamblul de locuințe
larg, social, în care opus datelor vetus- exprimă tendința

„Brazda lui Novac" din Craiova
După marile ansambluri de locuințe de pe Calea Severinului și Calea Bucureștiului, care au și fost date în folosință, un al treilea mare șantier din Craiova, cel numit „Brazda lui. Novac", anunță modernizarea altei intrări în oraș. Aici, constructorii înalță un mare ansamblu de locuințe, care, alături de noul complex C.F.R., a cărei construcție a început, va da orașului un plus de tinerețe și frumusețe. Cum va arăta rnîine „Brazda lui Novac" ?Pentru început, acest ansamblu va cuprinde 3

microraioane cu 5 714 a- partamente. Proiectanții de la D.S.A.P.C Oltenia au depus multă ingeniozitate pentru integrarea noului ansamblu la particularitățile terenului, atît ca formă, cît și ca poziție față de coordonatele orașului. Astfel, frontalul de nord al ansamblului, orientat spre calea ferată, este compus dintr-o suită de blocuri înalte intercalate cu blocuri cu mai puține etaje. Detaliul de sistematizare a fost astfel proiectat încît noul cartier constituie un ansamblu unitar, format din blocuri cu 4, 9 și

10 etaje. La-construcția lor se folosesc structuri de rezistență variate : zidărie portantă, panouri mari prefabricate, cofraje glisante. A- ceasta, pe lingă faptul că dă un aspect plăcut clădirilor, s’tructorilor de a utiliza forțele și tehnice pe rata înălțării ansamblului. Pentru a se crea o ambianță ' arhitectonică cît mai plăcută, la finisajele interioare și exterioare ale blocurilor se folosesc placaje ceramice glazurate, placaje de cărămidă, puf de pia

oferă con- posibilitatea mai rațional mijloacele toată du-

tră și terasit. Ansamblul va fi dotat cu numeroase construcții social-cultu- rale : două mari complexe comerciale, dispensar medical, creșe și grădinițe, spații și puncte gospodărești, școli cu 16 și 24 săli de clasă etc.Primele 2 000 de apartamente terminate în „Brazda lui Novac" și-au primit locatarii, în timp ce constructorii lucrează intens la al treilea microraion ce va cuprinde peste 3 700 de a- partamente.
Victor DELEANU corespondentul „Scînteii"

domine sensul modemul este te, depășite: spre progres a epocii.
— Care ar fi, după dumneavoas

tră, tendințele de bază ale epocii 
moderne ? Știu că un răspuns com
plet ar cere un tratat, dar mă re
fer la cîteva date de bază, nu în 
domenii speciale, ci pe plan social- 

■ filozofic lara.— In primul rînd, după • mine, secolul nostru și în special epoca- recentă este aceea a liberării o- mului de tot ceea ce îi împiedică dezvoltarea, de tendințele de ex-. ploatare, asuprire națională, delimitări de castă sau stratificare socială, implicînd, în același timp, o depășire a tuturor limitărilor gîn- dirii : proces în plină desfășurare, la orizontul căruia se profilează silueta unui om cu adevărat prometeic, liberat de tot ce-i împiedică împlinirea. Cine nu ține seama de aceste mari fenomene ale contemporaneității nu poate fi considerat modern, chiar dacă are impresia că manșeta de la pantaloni i-ar da drept la acest titlu. In al doilea rînd. epoca noastră mi se^pare aceea a spargerii tuturor zăgazurilor impo-

sibilului : cu excepția coordonatelor cosmice absolute — să zicem viteza luminii sau zero absolut, care și ele, măcar pe planul fanteziei omenești, sînt puse sub semnul întrebării — toate celelalte praguri ale posibilității omenești, a ajunge pe alte planete, a avea pentru organismul omenesc piese de rezervă pînă la ipoteza nemuririi, deschide o cale nente nu mai omul apărînd demiurg. Lovit complex de inferioritate în fața măreției divine a naturii, omul nu mai recunoaște azi, în afara sau înăuntrul său, vreun lucru pe care, cu vremea și cu ajutorul științei; nu ar putea să-l transforme.— Ce legătură există între acest 
plan larg și amănunte de 
ținutei vestimentare ?

— Aș spune că moda sau 
e o prelungire a gestului, a micii individului. Cît privește excentricitatea îmbrăcăminții sau tunsorii, mi se pare că ea izvorăște pînă la urmă dintr-un sentiment de bravadă, dintr-o dorință de epatare și dintr-o îngrijorare secretă a insului că altfel n-ar fi destul de original. Victimele a- cestei temeri sînt oameni lipsiți de personalitate sau cu personalitatea încă neformată, cum se în- tîmplă, în al doilea caz, la cei extrem de tineri. La început de secol, unii dintre poeții noștri purtau haine de catifea, lavalieră și plete lungi: felul de a se îmbrăca era corespunzător unui fel de a fi-,- era o emanație. Altădată însă, atunci cînd e vorba de lipsa unei valori interioare, violentarea normelor vestimentare are scopul nu de a. elxprima, ci de a masca: a masca .un gol. Unde nu poți răzbi, prin valoare, cauți.să răzbești prin tapaj și scandal, prin undițe aruncate privirilor. Eleganța reală, au spus-o toți arbitrii eleganței. e pusă sub semnul naturaleței, nu izbește; A copia o „originalitate" unei sărăcii de spirit spiritul de imitație.

— Ce părere aveți 
dele cele mai recente 
prin diferite părți ?

Sergiu FARCĂȘAN

a nouă între conti- sînt de netrecut, ca un adevărat altădată de un

felulhaina dina-

gata confecționată e semnul agravate de
despre mo- 

care bintule

(Continuare în pag. a H-a)
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Noi utilaje fabricate la uzinele „Progresul“-Brăila, gata de a. fi expediate beneficiarilor
E

Telegrame
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria SOFIADragă tovarășe Jivkov,Profund întristați de tragica catastrofă aeriană din 24 noiembrie a.c., în urma căreia și-au pierdut viața numeroase persoane, vă transmitem dv. și familiilor bulgare îndoliate expresia sincerei noastre compasiuni.
ION GHEORGHE MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
*Comunist Român a adresat, de ase-

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român*Comitetul Central al Partidului___ _______ *_____ „„ a uc ase,menea, telegrame de compasiune Comitetelor Centrale ale Partidelor Comuniste din Argentina, Brazilia, Chile, Honduras și Japonia în legătură cu încetarea din viață a unor membri ai delegațiilor acestor partide, participante la Congresul al IX-lea al P.C. Bulgar, care s-au aflat în avion,
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(Urmare din pag. I)— Am auzit că în unele țări murdăria se poartă cu furie. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că, asupra unor caractere neformate, unele bravade antisociale — pentru că a umbla azi nespălat mi se pare, oricum aș întoarce-o, o pornire antisocială — pot avea putere de contagiere.
Șerban tatăl și fiuli 
ÎMPREUNĂ

ANDREI ȘERBAN e încă stu
dent, dar și-a cucerit laurii unui 
regizor de talent cu „Dureroasa și 
adevărata tragedie a domnului 
Arden din Kent", după care, la 
Zagreb, cu piesa „Nu sînt turnul 
Eiffel", a primit marele premiu al 
festivalului. Nu strică să sublini
em că e un premiu luat într-o 
competiție ultra-modernă, într-o 
luptă adevărată purtată cu cele 
mai bune ansambluri tinerești din 
Europa și că tînărul care a primit 
acest premiu are dreptul, și prin 
orientare și prin vîrstă, să vorbeas
că ca adept a ceea ce este modern.— Am avut la radio cu mai multi' tineri o convorbire de a- proape două ore ca pînă la urmă să se vadă că noțiunea tot n-a fost destul de lămurită. Urmărin- du-i pe tinerii de vîrsta mea, nu cu mult peste sau sub 20 de ani, văd că, în măsura în care omul e mai inteligent și mai cult, în a- ceeași măsură e mai avid de a afla lucruri fundamentale, în a rezolva chestii serioase și îi rămî- ne mai puțin timp pentru paradă

greu, să 
reproșuri 
făcut co-

Este greu, foarte 
suporți, ca părinte, 
de genul „uite ce a 
pilul dumitale" sau „vezi, fra
te, că ai scăpat din mină 
cîrma educației". In situația 
aceasta ajunsesem cu fata 
mea, Adriana. Era în clasa a 
IX-a. Atît eu, cit și soția mea, 
am considerat că 'de aici în
colo se poate descurca și'sin
gură la învățătură. Ba, chiar 
mai mult, începusem să ne re
proșăm unul celuilalt orice 
încercare de a verifica dacă 
și-a' făcut temele. „Mai lasă 
fata în pace, că ai plictisit-o 
cu atîta dădăceală, doar nu 
mai este copil"... Intr-un timp 
am observat că Adriana 
noastră și-a schimbat coafura. 
Nu mai purta codițe. Dar nu 

..i-am spus nimic, ca să nu o 
supărăm.

La școală, 
mergeam tot 
unde am fi 
libertate rău 
nu rămînea 
obiect. A fost un semnal de 
alarmă care, deși destul de 
tîrziu, ne-a trezit la realitate. 
Atunci ne-am dat seama că 
fetița noastră nu prea mai a- 
vea chef de școală. Se complă-

de la an la an, 
mai rar. Nu știu 
ajuns cu această 

înțeleasă dacă 
corijentă la un

CUVÎNTUL

CITITORULUI

!

cea în a-și irosi timpul liber, 
venea la ore tîrzii acasă („are 
mama fată mare doar" 
spunea soția mea), preocupă
rile ei nu aveau nici o tan
gență cu activitatea școlară.

Noi, părinții ei, nu am putut 
observa și opri încă „în fașă" 
aceste tendințe primejdioase, 
care, după părerea mea, se 
pot ivi la orice adolescent, 
deoarece, încrezători în des
fășurarea de la sine a e- 
ducației unui copil „ca al 
nostru", rupsesem legătura 
cu școala. Am considerat — și 
tare era greșit, după cum a- 
veam să vedem — că dacă 
Adriana a crescut, sarcinile 
noastre în ceea ce privește gri
ja pentru educarea ei trebuie 
să treacă în exclusivitate pe 
seama școlii. Ne-am convins 
însă, din păcate, în practică 
de faptul că în. dirijarea avîn- 
tului adolescenței, școala nu 
poate reuși acționînd fără a- 
jutorul familiei. Cazurile de 
abatere de la drumul drept, 
atît de mult favorizate de lip
sa de atenție a celor vîrstnici, 
nu pot fi depistate și înlătu
rate la timp dacă părinții nu 
țin o legătură permanentă cu 
școala, dacă copilul nu este 
controlat sistematic, pe toate 
planurile, de către toți facto
rii care răspund în fața socie
tății de educarea lui.

Acum, după un an de la pă
țania noastră cu Adriana, si
tuația ei școlară este din ce in 
ce mai bună, reflectînd legă
tura noastră strînsă cu profe
sorii ei, cunoașterea îndea
proape a întregii ei activități. 
Ea nu mai crește la voia în
tâmplării. Controlul exigent dă 
roade.

A. TANASE, cazangiu uzinele „23 August“-București 

și exhibiții exterioare, făcute cu propria persoană. Dacă m-ar obliga cineva să port barbă, faptul, chiar dacă m-ar deranja, n-ar putea să mă împiedice să-mi văd de creație; modern, după mine, nu e atributul care ia ochii unei minți mai superficiale, ci o anumită atitudine contemporană, pe care o văd și la unii mari artiști, și la alte meserii, și pe care aș defini-o ca profesionism. în sensul cel mai bun al cuvîntului: nu teribilism, ci căutare reală, profundă, a noului ; modem prin cunoașterea a ceea ce a fost mai bun pînă la tine și încercarea de a crea ceva superior.— La festivalul internațional de 
la Zagreb ați cunoscut și așa-ziși 
„beatnici".— Firește. Ei n-au făcut o impresie bună : pe lingă aspectul fizic m-a impresionat neplăcut o anumită uniformitate în a fi posaci, blazați.

GHEORGHE ȘERBAN, tatăl lui 
Andrei, mi-a destăinuit vîrsta lui 
fără mare plăcere: „în jurul" a 
vreo 60 de ani; pare mult 
mai tînăr. Acum un an mi-a 
venit greu să mă țin după el în 
cursul unei îndelungate plimbări 
prin București. E fotograf de artă 
(editura „Meridiane").— Nu am avut niciodată sentimentul vreunei deosebiri față de Andrei în ce privește modernitatea — ne spune dînsul. Ca să ră- mîi modem și tînăr trebuie, în primul rînd, să rămîi curios, să vrei să știi ce e nou, ce se petrece și să încerci să te pui în pielea altora. De obicei vreau să mă măgulesc cu ideea că îi înțeleg pe toți, chiar cînd nu-s de acord cu ei; vă spun sincer însă, am încercat să mă pun în pielea cîtorva nețesă- lați și nu am izbutit șă descopăr subtilitatea atitudinii lor sau ce ar putea să le atragă simpatia unei femei.

— I-ați fotografiat ?— Mie nu-mi place să fotografiez decît subiecte simpatice.
— Andrei mi-a confirmat că —> 

așa cum spunea el — „am evoluat 
în același timp", și el și tatăl său. 
Cum ați izbutit să-i dați această 
senzație ?— Cred că — contrar vorbei atît de des folosite — un copil riu e o foaie albă pe care părintele poate scrie orice : socot că nu poți 'influenta un tînăr decît dacă ții seama de personalitatea lui, dacă faci e- fortul de a privi și din punctul lui de vedere. Nu sînt contra interdicției, dar măiestria de pedagog sau părinte stă în a-1 stimula să descopere el viața și adevărul, prin eforturile lui.

NORMA VESTI
MENTARĂ ESTE 0

Prezentatoare nu e încă un ter
men încetățenit în vorbirea cu
rentă, iar denumirea de mane
chin, în românește, se referă mai 
curînd la figurine; fapt e că, ori
cum, de opt ani VIOLETA PE
TROȘANII poartă, la diferite ex
poziții și parăzi ale modei, crea
țiile artiștilor întru vestimentație 
feminină. De data aceasta însă nu 
stă pe estradă, ci la o masă largă, 
alături de cîțiva creatori de modă 
dintre cei mai pricepuți. E îmbră
cată cu mult gust și totuși parcă 
puțin mai altfel decît atunci cînd 
prezintă noile rochii sau taioare.— E normal, răspunde ea. Orice om de meserie, fie el croitor sau manechin, știe întotdeauna că există o deosebire între ce îți a- rată jurnalul de modă și ce vezi pe stradă.

— Pentru că jurnalul este cu un 
pas înaintea modei apărute în ma
gazine și pe stradă ?— Nu numai de asta. îmi cer scuze că repet lucruri elementare, dar trebuie, judecind după îmbrăcămintea cu totul exagerată a unor persoane. Jurnalul sau chiar parada modei este o colecție de ipoteze și posibilități. A fi îmbrăcat după modă, dacă ești un om care ține să fie bine îmbrăcat, nu înseamnă să iei orice, ci să adaptezi îmbrăcămintea la personalitatea ta, să alegi, dintre aceste posibilități, ceea ce ți se potrivește. Ca să ilustrez deosebirea dintre jurnal și stradă o să vă dau un exemplu curent din activitatea mea. Noi, manechinele, chiar atunci cînd nu sîntem aplaudate la scenă deschisă, ca actorii, ne dăm seama imediat dacă modelul pe care îl prezentăm place asistenței sau nu. Mi s-a întîmplat însă, cel mai adesea, să am pe estradă succes cu un model și totuși să mă feresc a-1 purta, o vreme, pe stradă, chiar atunci cînd eram convinsă că îmi vine bine.

— Și cum se explică diferența ?— Un model care n-a pătruns încă în moda curentă atrage asupra ta priviri și chiar comentarii neplăcute: același public care îl găsește agreabil pe estradă, îl socotește nepotrivit, o vreme, în viața curentă. E vorba aici de măsura în care vrei cu tot dinadinsul să te arăți originală, cu riscul de a fi uneori ridiculă. O grimă neobișnuit de puternică, strict necesară sub lumina reflectoarelor, îți cere — atunci cînd te grăbești spre 

altă expoziție șl nu mai ai timp să te demachiezi — ochelari de soare.— Cită vreme privești revistele și ziarele de senzație — intervine 
tov. GH. STĂNESCU, directorul 
adjunct al fabricii de confecții — ai impresia că în unele orașe nu ai loc în metrou de atîtea lațe. în realitate, arătările bizare se localizează de obicei în perimetre precise, de unde își culeg subiectele reporterii dornici să-i dea cititorului liniștit și tuns un material de senzație.— Asta nu înseamnă, intervine 
ODETTE MIHĂESCU — cunoscă
toare a modei, șefă adjunctă a ser
viciului tehnic — că hu avem de combătut, o dată cu excentricitățile, și preferințele vetuste ale unor baze comerciale din țară ; dacă nu am fi muncit să influențăm comenzile și azi s-ar găsi în magazine numai pantofi grei cu bombeu mare sau pantaloni șalvari.— Care vi se pare calea cea mai 

eficientă de combatere a exageră
rilor de diferite nuanțe ?— Trebuie să ținem seama că norma vestimentară este o medie statistică, realizată prin posibilitatea pe care o are fiecare de a alege, însă, ca să-1 înrîurești în direcția cea mai potrivită, e necesar să-i formezi ochiul. Ne-am pus problema, într-o vreme, de a arăta la expoziții și cum nu trebuie să se îmbrace omul. Am constatat însă că e un procedeu didacticist, care irită și îndepărtează : cumpărătorul vrea să știe că e judecătorul creației tale și nu-i place să se știe redus la rangul de elev căruia îi dai lecții. Trebuie să lansăm lucruri atît de ispititoare și frumoase încît hainele și ținuta necorespunzătoare să fie eliminate în primul rînd prin competiție.

Claude Nicolau:
TOATE VlRSTELE

Tînăr director al unui centru de 
cercetări științifice, conferențiarul 
CLAUDE NICOLAU s-a impus re
cent atenției multor tineri, în ca~ 
drul unei interesante mese rotunde 
transmise de televiziune.— Cercul de probleme la care vă referiți hu poate fi privit izolat de necesitatea unei largi munci de educație estetică.

— In calitate de conferențiar de 
chimie fizică, vă referiți probabil 
în primul rînd la studenți.— Nu. Poate veți găsi neplăcute pentru publicare spusele mele, dar mă refer mai întîi la unele cadre didactice, dascăli pe care îi poți vedea uneori nerași, cu cămăși ne... — vreți să vă dau chiar toate a- mănuntele ?

- Cred că e suficient. S-a în
țeles.— Boemă neglijentă a existat întotdeauna. Nu e vorba acum, la unii „beatnici", numai de atitudinea față de civilizația materială. Vacuumul principal este la idealuri. Ele există însă la tinerii noștri ; se manifestă cu putere. Chiar unii care afișează oarecare blazare știu prea bine că un tînăr care își dă serios osteneala poate ajunge oricît de departe — nu e o „înghețare" socială ca în unele țări occidentale, unde tînărul simte că, oricum s-ar suci, nu va putea răzbi și atunci se lasă păgubaș de la bun început și ia calea așa-zisu- lui protest nihilist. Conștiința că îți faci un loc sub soare, că muncești pentru tine, dar ești totodată de folos colectivității, toate acestea sînt realități și forțe prezente, care acționează in viața noastră socială. Nu cred că modernul ar fi o chestiune de vîrstă. E de idealuri. De aceea, în relațiile cu părinții mei n-am simțit niciodată o diferență de optică în concepțiile de bază. E drept că la arta modernă avem diferențe de gusturi și discuții, dar altfel n-ai mai a- vea ce să discuți în familie și viața ar deveni prea plicticoasă.

Ion lucian: SALTUL 
dintr-un GOL

— îndrăznesc să vă deranjez 
pentru că actorii, ținuți mereu în 
focul reflectoarelor și al atenției, 
sînt printre primii care dau nor
ma, ca modă și comportare.— Una din plăcerile mele cele mai mari, răspunde ION LUCIAN, este să stau în sală și să pîn- desc : știți că sînt directorul teatrului de copii și tineret și plăcerea mea e să mă pitesc după. o. coloană și șă le ascult comentariile. Sînt mult mai inteligenți decît spune teoria pedagogică. Am toată gama, de la derbedeul care îmi taie catifeaua de la scaune sau al cărui simț artistic se limitează la constatarea „ia uite cum o strînge în brațe", pînă la puștiul care a răsturnat convingător afirmațiile u- nor „maturi de specialitate" pe marginea unui spectacol cu o piesă de Anouilh. Drama teatrului tocmai asta e : uneori, din cauza unor prejudecăți, intre care cele comerciale nu joacă ultimul rol, dai la o parte spectacole mai subtile și de reală eficiență educativă și te oprești la simplu și bătătorit. Din tot acest a- mestec de niveluri, pînă la savan

tul cu pantaloni scurți, eu îmi doresc să avem puterea de a ne lua mai des după cei precoci și inteli- genți, generația încîntătoare a copiilor din vremurile moderne.
— Cum se simte atracția lor 

pentru modern 1— E o problemă de cultură, exact ca la adulți. Saltul unor tineri spre extravaganță modernistă mi se pare 'echivalent cu căznea- la unui regizor care nu știe să imprime caracterul modern pornind de la sens și text, ci de la nu știu ce pendulă pe care a văzut-o în montarea nu știu cui și în care era vorba, de fapt, de. cu totul altceva. O jurnalistă occidentală s-a dus țintă la un „beatnic" întîlnit pe stradă și l-a întrebat fără menajamente: „Spune-mi, domnule, de ce umbli așa ? Dumitale nu ți-e incomod ? Crezi că ești atrăgător?" „Știu, a răspuns cetățeanul, crede-mă că nici mie nu-mi place, dar umblu așa din solidari

tate, în semn de protest contra societății". „Dar ce ai, ce te supără, împotriva cărui fapt protestezi ?“ „Protestez, a răspuns el din mijlocul grămezii de păr care îl înconjura, împotriva faptului că de ani, încă din copilărie, mi se tot spune ce am de făcut, cum să mă îmbrac și cum să mă spăl, ce pastă de dinți e mai bine să folosesc și care deodorant înlătură cel mai bine mirosul". Desigur, protestul e ridicol — ca și cum ți-ar spune cineva „fii atent, aici e o treaptă lipsă !“ și tu i-ai urla în răspuns „de ce mă dăscălești ?“ și te-ai arunca în gol, numai ca să-i faci necaz.
— Sînteți de părere că în gene

ral tineretul trebuie să aibă sen
timentul că acționează din proprie 
inițiativă, pe baza eforturilor și 
gîndirii sale, nu din simplă supu
nere pasivă.— Da. Fiecare generație are și vrea să aibă impresia că ea e prima care descoperă viața. Spus mai simplu, unui tînăr trebuie să-i dai ceva de făcut și să-1 lași să-și mai bată puțin capul cu jucăria pe care a demontat-o : un exces de dăscălire duce la apatie, un exces de subliniere a grijii pentru ei duce la indiferență.

TOT TINERI
Am stat de vorbă, cu, cîfwa, la 

uzinele „23 August". Lucrează în 
producție, iubesc distracțiile, n-au 
apucat încă.să se căsătorească, îi 
preocupă problemele despre care 
am discutat pînă aci, dar găsesc că :— După părerea mea, unii tineri pun prea multă patimă în această privință.

Cel care vorbește astfel este Ni- colae Popescu, frezor, în vîrstă de 
23 de ani. Poate fi numit — mai 
ales acum, după ce și-a scos hai
nele de lucru — „un tînăr fotoge
nic" : rtnbrăcămintea lui depășește 
ținuta pe care o denumim de obicei 
ca „îngrijită", poate fi considerat 
elegant, îmbrăcat cu real gust.— Aș fi un fățarnic dacă n-aș recunoaște că îmi place să mă îmbrac bine, o fac ca un lucru normal, dar nu pot să spun că fac din asta principala preocupare a vieții mele. Nu pot să înțeleg cum de se frămîntă unii atît pentru aceste lucruri și de unde au, ca bărbați, atîta răbdare să-și aranjeze buclele și favor iții și mai ales atîta timp. Urmez școala medie și am observat că între colegii mei de aci nu se găsesc asemenea specimene : deduc că grija pentru interiorul capului, pentru un anumit mobilier cultural care să nu-ți lase pustie cutia craniană, te face automat să dai îmbrăcăminții însemnătatea cuvenită, în cadrul unui echilibru natural. Nu zic că n-aș dori ca pe piață să existe haine mai frumoase, o varietate mai mare. Mi s-ar părea însă ciudat să mă las obsedat.—■ Eu v-aș ruga să scrieți despre altceva, intervine dactilografa 
Aurelia Lulea. Seara, cînd mă dau jos la capătul liniei de tramvai — stau în Dudești-Cioplea — pur și simplu trebuie să fug pînă acasă : se leagă de tine tot felul de golani și li se pare o mare vitejie că ei sînt zece și că tu ești singură și nu poți să te aperi de insultele și uneori de gesturile lor. Dacă-i adevărat că „haina îl face pe om", vreau să spun că hainele stridente și murdare par a produce obligatoriu golănie.— Nu vreau să se creadă că exagerăm, intervine Gheorghe 
Stan de la mecanică. Noi am avut cîteva cazuri în care se costumau și se coafau aiurea unii tineri pe care îi știusem de băieți buni. Le-am spus , că e păcat să îmbrace o uniformă străină de ei și să fie confundați cu indivizi fără căpătîi.— Ești pus uneori în situații imposibile, reia Nicolae Popescu. Mergi cu o fată pe stradă. Vitejii de care pomenea Aurelia circulă de o- bicei în grup : te împroașcă la iuțeală cu o mulțime de grosolănii. Ce faci ? Chiar dacă ești dispus să te bați unul contra zece, e totuși penibil să te cobori la nivelul lor. Dacă taci însă, poți fi luat drept fricos. N-am mare talent didactic și a face morală altora rxt e ocupația mea favorită. Eu merg pînă a- colo încjt presupun că odată, în mod excepțional, vrei să intri în vorbă cu o fată care nu ți-a fost prezentată. Dar dacă vizi că te refuză, fii om civilizat, retrage-te, și nu înainte de a-ți cere scuze. Azi nu se mai folosește expresia „cavaler", dar a fi bine crescut, politicos, chiar fin, mi se pare o însușire care nu se demodează.

IN CHIP DE

CONCLUZII
Cititorul își dă seama, mai bine 

decît putem s-o facem în cîteva 
cuvinte, de complexitatea proble
mei : spiritul modern e legat de un 
întreg program, de educație știin
țifică, umanistă și, fără îndoială, 
estetică. De aceea, un articol sau 
niște concluzii nu vor putea ține 
loc de cultură, cu atît mai mult în 
cazul unuia care nu citește, și nici 
de asortiment în cazul unui maga
zin cu lucruri urîte.

Cîteva lucruri pot fi totuși spu
se. In ținuta și îmbrăcămintea 
omului, în succesiunea modelor, 
putem distinge două aspecte, unul 
funcțional și unul de gust și va
rietate. , Funcțional, schimbarea 
aspectului unor haine e legată de 
apariția maselor plastice, tunsoa
rea scurtă îi e necesară sportivu
lui care nu vrea să-i cadă părul în 
ochi, paltonul scurt e mai avanta
jos pentru omul care circulă în 
vehicule și aceeași necesitate func
țională face ca paltonului să-i fie 
imposibil să învingă în zonele 
tropicale, iar lipsei de curățenie 
să-i fie imposibil să învingă în 
orice zonă, polară sau ecuatorială, 
unde au pătruns civilizația și săpu
nul. Din acest punct de vedere, fi
gurile triste, murdare, rase numă
rul trei sînt o curiozitate care nu 
va putea înfrînge normele de igi
enă și decență pe care și le-a cu
cerit omul modern.

Pe lîngă oscilațiile motivate de 
viața practică există, desigur, 
multe care șe ivesc numai din 
nevoia de varietate a ochiu
lui. Reverele cînd late cînd 
înguste, care dau caracterul 
modern sau vetust al îm
brăcăminții, greu ar putea fi puse 
pe seama unor fenomene cum ar 
fi nevoia fabricantului de confec
ții de a face economie de material. 
Orice specialist în acest domeniu 
știe însă că masa populației nu a- 
doptă niciodată în linia modei 
schimbări „smucite" și că toaletele 
extravagante prind numai la o mi
noritate.

Intr-o serie de țări există așa- g 
numiții „beatnici", un număr de 
oameni care, prin neîngrijirea și 
stridența lor, vor să-și afișeze ne
mulțumirea și protestul față de o so
cietate pe care o consideră inuman 
de mecanizată și de conformistă. E 
o problemă care îi privește, pe ei și 
societatea cu care se răfuiesc. 
A imita însă mecanic exte
riorul lor, după o revistă din care 
n-ai priceput decît poza și n-ai știut să citești în limba respectivă 
și explicația alăturată, este un 
semn de neinformare, ca să ne ex
primăm delicat, ca în cazul omului 
care se apucă să înghită o cutie 
cu hapuri, fără să știe dacă e bol
nav sau nu, fără să se informeze 
la ce-i folosesc, numai pentru că a 
auzit că „fac minuni". Medicii se 
plîng tot mai des de cazurile de in
toxicație, ,iar părinții, pedagogii, ca 
și majoritatea tinerilor se simt ob
ligați să prevină din vreme, așa 
cum pe unele cutii de medicamente 
se scrie „nu le lăsați la îndemâna 
copiilor".

Pedagogia eficientă însă nu s-a 
mărginit niciodată la a spune nu
mai ce nu trebuie să faci: tinere
tul are m/ulte de făcut, un program 
de construcție, studiu, sport, dis
tracții, a cărui lărgire și aprofun
dare trebuie să se dovedească atră
gătoare. A fi modern înseamnă în 
primul rînd, a fi, a te afirma, nu a 
imita, a fi la înălțimea unei pe
rioade de răspundere, care îți soli
cită toate puterile și capacitățile.

Grupul școlar al UCECOM din București : Elevi din anul III lucrează la diferite tipuri de televizoare 
Foto ; A. Cartojan

RECENSAMINTUL
REȚELEI COM

9
Astăzi, 1 decembrie, 

începe recensământul re
țelei comerciale din țara 
noastră. Timp de două 
luni, cît va dura această 
acțiune, se vor efectua 
lucrări complexe pentru 
cunoașterea multilatera
lă a unor aspecte ac
tuale privind structura 
rețelei și eficiența eco
nomică a diferitelor ti

Gh. M. Vasilescu-Vasia - 
militant de seamă al clasei 
muncitoare din RomâniaSe împlinesc astăzi 75 de ani de la nașterea lui Gh. M. Vasilescu- Vasia, militant de seamă al mișcării muncitorești din România.S-a născut la 1 decembrie 1891, la Călărași, într-o familie nevoiașă. Rămas orfan de tată, este nevoit să întrerupă școala după doi ani de gimnaziu și să se angajeze, mai întîi ucenic la tipografia din oraș, iar apoi funcționar. La o vîrstă fragedă, ia contact cu mișcarea socialistă. Avea doar 16 ani cînd a devenit corespondent al ziarului „România muncitoare".Anul 1913 — cînd vine în Capitală și intră în rîndurile Partidului social-democrat — marchează o nouă și însemnată etapă în viața și lupta lui Gh. M. Vasilescu. De a- cum înainte viața sa se contopește cu lupta revoluționară a proletariatului. S-a făcut cunoscut în acei ani ca unul din cei mai însemnați publiciști ai presei revoluționare din țara noastră. Ziare muncitorești ca : „Lupta" și „Gazeta funcționarilor" — pînă la izbucnirea primului război mondial — apoi „So- cialismul", „Viața sindicală", „Tineretul socialist", „Viața muncitoare". „Tribuna funcționarului" l-au avut ca redactor sau colaborator.în anii 1914—1916 — ia parte activă la acțiunile de luptă ale clasei muncitoare împotriva războiului imperialist, ale cărui mobiluri le demască cu vigoare în coloanele ziarului „Lupta", în timpul războiului desfășoară, ca soldat, o vie activitate revoluționară printre ostași ; activează apoi la Iași, alături de M. Gh. Bujor, Al. Dobrogeanu-Gherea și alți mi- litanți revoluționari.în perioada de avînț revoluționar 1918—1921, încadrat în curentul de stînga ce se dezvolta în Partidul Socialist din România, Gh. M. Vasilescu a contribuit, prin activitatea sa organizatorică și propagandistică, la orientarea mișcării muncitorești din țara noastră spre principiile revoluțio-' nare de luptă și organizare, în calitate de director al Editurii și librăriei socialiste din București, s-a îngrijit de tipărirea unor opere ale clasicilor marxism- leninismului. în articolele sale publicate în ziarul „Socialismul", organul central al partidului socialist, sublinia cu tărie necesitatea făuririi unui partid de tip nou al clasei -muncitoare din România, consecvent revoluționar. în tenii 1920—1921, îl găsim adesea prezent la întrunirile muncitorești din București, Galați, Brăila, Piatra Neamț și din alte centre, care se pronunțau pentru transformarea partidului socialist în partid comunist.La lucrările Consiliului General al partidului și sindicatelor din 31 ianuarie-3 februarie 1921, el se pronunță, alături de Gh. Crist.escu, P. Bechșanu, D. Fabian, L. Filipes- cu, I. Elena, Gh. Niculescu-Mizil ș.a., pentru neîntîrziata convocare a congresului partidului și afilierea la Internaționala a IlI-a. Pentru activitatea sa revoluționară este arestat în martie 1921 și închis la Jilava. Astfel, Gh. M. Vasilescu n-a putut .participa la congresul din mai 1921, care a consfințit 

puri de unități comer
ciale-

Prin această acțiune 
urmează să se obțină 
date referitoare la am
plasare, înzestrarea cu 
utilaje și mobilier a u- 
nităților și la indicatorii 
economico-financiari pe 
care îi realizează. Sînt 
recenzate toate tipurile 
de unități comerciale de

desfacere cu amănuntul, 
de alimentație publică, 
precum și unitățile de 
producție și cele de de
pozitare care le deser
vesc.

Intrucît prin recensă
mânt se culege un mare 
număr de informații, 
s-au luat măsuri ca pre
lucrarea lor să se facă în 
totalitate mecanizat, In

crearea Partidului Comunist Român.împreună cu cei arestați la congres și cu alți revoluționari, a fost implicat în odiosul proces din Dealul Spirei. Aici Gh. M. Vasilescu a avut o atitudine demnă, revoluționară. Respingînd acuzațiile provocatoare, a susținut fără șovăire că a dus activitate revoluționară pentru cauza proletariatului, 
„Nu-mi pare rău că voi fi condamnat — a declarat el — îmi pare rău 
că n-am lucrat mai mult pentru 
partidul comunist".în anii 1923—1925 face parte din conducerea secțiunii București a P.C.R., activînd intens pentru consolidarea organizatorică a partidului, pentru strîngerea legăturilor sale cu masele. La Congresul al Ill-lea al P.C.R., din martie 1924, este ales membru supleant în comisia de control de rezervă a P.C.R. în perioada august 1924— iunie 1925, a fost secretar al C.C. al Ajutorului Roșu.Lupta sa ca militant comunist s-a împletit indisolubil cu activitatea desfășurată în conducerea mișcării sindicale din România. Alături de alți comuniști, a luptat neobosit pentru orientarea mișcării sindicale din tara noastră pe cale revoluționară, pentru păstrarea unității sindicale. în ajunul congresului de la Cluj, din septembrie 1923, la care a participat, în- tr-un articol din „Socialismul", făcea un vibrant apel la păstrarea unității : „Unitate sindicală, 
front unic muncitoresc, luptă dîrză 
— iată drumul spre dezrobire" — scria el. Multă vreme a fost secretar al Comisiei locale a sindicatelor unitare din București și conducătorul de fapt al ziarului „Viața Muncitoare" — organul central al Consiliului general al sindicatelor unitare, care a devenit tribuna legală de apărare a intereselor clasei muncitoare.în 1927 este din nou arestat și întemnițat la Jilava. în condițiile detențiunii, boala de plămîni de care suferea i șe agravează. La 18 martie 1929 încetează din viață la spitalul „Filantropia".Gh. M. Vasilescu a trăit cu convingerea fermă că orînduirea capitalistă din România „se va 
nărui sub puterea uriașă a miș
cării muncitorești, care va birui 
prin forța ei crescîndă și prin 
destinul ei istoric" — cum scria el puțin timp înainte de moarte. Cu prilejul' înmormîntării lui. mii de oameni ai muncii au străbătut Capitala de la sediul sindicatelor unitare din str. Sf. Apostoli și pînă la cimitir, sub faldurile drapelului purpuriu, manifestînd contra exploatării și terorii, pentru amnistie generală.Figura comunistului Gh. M. Vasilescu-Vasia, modestia, cinstea, spiritul de sacrificiu, înalta principialitate care l-au caracterizat constituie și astăzi un exemplu demn de urmat pentru comuniști, pentru oamenii muncii din țara noastră.

M. C. STĂNESCU cercetător științific la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

urma recensământului s< 
vor obține elemente ca
re vor putea contribui 
la caracterizarea rețelei 
noastre comerciale și 
vor servi la orientarea 
ei în perspectivă, în 
strînsă corelație cu dez
voltarea în ansamblu a 
economiei naționale.

(Agerpres)
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Reglementînd problemele conducerii activității coopera
tivelor agricole, noul statut al acestor unități asigură, prin 
prevederile sale, lărgirea continuă a democrației coopera
tiste, aplicarea neabătută a principiului conducerii colec
tive, participarea activă a cooperatorilor la dezbaterea și re
zolvarea treburilor obștești. Folosirea deplină a acestor posi
bilități, instaurarea unui asemenea climat care să permită 
tuturor țăranilor cooperatori să se simtă cu adevărat stăpini 
în cooperativă și părtași la tot ce se înfăptuiește, să aibă 
sentimentul puternic al drepturilor și responsabilităților lor, 
este o cerință de prim ordin. Numai pe această cale se poate 
crea un cadru favorabil întăririi continue a cooperativelor 
agricole, ridicării la un înalt nivel a întregii lor activități.

Lărgirea democrației cooperatiste și aplicarea cu con
secvență a principiului conducerii colective trebuie să se 
concretizeze în primul rînd în ridicarea rolului adunărilor ge
nerale. De aici, necesitatea imperioasă ca acestea să fie ți
nute cu regularitate, să fie temeinic pregătite, să dezbată 
problemele esențiale ale unităților respective, să adopte ho- 
tărîri chibzuite și eficace. Cum sînt înfăptuite aceste cerințe ?

cretă a situației, ci a fost o simplă înșiruire de cifre, în perioada amintită, se spunea în darea de seamă, au murit 18 viței, nu s-au obținut 111 miei din cauza slabei organizări a însămînțărilor artificiale etc. Dar cooperatorii n-au putut afla cine este vinovat, ce măsuri a luat con?- siliul de conducere pentru a preîntîmpina asemenea neajunsuri. Desigur, chiar și în această situație era bine ca oamenii să-și spună părerea în problemele puse în discuție, să tragă la răspundere pe Cei care nu s-au achitat conștiincios de îndatoririle ce le revin, să stabilească măsuri concrete pentru îndreptarea situației. Dar. oricum, o dare de seamă ca cea pomenită nu în stare să stimuleze cuțiile.Din cele relatateparticipanții la ancheta noastră reiese că unele consilii de conducere consideră întocmirea dărilor de seamă o sim-

sitate pentru cooperativă, pentru ei personal.în anumite cooperative . agricole, consiliul de conducere nu spune lucrurilor pe nume în dările de seamă, nu critică pe nimeni conducîndu-se, probabil, după „principiul" : „nu critica dacă să nu fii criticat", se explică de ce cooperativa agricolăzii, regiunea Ploiești, dările de seamă prezintă situația în culori trandafirii, sînt o înșiruire de cifre și foarte multe evidențieri. nu suflă un cuvînt despre lipsurile care există și cauzele lor. Președintele acestei unități, tov. Nicolae Tănase, încerca să ne convingă cu tot dinadinsul că „dările 
de seamă nu semnalează 
aspecte critice fiindcă nu 
există".Adevărul este, că în co- . operativă există lucruri care ar putea fi criticate : fondurile bănești nu sînt, uneori, bine gospo- ■ dărite, datele înscrise în

Sînt și altfel de situații. La cooperativa agricolă . din Coaș, raionul Șomcuta, în adunarea generală, care s-a ținut în luna septembrie, mai mulți cooperatori au arătat că nu toți membrii consiliului își îndeplinesc conștiincios îndatoririle, din care cauză o serie de lucrări — recoltarea furajelor. treieratul, execuția unor construcții— rămîn în urma graficelor stabilite. O apreciere, asemănătoare s-a dat muncii unor membri, ai consiliului și cu prilej uj; altei a- dunări generale, ținute în luna mai. Numai că, după cum se vede, și acestea au fost date uitării. Fără îndoială, oamenii trebuie a- jutați o dată, de două ori, de mai multe ori chiar. Atunci însă cînd se constată că măsurile luate pentru activizarea lor nu au efect, că situația nu se schimbă, este bine, în interesul treburilor obștești, să se cerceteze dacă unii dintre ei mai

el să fie sancționat aspru, 
să i se rețină valoarea 
sută zile-muncă. Cei 
au luat cuvîntul i-au 
apărarea, au reușit
scoată aproape basma cu
rată. S-a hotărît să i se 
rețină numai zece zile- 
muncă".îngăduința față care înstrăinează obștesc dăunează selor cooperativei le, lovește fiecărui cooperator. Este de datoria fiecărui cooperator să aibă o atitudine combativă față de. asemenea abateri, să fie intolerant cu aceia .care aduc daune proprietății cooperatiste.Asemenea situații au la bază și activitatea nesatisfăcătoare desfășurată de organizațiile de partid în rîndul țăranilor cooperatori în vederea dezvoltării conștiinței socialiste a acestora, creșterii răspunderii lor pentru întreaga activitate a unității din care fac parte.

ganizatorice. de producție și financiare a cooperativelor agricole. Multe lucruri bune au făcut și în ce privește ridicarea rolului adunării generale, lărgirii și întăririi democrației cooperatiste. Se poate constata că, înnele locuri, ajutorul acordat în această direcție cooperativelor este mic.Luînd cuvîntul în adunarea generală a cooperatorilor din Giuvărăști, raionul Tr. Măgurele, și spu- nîndu-și părerea în legătură cu darea de seamă prezentată conducere activitatea financiară luni ale
Spirea Stoian, președintele uniunii raionale a cooperativelor agricole, spunea:

„Trebuie prezentate re
ferate- mai concrete, pen
tru a documenta aduna
rea generală, asupra în
tregii activități...".,Această cerință expri-

7.

I
V
V.

I
t

Cornești. Ald tșl are sediul o cooperativă agrioo- lă înființată în 1962. In scurtă vreme ea a ajuns să fie socotită ca una dintre unitățile bune din raionul Ploiești. Bilanțul activității desfășurate de cooperatori este rodnic și în acest an. S-au obținut în medie la hectar 1570 kg grîu și 3105 kg porumb. Deși anul nu s-a încheiat încă, au și fost depășite producțiile planificate la lapte de vacă și de oaie, la lînă și carne. Rezultatul: în loc de 3 287 000 lei se vor realiza venituri mult mai mari. Valoarea zilei-- muncă va ajunge.la circa 30 lei,: din.,care 17 lei în numerar.Tov. Ion A. Dumitru, președintele cooperativei, ne spunea că aceste rezultate se datoresc multor factori în cadrul cărora un loc important ocupă creșterea rolului adunării generale în dezbaterea și rezolvarea problemelor vitale ale unității.
— „Esențial în aduna

rea generală — spunea 
președintele — este să 
respecți statutul, să-i faci 
pe oameni să înțeleagă 
că participînd activ la a- 
dunări, fac un lucru ne
cesar și foarte util, atît 
cooperativei agricole cît 
și lor personal. Altfel, fie 
că lipsesc la adunările ge
nerale, fie că fac act de 
prezență, dar o dată așe
zați pe scaun nu mai scot 
un cuvînt. Cum am rezol
vat această problemă ? In 
primul rînd, ne-am îngri
jit ca adunările generale 
să se țină cu regularitate, 
în al doilea rînd, am cău
tat să punem în dezbate
rea adunărilor numai 
probleme importante care 
reclamă neapărat hotărî- 
rea tuturor cooperatori
lor- Problemele discuta
te nu sînt alese la 
întîmplare. înaintea fiecă
rei adunări, consiliul de 
conducere se întreabă : ce 
este mai important să dis
cutăm cu cooperatorii? 
Astfel avem siguranța că 
ne aflăm mereu în actua
litate".Am aflat, în continuare, că în cooperativa din Cornești materialele ce se prezintă în adunările generale înfățișează situația reală dintr-un sector sau altul, lucrurile bune și lipsurile care persistă, evidențiază pe cei care muncesc conștiincios și critică pe aceia care fac treabă de mîntuială. Un exemplu : la sfîrșitul lunii august s-a analizat activitatea cooperativei pe primele 8 luni ale anului și s-au prezentat cooperatorilor cifrele planului de perspectivă și planul de măsuri pentru campania de toamnă. în darea de seamă s-a criticat brigada a 3-a pentru că nu a executat prășitul la timp, echipele lui Ion P. Dumitru și Nica Alexandru fiindcă au făcut lucrări de slabă calitate, brigada de tractoare de la S.M.T. Bă.rcănești care deservește cooperativa etc. Au fost criticați, de asemenea, unii membri ai consiliului și in mod deosebit contabilul-șef care au admis cheltuirea cu ușurință a fondurilor bănești, n-au dat dovadă de suficientă grijă față de avutul obștesc, ba mai mult, unii au făcut chiar abu-

zuri. Asemenea dări de seamă, interesul constituie o bază pentru discuții, stabilirea unor judicioase, care la îndreptarea Iată cîteva spicuiri discuțiile purtate pe a- ceastă temă.Banu Marin: „Tre
buie mai multă grijă pen
tru averea obștească. Paza 
de cîmp, îndeosebi în sa
tele Ungureni și Cristeas- 
ca, este slabă. Consiliul 
trebuie să ia măsuri".Gheorghe Ștefan : „Darea de seamă a criticat 
pe bună dreptate calitatea'-'- 
arăturilor. Uneori, trac
toriștii lucrează prost. 
Consiliul are datoria să 
prevină de acum încolo 
asemenea neajunsuri. Re
cepția lucrărilor să se 
facă la fața locului, în 
prezența inginerului, bri
gadierului de cîmp și a 
șefului de echipă".Ion Șerban : „Eu cred 
că trebuie să mărim 
mult suprafața de răsad
nițe. In acest an am avut 
doar 1 000 mp. N-a fost 
de ajuns. N-am putut re- 
pica toate răsadurile".în legătură cu problema în discuție și-a spus părerea și tov. Marin 
Gheorghe, inginerul cooperativei din Cornești:

analitice, trezesc cooperatorilor, serioasă pentru măsuri să ducă situației, din
/

Este vorba — ne spu
nea el — de răspunderea 
cu care consiliul de con
ducere urmărește îndepli
nirea hotărîrilor. Oamenii 
vin să-și spună deschis pă
rerea, fac propuneri con
crete pentru îmbunătăți
rea muncii într-un sector 
sau altul fiindcă văd că 
aceste propuneri prind 
viață, consiliul de condu
cere ține seama de 
punctul lor de vedere. 
Dacă nu s-ar întîmpla 
așa, ei ar fi pasivi, n-ar 
mai înțelege rostul pro
punerilor cu care vin".Constatările făcute în diferite alte cooperative agricole, discuțiile purtate cu conducători ai uniuni- 5vlo.r cooperatiste confirmă că în activitatea adunărilor generale s-a marcat o sensibilă creștere calitativă. Pe lîngă faptul că se țin cu mult mai multă regularitate decît în trecut și sînt mai bine pregătite, în numeroase unități ele nu se mai pierd în „analizarea" a tot felul de lucruri mărunte. A- ceasta stimulează pe oameni să-și spună părerea, să participe activ la e- laborarea măsurilor care asigură dezvoltarea producției, consolidarea economică și organizatorică a unităților lor, iar apoi la îndeplinirea punct cu punct a acestora.

formalitate. Așa stau lucrurile la cooperativa agricolă din Căpleni, raionul Cărei. Aici, materialul prezentat în ultima adunare generală a fost „pregătit" în fugă de inginer, contabil și președinte și n-a fost discutat în consiliul de conducere. Dacă la aceasta se adaugă faptul că adunarea și ordinea ei de zi nu au fost anunțate din timp, rezultă clar de ce multi cooperatori nu au simțit nevoia să ia cuvîntul, socotind participarea la ședință o obligație ce le răpește din timpul liber și nu o nece-

planurile de masuri privind termenele optime de executare a diferitelor lucrări rămîn cîte o dată pe hîrtie etc. Mentalitatea aceasta este cît se poate de greșită și de dăunătoare.Pentru a ridica eficiența adunărilor generale, pentru a trezi interesul cooperatorilor nu este de ajuns, deci, să pui în discuție probleme majore, ci să pregătești bine adunarea respectivă, să analizezi amănunțit în referat problema pusă pe ordinea de zi.

îndeplinirea hotărî
rilor nu este numai
îndatorirea consi

Cînd și mai ales
cum sînt pregătite
adunările generale

Potrivit prevederilor statutului, adunările generale ale țăranilor cooperatori se întrunesc ori de cîte ori este nevoie, și cel puțin o dată pe trimestru. Trebuie subliniat din capul locului, ca un fapt pozitiv, că în nici una dintre unitățile vizitate n-am constatat vreo abatere de la aceste prevederi. în schimb a ieșit la iveală lipsa de discernămînt în programarea adunărilor.Intr-un fel, consiliul de conducere al cooperativei agricole din Tăvădărăști, regiunea Bacău, a respectat statutul ; aici s-a țjnut o adunare generală în aprilie, deci în trimestrul doi, și alta în septembrie, cu alte cuvinte în trimestrul trei. Statutar, prin urmare, nu poți să-i obiectezi nimic. Dar practic, cooperatorii n-au avut posibilitatea să-și spună părerea în legătură cu mersul treburilor obștești timp de aproximativ 5 luni. Aceasta înseamnă să reduci posibilitățile de a rezolva cu competență numeroasele probleme pe care le ridică activitatea complexă, variată a acestor unități.Să ne oprim jiuțin asupra dărilor de seamă și

referatelor pe care le prezintă consiliile de conducere în fața adunărilor generale. Am văzut multe asemenea documente. U- nele din ele tratează problemele și cauzele diferitelor fenomene din cooperative foarte sumar, conțin aprecieri generale, constituind astfel o bază de discuții șubredă.' La începutul lunii septembrie, la Sihlea, raionul Rm. Sărat, s-a pus în dezbaterea adunării generale activitatea cooperativei în primul semestru al anului. Dacă lucrurile ar fi fost analizate temeinic, adunarea generală putea să aduc^ o contribuție importantă la lichidarea deficiențelor care persistă îndeosebi în zootehnie, la sporirea producției și veniturilor bănești. Dar în adunare n-au luat cu- vîntul decît 5 cooperatori. „Să vedeți — spunea tov. Elvira Ionescu, secretarul comitetului de partid din unitate — așa sînt 
ei, tăcuți. Nu discută pro
blemele fiindcă, •probabil, 
nu se pricep la planuri și 
cifre".Principala cauză este însă alta : superficialitatea cu care a fost alcătuită darea de seamă. Ea nu a făcut o analiză con-

merită încrederea acordată de adunarea generală cu ocazia alegerii lor în acest organ. Arătînd la ce efecte negative pot sa ducă pasivitatea, indulgența, jumătățile de măsură ce se manifestă în unele cooperative, tov. Ni- 
colae Munteanu, secretarul comitetului de partid din cooperativa agricolă Bogza, regiunea Ploiești, spunea :

„Uneori se manifestă o 
indulgență nepermisă față 
de acei oameni (fie mem
bri în consiliu, fie simpli 
cooperatori) care nu mun
cesc ca lumea, sau chiar 
aduc pagube cooperativei 
agricole. In vară, Cons
tantin Harabacea a fost 
prins de două ori schim- 
bînd vițele din coopera
tivă în sat: dădea unele 
mari, frumoase, pe altele 
slabe și mici. Prins asupra 
faptului a fost pus în dis
cuția adunării generale. 
S-a făcut propunerea ca

Uniunile cooperatiste, îndeplinindu-și atribuțiile statutare, au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea activității or-
mată de tov. Spirea Sto- ian este îndreptățită. Cooperativele agricole Pu- tineiu, Segarcea Vale, Li- ța. Slobozia Mîndra și al-

tele din raion obțin bune rezultate deoarece a- dunările generale sînt bine pregătite, dezbat probleme majore, analizează cu competență problemele puse în discuție, stabilesc hotărîri judicioase, care sînt înfăptuite. Cum organizați răs- pîndirea acestei experiențe valoroase? — întrebăna pe tov. Ilie Popa, vicepreședinte al uniunii raionale. S-au făcut schimburi de experiență pe asemenea teme ?
„Drept să- spun nu. Am 

organizai însă schimburi 
pe linie de producție".Este necesar ca uniunile cooperatiste să folosească toate formele și . mijloacele care pot contribui la lărgirea democrației cooperatiste.

Tov. Iuliu Kengyel, vicepreședinte al Uniunii re- . gionale Maramureș a cooperativelor agricole, ne relata că în această regiune ultimele adunări generale ținute în cooperativele agricole de producție s-au desfășurat în perioada celor mai importante lucrări agricole. Consiliile de conducere au fost permanent pe teren, prezența lor fiind absolut obligatorie în timpul campaniei. „Datorită faptului că adunările generale s-au ținut în asemenea condiții — spunea tov, Kengyel — organizarea și îndrumarea lor temeiul-1 că de către uniuni au fost practic imposibile".Dacă organizarea și pregătirea adunărilor au fost practic, în anumite perioade, imposibile, de ce s-au ținut ? Ca să se poată înscrie în centralizatoare : dunări ? nări au scăzută.
au avut loc... a- Asemenea adu- eficiență foarte

Ținerea cu regularitate a adunărilor generale ți dezbaterea celor mai im
portante probleme cade, în primul rînd, în sarcina consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole. Ele sînt chemate să respecte cu strictețe termenele cînd 
să se întrunească adunările generale, să atragă pe cooperatori la dezbaterea 
ți soluționarea problemelor-cheie ale unității, să țină cont de propunerile ju
dicioase venite din rîndul lor ți, în mod deosebit, să muncească în ața fel încîf 
hofărîrile adoptate să prindă viață punct cu punct.

In rezolvarea corespunzătoare a acestor probleme este necesar să se 
facă mult mai simțit sprijinul uniunilor cooperatiste. Exercitîndu-ți îndatoririle 
prevăzute în statut, aceste organizații trebuie să ajute efectiv consiliile de 
conducere să convoace la timp adunările generale ți să le pregătească cu 
grijă, să pună în dezbaterea lor problemele vitale ale unităților respective, 
să prezinte în fața țăranilor cooperatori dări de seamă care să permită aces
tora cunoațterea amănunțită a situației, ce este bun ți ce mai trebuie în
dreptat, să includă în planurile de măsuri prevederi judicios gîndite, reale, 
astfel încît să se asigure mersul înainte al cooperativei.

Sarcini de mai mare răspundere revin organizațiilor de partid. Ele sînt 
chemate să desfățoare o activitate neobosită în rîndul țăranilor cooperatori, 
astfel încît să sădească în conțtiința fiecăruia simțul răspunderii pentru soarta 
treburilor obțtești, să contribuie la instaurarea unui asemenea climat care să-i 
determine pe toți cooperatorii să se simtă stăpîni in „casa" lor comună, să-ți 
aducă contribuția la consolidarea ei.Anchetă realizată de Radu ATANASESCU

Ion VLANGA 
Constantin CAPRARU

•;

liului de conducere,
ci a fiecărui coo
perator

Ca organ executiv al adunării generale, care conduce efectiv treburile cooperativelor agricole între două adunări, consiliului de conducere îi revine principala sarcină în îndeplinirea hotărîrilor adoptate de către membrii cooperatori. în foarte multe unități aceste organe se achită conștiincios de îndatoririle ce le revin, ceea ce are o însemnătate deosebită pentru bunul mers al treburilor obștești, pentru antrenarea cooperatorilor la dezbaterea și soluționarea acestora. Ancheta întreprinsă a arătat însă că, alături de asemenea unități, sînt altele în care hotărîri valoroase rămîn înscrise în filele planurilor de măsuri. Cum explicați această situație? — am întrebat pe cîțiva dintre participantei la ancheta noastră. Iată răspunsul dat de Grigore 
Tînța, Gavrilă Daraban și 
Grigore Robu, cooperatori va agricolă Șomcuta :

„Aproape
tivitate a consiliului este 
lăsată pe seama președin
telui și a unuia dintre 
vicepreședinți. Unii mem
bri ai consiliului nu-și 
îndeplinesc sarcinile".Asemenea explicații ni s-au dat și îh alte cooperative agricole. Prin urmare. în unele locuri consiliul nu lucrează ca un organ colectiv. Pe hîrtie el numără multi membri, practic însă se rezumă doar la cîțiva care se a- chită conștiincios de sarcinile încredințate de a- dunarea generală.

membri în cooperati- Coaș, raionul
întreaga ac-

Cauzele care favorizează apariția unor asemenea fenomene negative ne-au fost relatate de tov. Petre 
Moldovan, președintele U- niunii raionale a cooperativelor agricole Șomcuta.El ne spunea că la cooperativele din Lucăcești și Valea Vinului din acest raion, multă vreme hotă- rîrile adunării generale erau sistematic încălcate, o serie de bunuri din a- vutul obștesc — înstrăinate. ori „împrumutate" etc. Aceste neajunsuri, care pînă la urmă i-au determinat pe cooperatori să hotărască înlocuirea președinților, au putut a- pare datorită pasivității consiliilor de conducere, faptului că președinții n-au fost niciodată „chemați la ordine" de către adunarea generală.Pentru a asigura mersul înainte al cooperativelor agricole, fiecare cooperator trebuie să privească îndeplinirea măsurilor a- doptate de adunarea generală nu numai ca o îndatorire a consiliului de conducere, ci a tuturor. Cooperatorii, adunarea lor generală au dreptul să ceară consiliului de conducere să raporteze amănunțit cum s-a muncit pentru a da viață măsurilor stabilite și datoria de a aprecia situația prezentată. de a preciza cine merită evidențiat pentru munca depusă și cine criticat pentru activitate nesatisfăcătoare. Membrii consiliului de conducere vor simți mai bine greutatea sarcinilor importante ce le apasă pe umeri, vor munci cu mâi multă răspundere.
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Ce indică o analiză
a cifrelor medii

(Urmare din pag. I)producția marfă vîndută și încasată dovedește că acest indicator nu se urmărește încă riguros, zi de zi, în fiecare uzină ; de aceea, la sfîrșit de lună sau trimestru, se constată anumite rămîneri în urmă care, adunate, se ridică la cifre destul de mari: pe minister există la ora actuală produse în valoare de peste 80 de milioane lei a căror staționare depășește 30 de zile. Această marfă există, stă în stoc, blochează însemnate fonduri de producție ale întreprinderilor, făcînd necesar să se recurgă la împrumuturi restante purtătoare de do- bînzi, care încarcă prețul de cost.De ce s-a nerealizării către unele de plan din cauza gătirea cunoașterii din timp lor ’ . ‘cu comenzi și documentații corespunzătoare (de' unde și o serie de greutăți în aprovizionarea cu materii prime și materiale). Multe neajunsuri provin din faptul că, nu o dată, mai ales la pozițiile complexe, planificarea se face pe bază de indicatori, medii, fără ca uzinele să dispună de documentația tehnică care ar trebui să stea la baza planificării. întrucît sarcinile de producție se cunosc acum în perspectivă pînă în 1970, considerăm că pe viitor asemenea situații pot fi evitate. Esențial este, după părerea noastră, ca beneficiarii noștri să-și precizeze din vreme și cu exactitate cerințele; să asigure o mai mare stabilitate în timp a cOhienzilor. Pentru ca în viitor uzinele să obțină rezultate mai bune în realizarea acestui indicator de bază, este absolut necesar ca ele să urmărească riguros, zilnic, evoluția lui.

ajuns aici ? Din cauza ritmice si integrale, de uzine, a sarcinilor lor la producția marfă, unor lipsuri în pre- fabricației datorate ne- a sarcini- de plan, a neacoperirii lui

care 
care 
grai 
bală 
fost

Considerați că situația în 
se află cele cîteva uzine, 
nu și-au îndeplinit inte- 
planul la producția glo- 
și..producția marfă, a 
inevitabilă ?— Nicidecum. După părerea noastră, uzinele „1 Mai“-Ploiești, Uzina mecanică-Turnu Severin, Uzina de

radiatoare, echipament metalic, o- biecte și articole sanitare și „Semănătoarea" din Capitală, cărora, în ce privește producția marfă, li se adaugă uzina „Grivița Roșie"- București, ca și alte întreprinderi, aveau posibilitatea să obțină rezultate mai bune. E adevărat, au existat mari întîrzieri în predarea documentațiilor tehnice și nominalizarea sortimentelor de către beneficiari, pe parcursul anului s-au făcut numeroase sortimente. La vărat este însă nizarea producției și
schimbărifelcă de de ade- în orga- a muncii s-au manifestat lipsuri: realizarea planurilor M.T.O. n-a fost urmărită îndeaproape, pe alocuri se mai lucrează neritmic, cu norme de timp nemobilizatoare, cu coeficienți de utilizare a schimburilor destul de scăzuți. De asemenea, aprovizionarea întreprinderilor, ca și cooperarea interuzinală se desfășoară deseori defectuos. Faptul că Uzina mecanică din Turnu Severin nu și-a realizat planul nu se datorește numai întîrzierii cu care a primit unele materiale din import, ci și modului necorespunzător în care au înțeles uzinele „Grivița roșie"- București și „Progresul“-Brăila șă-și îndeplinească obligațiile contractuale de cooperare față de a- ceastă întreprindere.

— Ce măsuri preconizează 
pentru viitor direcțiile genera
le din . minister în vederea 
continuei îmbunătățiri a si
tuației ?— Pentru ca sarcinile mobilizatoare, pe deplin realizabile ale cincinalului să fie îndeplinite întocmai, s-a discutat cu fiecare beneficiar' în legătură cu predarea la timp a documentațiilor tehnice și așteptăm o îmbunătățire în timp util a situației, mai ales în cazul utilajelor pentru industria chimică. Așa cum este prevăzut în planul de măsuri al ministerului, întocmit pe baza concluziilor consfătuirii pe țară a constructorilor de mașini, trebuie să fie pe deplin fo-r losite dotările existente, larg extinse tehnologiile, moderne, generalizată experiența înaintară. Se cere perfecționată, in continuare, activitatea de asimilare a noilor produse, cooperarea interuzinală, urmărirea respectării normelor de

consum de manoperă și materiale, organizarea producției și a muncii în întreprinderi.Deosebit de important este ca activitatea întreprinderilor să nu fie niciodată îndrumată „în general", ci în mod concret, cu mai multă competență, de către specialiștii cu înaltă calificare din minister. Analizele făcute la fața locului, în uzine, trebuie să se sol- deze’de fiecare dată cu măsuri eficiente de îmbunătățire a activității economice a întreprinderilor. Este necesar ca direcțiile generale să întocmească grafice cu termene precise pentru rezolvarea problemelor de care depinde desfășurarea normală a activității uzinelor, să urmărească zilnic — cînd e cazul — îndeplinirea planului în principalele întreprinderi. De altfel, fiecare direcție generală din minister are un program concret de analiză periodică a activității uzinelor. Activitatea direcțiilor noastre generale poate fi deplasată în viitor în și mai mare măsură în uzine, acolo unde se hotărăște soarta planului, în special în întreprinderile care au obținut rezultate sub nivelul general. Prin aceasta nu înțelegem nicidecum o tutelă măruntă sau o dădăceală a uzinelor, ‘o limitare a răspunderii conducerilor întreprinderilor. Colectivelor uzinelor li se cere tocmai să manifeste mai multă inițiativă și perseverență în rezolvarea problemelor de care depinde realizarea tuturor indicatorilor de plan. Aș aminti, în acest exemplul pozitiv al Uzinei Ploiești. în . întreprinderile cu producție complexă, tirea fabricației va trebui cută cu ajutorul graficelor directoare, pe baza cărora, în uzine, ca „Progresul“-Brăila, „Vulcan" și „23 August“-București și Uzinele de construcții de mașini-Reșița, s-au obținut o serie de rezultate remarcabile.îmi exprim convingerea că eforturile constructorilor de mașini de a valorifica din plin rezervele producției vor determina o importantă sporire a eficienței economice a activității întreprinderilor, vor fi neîndoielnic încununate de realizarea la toți indicatorii a planului pe primul an al cincinalului, creînd astfel o bază trainică pentru producția anului viitor.

sens, nr. 2- rnari, pregă- fă-



PAGINA 4 SCINTEIA

Național „I.L. Caragiale" (sala Come-
Studio) :

Al. Sahia nr. 76 A): 
— 19,30.

(sala Magheru) : O
19,30.

de operă și balet : OTHELO
de stat de operetă : VĂDUVA VESELA

® Teatrul
0 Teatrul
— 19,30.
0 Teatrul
dia) : REGELE MOARE — 19,30, (sala 
NUNTA ÎNSÎNGERATĂ — 19,30.
® Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOĂRTEA LUI DAN
TON — 19,30, (sala din str.
SFÎNTUL MITICĂ BLA.TINU
9 Teatrul „C. I. Nottara"
NOAPTE FURTUNOASĂ —
9 Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIfiTfi-CON- 
CERT — 20.
® Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
» Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. 
Academiei) AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTER
NAȚIONAL — 19, 30.

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 
— în loc de cinema : filmul „Aventura veselă" 

(III).
Studioul pionierilor.

18,50 — Publicitate.
19,23 — Desene animate.
19,30 — „Gong" — emisiune de actualitate teatrală. 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Clubul tinereții.
21,00 — Film : „Fiii Marii Ursoaice".
22,40 — Telejurnalul de noapte.
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Scenâ din piesa „Siciliana" de Lope de Vega, la Teatrul Național, în regia lui Horea Popescu
Foto : Ion MICLEA

e curînd, la propunerea Institutului de parazitologie din Paris s-a acordat savantului român prof. dr. docent 
Virgil Nițulescu, de la Institutul de medicină și farmacie din Capitală, premiul „Emile Brumpt" pe anii 1965—1966, valoroasă distincțiepentru contribuții remarcabile la dezvoltarea parazitologiei.Cu acest prilej, am solicitat specialistului nostru răspuns la cîteva întrebări :— în ce condiții se acordă 

și ce semnificație are premiul 
„Emile Brumpt" ?— Această distincție onorifică, legată de numele vestitului para- zitolog francez Emile Brumpt — în laboratorul căruia am lucrat și eu, într-o primă etapă a activității mele științifice, cu patru decenii în urmă — a fost înființată încă din anul 1949, fiind acordată din 1951 pînă în 1956 anual, iar după aceea, din doi în doi ani. Ea reprezintă o înaltă recunoaștere mondială pentru cercetările în domeniul parazitologiei. Faptul că anul acesta ea a fost atribuită unui reprezentant al medicinii românești oglindește nivelul ridicat și aprecierea de care se bucură astăzi în lume școala noastră de parazito- logie, progresele înregistrate de specialiștii români în depistarea și combaterea maladiilor parazitare, cum sînt paludismul, giardioza și altele.Aș vrea să arăt că pînă acum a- ceastă distincție a fost conferită mai multor savanți de renume mondial, printre care se numără dr. Mark Boyd (S.U.A.), prof. Emile Sergent (Franța), prof. Rodhain (Belgia), Sir Philip Bahr (Anglia), prof. Raffaele (Italia), prof. R. Ta- lice (Uruguay) etc. Acordarea a- cestui premiu recompensează totodată strădaniile colaboratorilor mei, cu care am întreprins, de-a lungul deceniilor, variate studii în

Anchetă printre profesori și elevi de la liceele serale

I
0 afirmare internațională

de prestigiu
a științei medicale

romanești
acest domeniu atît de important medicinii contemporane.al — Care investigații științi

fice s-au impus atenției lu
mii medicale internaționale ?— Inițial, m-a pasionat studiul insectelor parazite și, o lungă pe-

mi-a oferit posibilitatea să completez și să redescriu unele specii mai puțin cunoscute sau descrise superficial, clasificare care figurează și astăzi în tratatele de specialitate consacrate și stă la baza a numeroase cercetări efectuate de specialiști din diverse țări.Ulterior, pornind de la conside-

mentul de față în combaterea a- cestor ciuperci. încă de pe acum se profilează, ca o direcție în cadrul acestor cercetări, elaborarea unor metode de tratament mai eficace și cu medicamente mai puțin toxice. în acest sens, este pe cale de a lua ființă o secție de mi- cologie la Facultatea de medicină din București.
Interviu cu pmt. dr. docent VIRGIL NIȚULESCU, 

laureat al premiului „Emile Brumpt"
------ i—.-------;;..........................................ă. ...&

★

rioadă de timp, am întreprins diverse cercetări asupra structurii și acțiunii lor patogene. M-a preocupat, în mod deosebit, constituția aparatului bucal al insectelor înțepătoare și transmițătoare de maladii și am ajuns la unele date noi, care contraziceau cunoștințele clasice. Concomitent, am urmărit realizarea unei noi clasificări a fle- botomilor (insecte care transmit a- genți ai unor boli grave, fapt ce

ÎN GENERAL BINE! DE CE TRENEAZĂ
INSA LICHIDAREA
«M ilPEDsiEWE?Sistemul de studiu — prin cursuri serale sau fără frecvență — paralel cu munca în producție, se bucură de o participare din ce în ce mai largă. Numai cursurile serale ale liceelor sînt urmate în acest an de peste 90 500 de muncitori, tehnicieni, funcționari, în marea lor majoritate tineri. Cum se pregătesc acești „elevi" ? Ce probleme specifice ridică în fața cadrelor la cursurile serale ale liceelor ? didactice activitatea

Revendicări 
metodologiceDupă cum se știe, în general, activitatea cursurilor serale ale liceelor se desfășoară după aceleași principii ca cea a cursurilor de zi. Disciplinele studiate, eșalonarea lor pe clase, conținutul și volumul cunoștințelor' predate sînt aceleași. Și e firesc să fie așa, dacă ne gîndim

că absolvenții da examenul preună cu colegii lor de la avînd dreptul la fel ca ei să-și continue studiile în învățămîntul superior. „Ca urmare a pregătirii lor — ne relata prof. Dumitru Văcaru, director adjunct la liceul „A. T. Laurian“ din Botoșani — mulți dintre absolvenții noștri de la seral au progresat în munca profesională, alții s-au înscris la diferite facultăți. Dintre foștii noștri elevi, bunăoară,

acestor cursuri vor de bacalaureat îm- zi,

ELOCINȚA
(Urmare 
din pag. I-a)Trebuie însă să ideile clarificate, stabilești ordinea lor, să le pui în relație logică pentru ca, exprimate, ele să poată convinge (fiindcă și aceasta este sarcina elocinței).Elocința este în primul rînd arta vorbirii logice, construite, și abia după aceea arta vorbirii frumoase. Ea nu este numai o artă exterioară a formei, a figurilor de stil, cî în primul rînd o artă a gîndirii, a organizării ideilor a exercitării memoriei, a îmbogățirii minții în generali Așa o considerau cei vechi cînd făceau din retorică o condiție a a- tingerii idealului lor uman. Și pe bună dreptate, o educație completă nu se poate lipsi de antrenamentul salutar pentru intelect și vorbire, al elocinței.teforturile în acest sens trebuie să însoțească orice proces educativ. Cum oricine trece printr-o școală de un grad oarecare, învățămîntul se cuvine să fie tîi pregătitor ținutului

ai sa

cel din- al conformei se vaȘivorbirii. Acinecontenit,exercitadupă bune modele, deprinderea aceasta atît de utilă. Un pro-

fesor care nu gîndeș- te el însuși clar și nu se exprimă interesant, atrăgător, convingător, nu poate face școală. în tradiția învățămîntului românesc au făcut școală, au exercitat o influență considerabilă prin elocința lor proverbială un Titu Maiorescu, un Nico- lae Iorga, un Vasile Pârvan, un Tudor Vianu și cîți alții, formați într-o cultură clasică solidă și năzuind necontenit spre perfecționarea propriilor mijloace de gîndire și expresie.Dar nu e vorba numai de școală, deși accentul cade în primul rînd pe procesul educativ, realizat în toate institutele de învățămînt de orice grad. Dezvoltarea a- cestei facultăți a elo- cinței trebuie să preocupe pe orice cetățean din orice unitate chemată să-și dea contribuția, mai modestă ori mai larqă, Ia procesul de educație a maselor, indiferent că e vorba de brigăzi de agitație, de activități în cadrul căminelor culturale, de conferințe, spectacole și atîtea alte activități cultu- ralizatoare. De felul în care vorbesc cei în cauză depinde succesul și eficiența lor în rîndurile publicului larg. Cuvîntul

exercițiu intelec- vorbirea Un trup

așteptat trebuie să fie în mod esențial expresiv, încărcat de energia sincerității și a convingerii.Pentru omul tînăr de azi, în formație, pregătirea întru ale elocinței, întru ale vorbirii frumoase, nu ni se pare de loc neglijabilă. Ea trebuie să aibă sensul unei gimnastici a mintii. La fel, în scris, ordonarea logică a părților oricărei compuneri, fie ea și un raport contabil, este indispensabilă și constituie în aceeași măsură un al puterilor tuale, ca și frumoasă.nesupus unui travaliu de mlădiere rămî- ne țeapăn și neexpresiv. Cu atît mai mult, o minte neexercitată, neîmbogătită prin schimbul de idei expus într-o conversație frumoasă ori într-o scriere închegată logic, convingător, e- legant, rămîne lă, lipsită de ideilor.în întregirea sonalității tineretului nostru socialist, supus unei educații multilaterale, ni se pare că elocința nu poate lipsi, ca un factor în plus al disciplinei, al rigorii interioare, slujind aceluiași ideal al armoniei către care tindem.

Alexandrina Apostol este în prezent profesoară de limba română, Vasile Dulgheru și Petcu Rotaru sînt studenți în anul II la Electrotehnică.La numeroase discipline însă — istorie, chimie, limbi străine, îndeosebi — planurile de învățămînt dixeră de la „zi" la „seral", pentru predarea acestor discipline fiind repartizate săptămînal .un număr mai mic de ore la cele din urmă. Cum la nici o materie de studiu nu există programe speciale pentru cursurile serale, profesorii sînt obligați să se ghideze după programele cursurilor de zi, dai- să îngrămădească cunoștințele într-un număr mai mic de lecții și ore de predare. „Aici intervine dificultatea — este de părere prof. Eleonora 
Popescu, directoare adjunctă la Liceul nr. 15 din București. Fiecare profesor face această o- peratie la libera alegere, după propria „inspirație". Cred că a- ceastă adaptare a programelor nu trebuie să rămînă la latitudinea fiecărui profesor, ci să fie stabilită cu competență de forurile de învățămînt".Tot în legătură cu programele școlare au fost făcute și alte observații și propuneri. Prof. Angela 
Tofan, directoare adjunctă la Liceul nr. 4 din Bacău, sugerează ca programele pentru cursurile serale să fie alcătuite astfel îneît să înlăture eventualele repetări și paralelisme între discipline. Neapărat, ele să fie trimise școlilor înainte de începerea anului de învățămînt — nu după (așa cum s-a întîmplat cu unele programe în acest an de studiu) pentru a da profesorilor un ajutor concret în planificarea judicioasă a predării materiei.Mai mulți profesori ne-au adresat o întrebare : oare ar fi așa de greu ca, o dată cu elaborarea programelor de învățămînt pentru cursurile de zi, să se precizeze și pentru cursurile serale — prin instrucțiuni sau anexe la programă — care capitole pot fi predate mai concis, asupra căror noțiuni este cazul să se insiste pentru a ne putea și noi organiza mai bine munca ? Transmitem, la rîndul nostru, aceste rugăminți Ministerului învățămîntului.

steri- rodulper-
(învățătura este 

o chestiune strict 
personală ?Referindu-se la activitatea elevilor, mai mulți profesori au subliniat că frecvența la cursuri este, alături de studiul individual, elementul principal care determină obținerea unor rezultate bune la învățătură, însușirea cunoștințelor la nivelul exigențelor actuale ale liceului. Datorită înlesnirilor create celor care doresc să-și completeze studiile medii, fără a-și întrerupe lucrul în producție — prin cunoscuta hotărîre de partid și de stat — afluența la învățămîntul seral și fără frecvență a crescut considerabil. Se asigură pentru toți ele-,

vii de la seral posibilitatea frecventării cu regularitate a cursurilor ? Cum se rezolvă practic această problemă ?— Pentru elevii care lucrează la Fabrica de confecții și la Uzinele textile „Moldova", unde procesul de producție se desfășoară în schimburi — ne spune prof. 
Dumitru Văcaru — am organizat și noi clase în două schimburi dimineață și după-amiază. în acest fel, întreprinderile pot să-și organizeze normal producția, iar elevii nu mai sînt de la cursuri în schimbul de noapte.La fel se procedează și la cîteva' licee din Capitală. Experiența a- ceasta este interesantă și merită a fi preluată și de alte licee cu secții serale.— Marea majoritate a colegilor mei sînt muncitori în întreprinderile industriale ale orașului — ne informează Ioan Meseșan, elev în clasa a Xl-a B la Liceul nr. 7 din Cluj, muncitor la uzina „Tehno- frig" din localitate. Peste tot există, cum este și firesc, importante sarcini de producție. Desigur, îndeplinirea acestora este îndatorirea noastră principală. Numai că de multe ori sîntem reținuți și la tot felul de ședințe și consfătuiri care ne împiedică să mergem la cursuri. Dacă atragem atenția șefilor de secții sau maiștrilor asupra acestui fapt ni se răspunde că învățătura este... o chestiune personală. Mie mi se pare că dincolo de aspectul său personal, învățătura fiecărui om al muncii aduce folos societății în general, locului său de muncă, unde poate avea un randament și rezultate mai bune dacă-șl îmbogățește orizontul cultural.Sîntem cu totul de acord cu interlocutorul nostru și cu propunerile care s-au făcut cu privire la delimitarea îndatoririlor obștești din afara orelor de producție ale elevilor de la seral. Hotărîrlle în vigoare care reglementează funcționarea învățămîntului seral menționează îndatorirea conducerilor întreprinderilor, a organizațiilor de partid și obștești de a veghea ca muncitorii înscriși la diferite forme de învățămînt să-și poată desfășura normal studiul, să se poată pregăti temeinic, permanent. în această direcție numeroase întreprinderi și instituții au acumulat o experiență pozitivă, în multe locuri — la Uzina mecanieă fină și la Uzinele pompe din București, bunăoară inginerii și specialiștii îi ajută seraliști în aprofundarea cunoștințelor de fizică, matematică, chimie, periodic au loc consfătuiri comune cu participarea cadrelor de conducere din unitățile respective și a reprezentanților școlii, operativ se analizează cauzele mai dificile care creează perturbări în desfășurarea studiului ritmic al elevilor etc. Din păcate, nu se procedează similar la întreprinderea de reparații auto ori la combinatul de industrializare a lemnului din Suceava. Și astfel, nu întîmplător, crește numărul absentelor acumulate de unii dintre elevi în dauna cunoștințelor care ar trebui acumulate. Neexis- tînd o preocupare constantă pentru asigurarea frecventării lecțiilor de către seraliști, unii dintre ei sînt reținuți, fără suficient discernă- mînt, la diferite manifestări cultural-educative. ședințe etc.Printre greutățile pe care le în- tîmpină pe alocuri elevii de la seral în însușirea cunoștințelor, participanții la anchetă ne-au vorbit și despre procurarea manualelor. Și pe bună dreptate.

Chiar și în prezent, după trei de la deschiderea cursurilor, elevi n-au reușit să intre în posesia manualelor necesare. Aceasta atît din cauza unor dificultăți existente în difuzarea manualelor pentru cursurile serale ale liceelor, cît și a tirajului insuficient în care au fost editate unele dintre cărțile școlare.

luni unii

nevoiți să absenteze atunci cînd lucrează de după-amiază sau
Avem impresia că problemele privind organizarea și desfășurarea învățămîntului seral abordate în rîndurile de față sînt în general cunoscute forurilor superioare de învăță- mînt fiind, între altele, subliniate .și în paginile ziarului nostru cu diferite prilejuri. Observăm însă o lipsă de operativitate în analizarea și qene- ralizarea experienței pozitive acumulate, în adoptarea unor măsuri care să ducă la înlăturarea deficiențelor existente, să asigure desfășurarea acestei forme de învățămînt la nivelul cerințelor și exigențelor actuale.

Anchetă realizată de Flo- 
rica DINULESCU, Nistor 
TUICU, Alexandru MURE- 
ȘAN, Gheorghe BALTA.

de depe

rentul de a aborda subiecte de o mai mare utilitate practică pentru sănătatea oamenilor, m-am decis să abandonez studiile asupra insectelor și să mă dedic cercetării paraziților intestinali — care provoacă o vastă sferă de maladii. în acest domeniu, am cercetat răspîn- direa acestor agenți patogeni în țara noastră, am descris unele noi trăsături biologice ale lor, influentele lor nocive asupra organismului uman și am reușit să elaborez o serie de noi metode terapeutice, dintre care unele sînt aplicate cu succes în numeroase clinici. O parte din rezultatele obținute au fost sintetizate în două lucrări mai recente : „Elemente de terapeutică antihelmintică" (1960) și „Parazito- logia clinică" (1964).Aș vrea să remarc cu această o- cazie că rezultatele pe care le-am obținut în cercetare în ultimele două decenii se datorează într-o mare măsură sprijinului multilateral acordat de partid și de stat activității științifice din domeniul medicinii. în anii socialismului, am avut condiții favorabile pentru a îmbina în mod armonios cercetările de laborator și bibliotecă cu cele clinice. în această direcție, am reușit să înființez la Spitalul de copii „23 August" din Capitală o secție de parazitologie, a cărei existență și activitate â contribuit ho- tărîtor la perfecționarea noilor cunoștințe și metode de tratament, la formarea de noi cadre de cercetători parazitologi.

Să adăugăm la recenta recunoaștere internațională si faptul că unii specialiști în parazitologie de peste hotare, ca brazilianul A. da Costa Lima și iugoslavul T; Simic, au dat numele savantului român unor noi varietăți de flebotomi, descoperite de aceștia ulterior. Este o nouă confirmare a unei activități de cîteva decenii, a eforturilor neprecupețite, a pasiunii cu care privește m»dicul român nobila sa misiune de a fi util omului.
Interviu luat de 
Teodor CAZACU

WARLOCK —cinemascop : PA
TRIA (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Hunedoara) — 9 ; 12; 15; 18; 
21, BUCUREȘTI (completare Invi
zibilul vizibil) - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, GIULEȘTI (completare O-

>
GRĂBESC: 

de bilete 
REPUBLICA

— Ce perspective se anunță 
în domeniul acestei discipline 
științifice ?— Concomitent cu continuarea și dezvoltarea cercetărilor în care s-au obținut deja bune rezultate, cercetătorii români sînt preocupați de abordarea unor noi domenii, dintre care amintesc micologia, știință care se ocupă cu studiul ciupercilor parazite. Acțiunea dăunătoare a acestora se pare că este favorizată uneori de administrarea unor doze exagerate de antibiotice. Cercetarea științifică are aici un cuvînt important de sous. Medicii au în vedere, (în același timp, și perfecționarea metodelor de tratament care se aplică în mo-

»

Un maestru al baghetei

GHENADI ROJDESTVENSKI
Ghenadi Roj- destvenski, bucureș- tenii l-au ascultat di- rijînd pentru prima dată la al Il-lea Festival George Enescu ; apoi, urmărindu-i interpretările pe discuri au putut aprecia reușitele imprimări ale operei Isteața de Orff și Simîoniettei de Janacek. Reîntîl- nirea cu acest mare dirijor sovietic, săptămâna trecută, în simfonicul Filarmonicii, nu a fost deci, o surpriză, ci o emoționantă revedere a unui artist larg apreciat. Și de această dată, Roj- destvenski ne-a apărut ca un interpret ce dăruiește muzica cu generozitate, sincer, fără emfază ; îmbină luciditatea cu reveria, impulsul impetuos, încărcat de e-- nergie bine stăpînită, cu discreția nuanțărilor. Cele Trei dan

suri românești ale lui Theodor Rogalski au fost cîntate cu dezinvoltură, artistul intuind finețea dărilor, în ritm, po și nuanțe, și struind piesele datele ce i le oferă practica sa dirijorală. Poate de aici vine și marcata „alură stravinskiană" în cu-

gia- tem- con- pe

loare si pe care ski o dansuri realizînd din suita lor mai multe tablouri de gen, ci o unică creștere dinamică și emoțională.Este, întotdeauna, interesant de urmărit cum concepe un artist contemporan interpretarea muzicii lui Brahms, acest lucru dezvăluind, în mare parte, modul de a reda valori esențiale ale muzicii romantice. Reușind o perfectă înțelegere cu solistul Concertului 
nr. 2 în si bemol 
major pentru pian și 
orchestră de Brahms, apreciatul pianist A- lexandru Demetriad, Ghenadi Rojdestven- ski a exploatat resursele simfonice ale partiturii. Desigur, în calitatea interpretării lui Alexandru Demetriad putem găsi explicația unei suduri atît de perfecte cu gîndirea dirijorului. Sonoritatea întregii orchestre, ce-și găsește parcă un ecou personalizat în pianul solist, este folosită ca o rezonanță multiplă a ideii muzicale. Tălăzuirea dramatică a fost mereu dublată de un

desfășurare, Rojdestven- dă acestor românești,nu
intens sentiment liric, atît de caracteristic sensibilității maestrului vienez.Ultima parte a programului a cuprins 
Simfonia fantastică a lui Hector Berlioz. Am simțit în versiunea dată de Rojdestven- ski prezența unei viziuni regizorale a a- cesfor „episoade din viața unui artist", ce tinde, din punct de vedere dramatic, să pregătească, să exprime și să rezolve cu multă claritate fantasticele ipostaze ale eroului muzical. Există, de asemenea, îmbinată cu vibranta sensibilitate a redării și echilibrul concepției, o exprimare tumultuoasă ce ne arată că Rojdesl- venski a trăit și înțeles cu profunzime „experiența Ceaikov- ski' în domeniul interpretării muzicii romantice. în Fantasti
ca creată de dirijor. Berlioz a fost complex, zbuciumat, uneori neobișnuit, dai pasionant. Convingătoare și modernă, arta dirijorală a lui Ghenadi Rojdestven- ski cucerește pe deplin publicul.

Grigore
CONSTANTINESCU
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rîzont științific nr. 6) — 10; 12,30: 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 8,45; 11 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O FANTOMELE SE 
Sala Palatului (seria 
1827 — orele 19,30).
(completare George Coșbuc, cîntă- 
rețul pămîntului românesc) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.'
O MINUNATA ANGELICA — cine
mascop ; FESTIVAL (completare 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Hunedoara) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15. GLO
RIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. FEROVIAR , — 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, BUCEGI
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la ul
timele două cinematografe com
pletarea George Coșbuc, cîntărețul 
pămîntului românesc). MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLO- 
REASCA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20 
(la ambele completarea Invizibilul 
vizibil).
© CIMARON — cinemascop: LU
CEAFĂRUL (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara) — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
• MOARTEA UNUI CICLIST : CI
NEMATECA — 10; 12; 14; 16,30.
© FEMEILE — cinemascop : CAPI
TOL (completare Scoica) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20.45.
@ FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : 
LUMINA (completare Năică și bar
za) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, COSMOS (completare O 
noapte de vis) — 16; 18,15; 20,30, 
PACEA (completare Putna 500) — 
15,45; 18; 20,15.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : VICTORIA — 9; 11,45; 
15; 17,45; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
15,15; 17,45; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• ÎNVĂȚĂTORUL: CENTRAL
(completare Soarele rănit) — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : UNION — 9,45; 12,30; 15,15.
• VIOLENȚĂ ÎN PIAȚĂ : UNION 
(completare Putna 500) — 15,15; 18;
20.30.
9 PROGRAM PENTRU COPII i 
DOINA — 9.
9 CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
DOINA (completare în orașul Iui 
Pușkin) — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
9 SĂLBATICII DE PE RÎUL MOR- 
ȚII — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 
19 — RAPSODIE UNGARĂ : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
O TUNELUL — cinemascop : EX
CELSIOR (completare 6 000 de ani)
— 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, MO
DERN (completare Vox Maris) — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
9 CENUȘĂ — cinemascop (ambele 
serii) : DACIA — 9—19,30 în con
tinuare, VIITORUL — 16; 19,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM —
cinemascop : BUZEȘTI — 9,30;
12.30.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD
— cinemascop : BUZEȘTI (comple
tare Protectoratul păsărilor) — 
15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Galați) — 11; 15; 17,45; 20,30.
9 NU SÎNT COPACI PE STRADĂ: 
UNIREA (completare Fabula) — 
15,30; 18; 20,30.
9 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI : MUNCA — 10: 
12,30.
9 VREMEA ZĂPEZILOR : MUNCA 
(completare Fermenții la lucru) —• 
16; 18,15; 20,30.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE
— cinemascop : POPULAR (com
pletare Dimensiuni) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, FERENTARI - 10; 15; 
17; 19; 21.
9 CASA DIN MONTEVIDEO — ci
nemascop : AURORA — 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30.
9 MAGAZINUL DE PE STRADA 

Trei 
20,30.
RA-

MARE : VOLGA (completare 
ori trei) — 9,15; 12; 15; 17,45;
• FEMEIA NISIPURILOR : 
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
9 ANGELICA, MARCHIZA
GERILOR" — cinemascon : '.___ _
(completare „Eu") — 10; 12,30; 15,30: 
18; 20,30. ' ♦

„ÎN-
LIRA
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Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Guineea
în cursul dimineții de miercuri, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Guineea, condusă de Diakite Moussa, membru al Biroului Politic National al Partidului Democratic, ministrul comerțului exterior ș’ al băncilor, a a- vut convorbiri la Ministerul Comerțului Exterior cu ministrul

*în cursul după-amiezii de miercuri, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Guineea a vizitat Combinatul agroalimen- tar „30 Decembrie" din apropierea Capitalei.La sosirea în combinat, delegația a fost întîmpinată de Vasile Ve- deanu, secretar general la Departamentul Gostat, de reprezentanți ai Comitetului orășenesc București al P.C.R. După ce oaspeții au vi-

Gheorghe Cioară, și la Ministerul Afacerilor Externe cu Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului.La convorbiri au participat Ni- colae Toader, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din cele două ministere.
★zitat secțiile zootehnică, avicolă șl complexul de sere, directorul combinatului, Alexandru Ienciu, a făcut o scurtă expunere despre unele aspecte ale organizării, mecanizării și automatizării diferitelor sectoare de producție și perspectivele de dezvoltare a combinatului.în timpul vizitei, delegația a fost însoțită de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior.

(Agerpres)

Vizita în țara noastră 
a tovarășului Louis Saillant

în drum spre Sofia, Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, a făcut o scurtă vizită în Republica Socialistă România.în timpul șederii în tara noastră, oaspetele a vizitat Muzeul de istorie a Partidului Comunist, â mișcării revoluționare și democratice din România și obiective social- culturale din București.în ziua de 29 noiembrie, Louis Saillant a avut o întîlnire la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor cu tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., la care

au mai participat și alți tovarăși din conducerea sindicatelor. Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.Ieri dimineață, Louis Saillant a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Sofia.La plecare, în Gara de Nord, au fost de față tovarășii Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Larisa Mun- teanu, secretar al Consiliului Central, membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Central, activiști, ai Uniunii Generale a Sindicatelor.

A apărut nr. 5/1966

al revistei

n i c a zilei
Sala Palatului Republicii Socialiste România a găzduit miercuri un program de transmisii directe de televiziune în culori pe ecran lat — cu caracter științific me-

Echipe românești peste hotare

Steagul roșu 5
C. S. M. S. 0BRAȘOV (prin telefon). — Ami
nat marți din cauza terenului im
practicabil. meciul de fotbal Stea
gul roșu Brașov—CS.M.S. lași s-a 
desfășurat teri pe stadionul „Tine
retului" din localitate și s-a în
cheiat cu o victorie categorică a 
brașovenilor : 5—0 (3—0) prin go
lurile înscrise de Necula (min. 3 și 88). Gone (min. 20 și 53). și Goran 
(min 32) In ciuda acestui scor — 
care tindea la un moment dat să 
ia proporții și mai mari — jucă
torii ieșeni au contribuit la reali
zarea unui spectacol fotbalistic 
mult aplaudat, cu acțiuni deschise 
și contraatacuri, periculoase. Echi
pa Steagul roșu a muncit cu multă 
însuflețire creîndu-și numeroase o- 
câzii. de gol; în final ea a ob
ținut două, puncte prețioase, deși 
acestea nu fac decît să o mențină 
în apropierea echipelor clasate pe 
ultimele locuri pînă la reluarea 
campionatului.

FOTBAL,

România — Cipru, 
sîmbătă la NicosiaSîmbătă, la Nicosia, selecționatele de fotbal ale României și Ciprului se vor întîlni în cadrul campionatului european interțâri. Din rîndul echipei noastre, care urmează să plece astăzi în Cipru, fac parte, printre alții, Datcu, Iones- cu, Popa, Dan. Dobrin, Ghergheli, Pîrcălab, Badea, Lucescu. După meciul din Cipru, la 7 decembrie fotbaliștii români vor susține un țoc amical, la Tel Aviv, cu echipa Izraelului.
BASCHET;

„Cupa Bosforului"Intre 1 și 5 decembrie vor avea loc la Istanbul întrecerile competiției masculine de baschet „Cupa Bosforului'. Echipele participante

au fost repartizate în următoarele două grupe : A — Austria, Iugoslavia, R. F. G., Turcia ; B — Bulgaria, Cehoslovacia, România.
RUGBh

In finala „C. C. E." 
Dinamo București — 
S. U. Agenîn semifinalele „Cupei campionilor europeni” la rugbi, echipa franceză S. U. Agen a învins la Ha- novra cu scorul de 15—3 (9—0) e- chipa Hanovra-78 (R.F.G.). Punctele rugbiștilor francezi au fost realizate de Pomies, Garcia, Pecham- bert și Fausto (de două ori).Ca urmare a acestei victorii, 
S. U. Agen, va întîlni în finala „Cu
pei campionilor europeni" echipa 
Dinamo București. Primul meci va 
avea loc la 25 decembrie la Agen urmînd ca returul să se dispute în primăvara anului viitor la București.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Cu prilejul Jocurilor sportive de 

la Pnom Penh (Cambodgia), atletul 
Ni Chih-cin (R. P. Chineză) a ob
ținut la săritura în înălțime exce
lenta performanță de 2,27 m, la 1 cm 
de recordul mondial deținut de Va
leri Brumei.

® In întîlnirea de gimnastică 
dintre selecționatele masculine si 
feminine ale Japoniei și U.R.S.S., 
care se desfășoară la Nagoya, după 
prima zi oaspeții conduc cu 143,65 — 
142,90. La individual compus conduc 
Natalia Kucinskaia (U.R.S.S.) și 
Voronin (U.R.S.S.).

• Echipa feminină de handbal 
Jalghiris Kaunas (U.R.S.S.) a jucat 
la Bratislava cu formația locală Start 
de care a dispus cu 11—6 (7—5).

® La startul concursului interna
țional de atletism ce va avea loc în 
zilele de 10 și 11 decembrie la Ha
vana vor fi prezenți recordmani din 
Anglia, Franța, Italia, Spania, Fin
landa, România, Ungaria, Ceho
slovacia, U.R.S.S., R.D. Germană și 
Bulgaria. Din România vor sosi cam
pioana olimpică Ia aruncarea suliței 
Mihaela Peneș, Z. Vamoș și Gh. 
Costache.

dical — realizate de Institutul de Medicină și Farmacie din Capitală, în colaborare cu firma „CIBA“ din Basel — Elveția.Spectatorii — academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior medical din București si alte centre universitare ale țării, cercetători de specialitate și medici — au putut urmări direct operația de extragere a unui calcul renal efectuată la clinica I chirurgicală a spitalului Panduri, precum și alte transmisii directe referitoare la probleme actuale de microbiologie, oftalmologie, histo- logie și dermatologie.'Printre participanți se aflau, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la București.
★în cadrul acordului cultural dintre țara noastră și R. P. Albania, un grup de soliști ai Teatrului de Operă și Balet din Tirana a prezentat miercuri seara la Teatrul de Operă și Balet al Republicii Socialiste România un recital extraordinar. Printre artiștii care și-au dat concursul s-au aflat baritonul Avni Mula, interpret și compozitor, tenorul Gaqo Caco, balerinii Zoița Haxho și Agron Aliaj, și pianista Mira Gjoni. Programul a cuprins muzică de compozitori albanezi, muzică populară stilizată și cîntece de partizani din timpul luptei de eliberare, fragmente din baletele ălb'aneze „Delina", „Hali- li", „Hairia" și din baletul francez „Flăcările Parisului", precum și cîntece românești de inspirație folclorică.La spectacol au luat parte Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și. Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Iosif Pogace, ambasadorul R. P. Albania la București, membri ai ambasadei.La sfîrșitul spectacolului, care s-a bucurat de succes, artiștilor albanezi le-au fost oferite flori.(Agerpres)

Analele Institutului 
de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă 
IC. al P,C. R.
Acest număr cuprinde, în deschidere, Cuvîntul de salut 

rostit de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Sesiunea so
lemnă consacrată sărbătoririi 
Centenarului Academiei Repu
blicii Socialiste România.Despre lucrările sesiunii, revista publică, în continuare, articolul Centum Anni Acade- miae de TITU GEORGESCU.La rubrica „Țările dunărene în timpul celui de-al doilea război mondial" sînt publicate materialele : România în tim
pul celui de-al doilea război 
mondial de ION POPESCU- 
PUȚURI, Poziția Micii înțele
geri și a înțelegerii Balcanice 
față de Germania nazistă de E. 
CAMPUS, Solidaritatea po
porului român cu poporul ce
hoslovac împotriva agresiunii 
hitleriste de GH. MATEI, Cu 
privire la politica externă a 
României în prima etapă a ce
lui de-al doilea război mondial de GH. ZAHARIA.Revista publică, de asemenea, articolul : Vasile Conta — 
figură reprezentativă a gîndirii 
materialiste românești de N, 
GOGONEAȚĂ, precum și materiale privind înființarea în 1936 a brigăzilor internaționale din Spania.In sumar mai sînt cuprinse recenziile : Participarea Româ
niei la Războiul antihitlerist o- 
glindită într-o lucrare de înaltă 
ținută științifică de general-lo- cotenent ION COMAN, O ima
gine limitată și plină de con
tradicții a democrației bur
gheze de CORNEL ALMĂȘAN și rubricile „Note bibliografice" și „Informații".

>

CUM VA F! VREMEA

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 decembrie. în țară : 
Vreme relativ umedă, cu cerul 
variabil,, mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații temporare. 
Vîntul va sufla potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar maximele între 
minus 1 grad și plus 9 grade. 
Local ceață. în București : Vre
me relativ umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații temporare. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere 
ușoară.
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Telegrame externe

LUCRĂRILE CONGRESULUI
AL IX-LEA AL P. M. S. U.BUDAPESTA 30 — Trimisulspecial Agerpres. A. Urzică, transmite : Miercuri dimineața au continuat lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. în cadrul dezbaterilor pe marginea rapoartelor prezentate, a luat cuvîntul Gyula Kallai. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar. Referin- du-se la dezvoltarea democrației socialiste în Ungaria, vorbitorul a subliniat rolul Frontului Popular Patriotic în lupta pentru întărirea unității socialiste a poporului. La dezvoltarea democrației va contribui si noua lege electorală, a arătat Gyula Kallai, și a făcut cunoscut că se pregătește elaborarea unei noi constituții a Republicii Populare Ungare. El s-a referit în continuare la o serie de probleme

ale activității organelor de stat privind introducerea noului sistem de conducere a economiei în Ungaria. Referindu-se la probleme de politică externă, vorbitorul a subliniat că R. P; Ungară se pronunță pentru convocarea unei conferințe a reprezentanților statelor europene, la care să se discute problemele securității si păcii pe continentul nostru.Printre delegații la congres care au luat cuvîntul miercuri se numără și Jeno Fock, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, Sandor Gaspar, membru al Biroului Politic, secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară.Congresul P.M.S.U. a fost salutat de conducători ai delegațiilor partidelor comuniste si muncitorești frățești participante la congres.
VIZITA DELEGAȚIEI P. C. R.

LA COMBINATUL METALURGIC CSEPELBUDAPESTA 30. — Corespondentul Agerpres A. Pop transmite : Miercuri după-amiază, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.M.S.U., a făcut o viziiă la Combinatul metalurgic Csepel. Membrii delegației au fost întîm- pinafi de Lâszlo Csato, membru al C.C. al P.M.S.U., director general al trustului Csepel, Vig Lajos, secretar al comitetului de partid, Morvai Lajos, directorul fabricii de mașini-unelte, și de alti conducători ai ■ combinatului.Lâszlo Csato a făcut un scurt istoric al combinatului, arătînd că primele fabrici metalurgice pe insula, Csepel au luat ființă în urmă cu peste 75 de ani. Astăzi, trustul este alcătuit dintr-un număr de 10 fabrici, grupate pe insula Csepel, unde lucrează 35 000 de muncitori, iar cinci fabrici sînt răspîn- dite. în diferite părți ale orașului și în tară. în cadrul trustului se fabrică astăzi mașini-unelte, autocamioane, țevi sudate, motociclete,

biciclete, mașini de cusut etc. Trustul are un institut propriu de proiectări, unde lucrează 500 de ingineri și o secție a Politehnicii din Budapesta. în cadrul trustului muncesc 5 500 membri de partid.Membrii delegației au v'-itat a- poi fabrica de mașini-unelte. Aici se produc peste 20 tipuri de mașini- unelte, printre care, strunguri, freze, mașini de găurit, mașini automate și cu program. Membrii delegației române s-au întreținut cu conducători și muncitori din fabrică, s-au interesat de procesul de fabricație și de produsele fabricate. Tovarășul Ilie Verdet a felicitat colectivul de muncitori și specialiști de la Csepel pentru realizările obținute și a urat constructorilor de mașini noi succese în muncă.în timpul vizitei la Csepel, delegația Partidului Comunist Româr^ a fost însoțită de Sandor Jozsef, membru al C.C. al P.M.S.U., și Vince Jozsef, ambasadorul R. P. Ungare la București.în cadrul vizitelor făcute în o- rașul Budapesta, delegația P.C.R. a vizitat noul cartier de locuințe „Jozsef Attila" și clădirea Parlamentului.

Semnarea Protocolului privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 1967 

între România si R. 0. Germană
A apărut revista

„Probleme 
economice"

nr. 11/1966Numărul pe luna noiembrie a.c. al revistei cuprinde articolele : Probleme ale conso
lidării economico-organizato- 
rice a cooperativelor agricole 
de producție de VASILE 
VÎLCU, Sporirea eiiciențel 
economice a fondurilor fixe 
din industrie de dr. C. MOISUC, Considerații cu pri
vire la prețul de cost al ener
giei electrice produse de cen
tralele nucleare de TROFIN SIMEDREA, GH. PREDA și V ZAGREANU, Eficiența eco
nomică a tracțiunii Diesel și a 
electrificării căilor ferate de A SCHACHTER și P TEO- DORU, Statul și rolul său eco
nomic în gîndirea socialistă 
din România de ILIE RADULESCU, Caracterul înaintat al 
gîndirii social-economîce a lui 
Ion Ionescu de la Brad de M. ROZOREA și D. MUREȘAN.In continuare, revista publică materialele : Rolul in
dustrializării în ocuparea șt 
utilizarea rațională a forței de 
muncă în unele țări socialiste 
din Europa de O. CIULEA — la rubrica „Din planul Institutului de cercetări economice” ; 
Factori actuali de agravare a 
contradicțiilor reproducției ca
pitaliste de L. PETRINI — la rubrica „Consultații" ; Cîteva 
completări necesare la o re
cenzie despre un volum de 
„Pagini alese" din opera lui 
Dimitrie Guști de dr. OVIDIU BADINA, Cu privire la venitul 
național creat, repartizat și 
utilizat de dr. A. Rozen — la rubrica „Schimb de păreri" ;Revista mai cuprinde rubricile : „Răspunsuri la întrebările cititorilor", „însemnări”, „Critică și bibliografie", „Scrisori către redacție".

i

Una dintre cele mal impresionante imagini pe care mi le-a oferit recenta călătorie, de pes’e 2 000 de kilometri, în Iugoslavia, după marile o- biective ale construcției socialiste, este grija pentru patrimoniul artistic și istoric al patriei. Pretutindeni unde am călătorit am simțit de cîtă prețuire se bucură în anii construcției socialiste vestigiile unei istorii multiseculare. Oamenii le valorifică, adesea cu eforturi bănești considerabile si cu îngrijiri meticuloase, spre a sublinia și în a- cest fel legăturile înfăptuirilor de astăzi de cele mai valoroase tradiții ale poporului.
Pictorii anonimi

O clădire modernă, în apropierea vechii cetăți Kalemegdan din Belgrad. Construită cu cî- țiva ani în urmă de brigăzile voluntare de tineret, clădirea adăpostește capodopere ale artei murale medievale din Serbia — peste 80 de lucrări de mari dimensiuni. Este vorba despre o colecție unică în Europa. Unii dintre cei mai de seamă maeștri ai picturii iugoslave contemporane au lucrat luni și ani întregi spre a copia, la dimensiuni naturale, în culori naturale și cu o tehnică specială, frescele mî- năstirilor sîrbești din secolele XIII și XIV. Dincolo de canoanele impuse de arta vremii, observația realistă a peisajului și a portretului conferă lucrărilor un caracter de document autentic. Pe bună dreptate, colecția este numită „cronica pictată a poporului sîrb”.In zilele noastre, o largă mișcare de amatori încurajează arta picturii populare cu atît de va

loroase tradiții. A devenit renumită școala pictorilor țărani din Hlebine. Fiecare casă a comunei Hlebine reprezintă un mic muzeu de artă. Deși numele unora ca Filipo- vici, Generalici, Vecenaj, Venarski, Paluska sînt cunoscute pînă în Franța și Statele Unite, cei mai mulți

poporului din care s-a zămislit. La Split, amenajări speciale recente au redat accesului public vila preferată a sculptorului, așezată pe o terasă ce domină un pitoresc golf al Adriaticii. Aici se află 150 de lucrări ale genialului artist. De o grijă asemănătoare se bu-

Piersicile depășesc o jumătate de kilogram fiecare, astfel că producția concurează adesea pe piața italiană renumitele exemplare indigene. Inginerul Zoran Topalovici ne mărturisește că Ia o asemenea cultură delicată, experiența oamenilor prețuiește mai mult decît
NOTE DE DRUM

■ ■ ■ '
DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

a unor valori străvechi
artiști de la Hlebine ră- mîn mari anonimi, opera lor trăind mai degrabă prin calitățile întregii școli, decît prin aceea a fiecărei personalități în parte. Tablourile înfățișează, într-o manieră foarte originală, scene de viață contemporană.Un folclor coregrafic și muzical de o mare bogăție și originalitate își etalează frumusețile în cadrul festivalurilor regionale și federale, care au loc aproape în fiecare localitate turistică, din mai pînă în octombrie. După aprecierea gazdelor mele, majoritatea celor aproape patru milioane de turiști străini care vizitează a- nual Iugoslavia este a- trasă, în afară de frumusețile naturale ale țării și de realizările ei de astăzi, de aceste manifestări artistice de amploare.Un adevărat tezaur artistic reprezintă cele cîteva sute de sculpturi ale marelui Ivan Meștrovici, lăsate de artist moștenire

cură atelierul și casa în care a trăit el la Zagreb.
Meșteșuguri 
seculareDar există și o tradiție a muncii, pe care socialismul o valorifică din plin. Dalmațienii sînt re- numiți pescari și constructori de nave, meseria s-a moștenit din tată în fiu și, astăzi, șantierele navale de la Split, Pola și Rjeka, ca și marile combinate de conserve cuprind și valorifică a- ceastă experiență de bă- trîni meșteșugari. Experiența străveche a fost scoasă la lumina zilei și valorificată și în agricultură.Bazinul pomicol din preajma Belgradului, pe o vastă terasă a Dunării. Vizităm combinatul de la Groțka, avînd în prezent peste 1 000 de hectare de livezi și care va ajunge la 4 000 hectare.

pompele, mașinile și substanțele chimice folosite și ele, de altfel, pe scară largă. In livezi lucrează un muncitor la fiecare 10 hectare, iar un inginer la fiecare 100. Peste 200 de muncitori urmează anual cursuri de specializare. Datorită condițiilor create vechea meserie de pomicultor a devenit o îndeletnicire de înaltă calificare, în care știința și tehnica sînt folosite pentru obținerea de recolte-record. Combinatul, care posedă fabrici de prelucrare și un mare parc de mașini, colaborarea lui strînsă cu celo 12 cooperative țărănești din împrejurimi, au transformat regiunea și satele ei într-o zonă tot mai prosperă.Mai presus de orice, în uzine, pe șantiere, în laboratoarele de cercetări își găsesc o largă valorificare însușirile înnăscute — talentul, inventivitatea, spiritul creator al poporului, care-și află în

anii construcției socialiste un vast cîmp de împliniri.
Opere muzicale 
despre tradițiile 
de luptăSeară de premieră la Opera din Belgrad, în preziua aniversării eliberării Belgradului. Lucrarea aparține compozitorului Mihovil Logc»r, se numește „AI 41-lea" și evocă, tradițiile de luptă ale comuniștilor în anii grei ai luptei popoarelor iugoslave împotriva cotropitorului hitle- rist. Muzica este inspirată, valorificînd frecvent e- lemente intonaționale ale folclorului ; o echipă de artiști de prestigiu în frunte cu renumitul cîntă- reț Miroslav Ciangalovici asigură succesul spectacolului.Compozitorul, întîlnit în foaier într-o pauză, îmi vorbește despre preocuparea artiștilor de azi de a pune în valoare în operele lor paginile de e- roism ale istoriei patriei lor „Este o îndatorire patriotică de a cînta măreția acestor fapte fără de care n-ar fi fost posibile libertatea și independența de care ne bucurăm astăzi" — ne spune d-sa.Această nobilă preocupare a produs, în anii din urmă, lucrări artistice de valoare în. muzică și în literatură, în artele plastice ca și în cinematografie. Așa cum economia Iugoslaviei contemporane se sprijină pe valorificarea resurselor naturale ale țării, arta și cultura ei se înalță pe solul rodnic a] tradițiilor artistice îndelungate, de o vitalitate pe care socialismul o sporește și o potențează multilateral

Mircea SIMIONESCU
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BERLIN 30. — Corespondentul Agerpres Șt. Deju transmite: în urma tratativelor care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 30 noiembrie a.c., s-a semnat la Berjin Protocolul privind livrările reciproce de mărfuri pe anul 1967 între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.în baza prevederilor acestui protocol, Republica Socialistă România va livra Republicii Democrate Germane, printre altele : utilaj petrolier, mașini-unelte, tractoare și piese de schimb, vagoane de marfă, rulmenți, armături industriale, scule de mînă, produse ale industriei lemnului, produse chimice, u- leiuri minerale, legume și fructe proaspete, conserve de legume și fructe, diverse băuturi și alte bunuri de consum.Republica Democrată Germană, va livra în Republica Socialistă România, printre altele : mașini- unelte, motoare Diesel navale, mașini și utilaje pentru industria ușoară, mașini și utilaje pentru industria poligrafică, mașini agricole, aparate electrice de joasă tensiune, aparate Rgntgen, auto

turisme, laminate din oțel, îngrășăminte, cauciuc sintetic, material foto sensibil, conserve de pește, porțelan de menaj și alte bunuri de consum.Protocolul încheiat prevede o majorare a volumului schimbului de mărfuri, față de anul 1966.Din partea română. Protocolul a fost semnat de I. Voicu. adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea germană, de D. Albrecht, secretar de stat și prirn- loctiitor al ministrului comerțului exterior și intergerman.La semnare au participat Horst Solie, ministrul comerțului exterior și intergerman, și Gustav Hertzfeld. ministrul adjunct pentru afacerile externe. De asemenea au mai participat funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Intergerman. precum și membrii celor două delegații. A fost de față Nicolae Ghe- nea, ambasadorul Republicii Socialiste România la Berlin.
★Cu acest prilej, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.D.G, Nicolae Ghenea, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil.

ȘEDINȚE ALE UNOR
COMISII C.A.E.R.BRNO 30 (Agerpres). — Zilele acestea a luat sfîrșit la Brno cea de-a 35-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcția de mașini, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G,, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și reprezentanți din Iugoslavia. Au fost adoptate recomandări cu privire la proiectul de livrări reciproce de rulmenți ne anul 1967, precum și recomandări cu privire la specializarea producției de nave tehnice fluviale tip, de excavatoare fluviale cu multe cupe și de drage absorbante. Comisia a discutat și adoptat, de asemenea, recomandările privind normalizarea rulmenților și pieselor lor. tipizarea remorcilor grele, unifica

rea înzestrării complexe a aparatelor de joasă tensiune etc.
★ALMA ATA 30 (Agerpres). — La Alma Ata au luat sfîrșit lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice. Au fost adoptate recomandări în problemele dezvoltării energiei atomice în țările membre ale C.A.E.R., precum și în vederea colaborării în continuăm g acestora în domeniul construcției de apara- taj nuclear, obținerii și folosirii izotopilor radioactivi șj tehnicii de protecție. A fost aprobat planul de lucru al comisiei pe anii 1967-- 1968. La lucrări au luat parte reprezentanți din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia. România, Ungaria, U.R.S.S.



Noua 
coaliție 
de la BonnDupă numeroase amînări și tergiversări, în cursul nopții de marți spre miercuri, la Bonn, delegațiile partidului Uniunea creștin-democrată/U- niunea creștin-socială (U.C.D./ U.C.S.) și Partidului social-democrat (P.S.D.G.) au anunțat realizarea unui acord în vederea formării coaliției între ceie două partide și componenței viitorului guvern. în acest fel s-a adeverit pronosticul multor comentatori de presă care au văzut ieșirea din criza politică prin crearea unei coaliții între cele două mari partide vest- germane.Primul guvern vest-german
al „marii coaliții" — cum e denumită în presa occidentală —• va dispune în Bundestag de o majoritate de 447 de mandate (245 de voturi ale de.pu- taților U.C.D/U.C.S. și 202 — ale social-detmocraților) față de o opoziție formată din cei 49 de deputați ai Partidului li- ber-democrat.Miercuri după-amiază a a- vut loc ultima ședință a cabinetului Erhard. în cursul serii, Erhard a rostit la posturile de televiziune o cuvîntare cu prilejul retragerii sale din funcția de cancelar, pe care a deținut-o de la 16 octombrie 1963. în mod virtual, noul guvern a fost format.După cum au anunțat agențiile de presă, guvernul condus de Kurt Georg Kiesinger (U.C.D./U.C.S.), în calitate de cancelar, și Willy Brandt (președintele P.S.D.G.), în calitate de vicecancelar și ministru de externe, va fi format din 19 miniștri, din care trei au figurat și în cabinetul precedent. Potrivit acordului intervenit între cele două partide, portofoliile urmează să fie repartizate în mod proporțional cu reprezentarea celor două partide în Bundestag.Joi dimineața se întrunește Bundestagul pentru a alege noul cancelar. Ceremonia depunerii jurămîntului este a- nunțată pentru joi după-amiază.Se așteaptă publicarea pro- gramului-platformă, pe baza căruia noul guvern își va desfășura activitatea.

Petre STANCESCU

BONN 30 (Agerpres). — In 
numeroase orașe din Republi
ca Federală a Germaniei au a- 
vut loc mitinguri de protest 
împotriva hotărîrii conducerii 
Partidului social-democrat de 
a participa la o coaliție gu
vernamentală cu U.C.D.— 
U.C.S. La Miinchen, organiza
ția „Tineretul socialist" a a- 
doptat o rezoluție în care toți 
membrii Partidului social-de
mocrat sînt chemați „să se 
opună creării marii coaliții", 
care, potrivit aprecierii docu
mentului, reprezintă „o pri
mejdie pentru viitorul Parti
dului social-democrat". De
monstrații și mitinguri de pro
test împotriva participării 
P.S.D.G. la „marea coaliție" au 
avut loc la Bonn, Frankfurt pe 
Main, Hamburg. Și în Berlinul 
occidental s-a desfășurat o 
asemenea demonstrație.

atena Inițiatorii
_ , A

„planului Pericle'* 
sub acuzațieATENA 30 (Agerpres).— In urma unei hotărîri a Comitetului executiv al partidului Uniunea democratică de stînga (E.D.A.), deputății acestui partid, I. Uiou și A. Brilakis, au intentat un proces penal fostului lider al partidului 1 E.R.E., Karamanlis, unor generali din statul major al armatei pe I timpul guvernării E.R.E., conducerii siguranței și șefilor serviciilor secrete dinaintea anului 1963. Tu- I turor acestora li se aduce acuzația i că, în 1961, au întocmit și dus la i îndeplinire „planul Pericle" care I a avut drept obiectiv încercarea de a schimba esența regimului și fal- : slficarea alegerilor legislative din I acel an, încâlcind astfel suverani- i tatea populară.i Aceste acuzații sînt cuprinse în- i tr-un comunicat oficial al Comi- i tetului executiv al partiduluii E.D.A., publicat de ziarele „Dimo- I cratiki Allaghi", „To Vima",I „Avghi", „Ta Nea" și altele.E.D.A. subliniază că problema„planului Pericle" a fost discutatăși în parlament, după ce se întocmise în prealabil o anchetă, ordonată de forul legislativ al țării. în prezent, cazul se află în fața procuraturii.

ÎNCHEIEREA SESIUNII UNESCO

PROPUNERILE ROMÂNIEI
■ Dezvoltarea colaborării științifice 

și culturale in Europa
vt Valorificarea resurselor umane

ADOPTATE IN UNANIMITATEPARIS 30. — CorespondentulAgerpres Al. Gheorghiu transmite : Plenara Comisiei Programului a dezbătut în aceste zile propunerile privind programul de perspectivă al UNESCO. în cursul acestor dezbateri au fost examinate și două propuneri importante prezentate de delegația României.Delegatul român Alexandru Bălăci a prezentat Proiectul cu privire la utilizarea și valorificarea resurselor umane.
„Delegația română, a spus el, 

consideră că valorificarea resurse
lor umane printr-un vast program 
de pregătire profesională consti
tuie o completare necesară a pro
iectelor pe care ’ le consacră 
UNESCO cercetărilor resurselor 
naturale, și ca atare trebuie să se 
impună ca un capitol important al 
programului de viitor al UNESCO".în cursul acelorași dezbateri, delegatul român Valentin Lipatti a prezentat rez/iluția propusă de România și de încă opt țări europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Iugoslavia, Suedia și Ungaria) cu privire la dezvoltarea colaborării științifice și culturale în Europa.

„Colaborarea intelectuală euro
peană — a spus el — poate să 
apropie popoarele Europei prin- 
tr-o mai bună cunoaștere și apre
ciere reciprocă a valorilor lor spi
rituale, contribuind la pacea șt 
securitatea acestei regiuni a lumii 
și jucînd astfel un rol important 
în ansamblul relațiilor culturale 
internaționale".

Delegatul român a amintit de 
conținutul rezoluției Adunării Ge
nerale O.N.U., adoptată în unani
mitate la cea de-a XX-a sa sesiu
ne, privind măsuri pe plan regio

nal pentru îmbunătățirea și dez
voltarea relațiilor de bună vecină
tate între state europene cu siste
me social-politice diferite, și a a- 
rătat că proiectul prezentat de cei 
nouă coautori în cadrul UNESCO 
transpune cu consecvență în cadrul 
specific al organizației aceste prin
cipii adoptate în unanimitate la 
O.N.U.Propunerea română privind colaborarea științifică și culturală în Europa a fost sprijinită în cuvîntul lor de delegațiile a 18 țări, iar cea privind valorificarea resurselor umane de 14 țări. Plenara Comisiei Programului a adoptat apoi în, unanimitate ambele propuneri ale României. Aceste propuneri au fost, de asemenea, adoptate în I unanimitate în cursul dimineții de miercuri de Plenara Conferinței Generale UNESCO.După vot, Kirpal (India), președintele Comisiei Programului, vorbind despre importanța programului de perspectivă al organizației și referindu-se la rezoluțiile prezentate de România și a- doptate în unanimitate, a subliniat că ideile cuprinse în aceste rezoluții dau o nouă dimensiune activității de viitor a UNESCO, tra- sîndu-i un program și o planificare pe termen lung.Directorul general, Rene Maheu, a subliniat că „rezoluțiile adoptate vor constitui pentru Consiliul Executiv, pentru Secretariatul UNESCO și pentru mine personal adevărate directive în, vederea elaborării noului program".Cea de-a XlV-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO și-a încheiat lucrările miercuri după- amiază.

madrid Front comun

al opoziției
Ziarul „L'Humanifo" 

a publicat o informa
ție din Madrid, în care 
se arată că partidele 
aflate în opoziție în 
Spania au definit o 
poziție comună în ve- 

referendumuluiderea 
de la 14 decembrie a- 
supra reformei consti
tuționale. Este pentru

prima dată de la sfîrșl- 
ful războiului civil — 
scrie ziarul — cînd re
prezentanții întregii o- 
poziții au hofărît să 
participe la o acțiune 
asupra căreia au că
zut de acord în prea
labil. Acest acord a 
fost semnat la sfîrșiful 
unei reuniuni secrete

Textul 
va fi 
în cu-

care a ținut trei zile și 
a avu) loc în apropie
re de Madrid.
acordului, care 
daf publicității
rînd, după cum men
ționează „L'Humanife", 
cheamă poporul Spa
niei să se abțină de la 
referendum.

în Iordania se menține încordarea
->

H Reluarea manifestațiilor împotriva regimului 
El Intervenția armatei H Ajutor militar al S.U.A. 

pentru regele Hussein
AMMAN 30 (Agerpres). — Pos

tul de radio Damasc, precum și zia
rele „Al Baas" și „Al Saura" au 
anunțat că „în Iordania au fost re
luate manifestațiile împotriva re
gimului regelui Hussein", 
comentariu al 
Presse se menționează că 
roase incidente au fost semnalate 
în localitățile regiunii de pe partea 
vestică a fluviului Iordan. La 29 
noiembrie au avut loo pentru prima 
dată manifestații la Betleem. In a- 
ceeași zi, la Ierusalim a fost decla
rată o grevă generală. Autoritățile 
militare ale orașului au făcut cu
noscut populației că la primele in
cidente serioase vor fi din nou de
cretate restricții asupra circulației. 
Pentru a preîntîmpina noi dezor-

I

I

Intervenții ale
reprezentanților

româniNEW YORK 30. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite: Miercuri dimineață,luînd cuvîntul în Comitetul politic al Adunării Generale, care examinează punctul înscris la cererea delegației Uniunii Sovietice privind „desființarea bazelor militare străine din țările Asiei, Africii și Americă Latine", reprezentantul român Nicolae Ecobescu a spus, printre altele:„România se pronunță pentru lichidarea tuturor bazelor militare străine, pe orice continent și în orice țară s-ar afla ele, pentru retragerea trupelor străine în limitele frontierelor naționale, pentru eliminarea surselor de tensiune între state. Sîntem convinși că punerea în practică a unor asemenea măsuri ar avea efecte pozitive asupra ansamblului situației internaționale, ar servi cauzei încrederii și cooperării între popoare și ar înlesni calea spre realizarea dezarmării".„România — a subliniat, de asemenea, vorbitorul — se pronunță în același timp pentru lichidarea blocurilor militare, care au devenit anacronice în viața politică internațională, o frînă pentru colaborarea internațională".
★In Comitetul pentru problemele economice și financiare care dezbate raportul Consiliului pentru comerț și dezvoltare privind activitatea sa în anul 1966 și pregătirea celei de-a doua conferințe a Națiunilor dezvoltare, basadorul pronunțat întîrziată privire la să călăuzească statele în relațiile lor comerciale și economice reciproce „pentru ca U.N.C.T.A.D. să poată adopta măsuri concrete îndreptate spre perfecționarea' actualului mecanism al relațiilor comerciale internaționale și pentru a se determina o nouă politică în domeniul comerțului internațional".

Trimisul Sai^milui
În bugetul S.U.A

și-a luat tălpășița
WASHINGTON 30 (Agerpres). — Președintele Johnson a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a ordonat reducerea cheltuielilor bugetare cu 5,3 miliarde dolari. Aceste economii, cerute de cheltuielile mereu crescînde destinate războiului din Vietnam, vor fi făcute în primul rînd prin reducerea fondurilor alocate sănătății, învăță- mîntului, asigurărilor sociale, transportului și agriculturii. Președintele a anunțat în acest sens că vor fi reduse cu cîte un miliard de dolari fondurile destinate construcțiilor de șosele și construcțiilor de locuințe.

Bombardarea

Unite pentru comerț și delegatul'" român, Costin Murgescu. pentrua unei principiile care trebuieadoptarea declarații
am- s-a ne- cu

BRIDGETOWN. După cum 
am anunțat ieri, insula Bar
bados, din Antilele britanice, 
a devenit independentă. Cu 
puțin înainte de miezul nop
ții spre miercuri, în cadrul 
unei ceremonii, în capitală, 
orașul Bridgetown, a fost co- 
borît drapelul britanic și ri
dicat cel albastru-auriu al 
Barbadosului. Ducele de Kent 
reprezentînd pe regina Angliei 
a transmis puterile actualului 
prim-ministru, Errol Barrow.

La o conferință de presă, 
Barrow a criticat acțiunile 
unilaterale ale S.U.A. în emi
sfera occidentală și a afirmat 
că guvernul său va întreține 
relații cu U.R.S.S. și cu alte 
țări prietene.

Pățania care i s-a întîmplaf la Stockholm trimisului regimului de la Saigon a făcut repede înconjurul capitalei suedeze, stîrnind o mare ilaritate, lată cum s-au întîmplaf faptele : Cian Van An, aflat în vizită în Suedia, urma să ia cuvîntul la o adunare în „Casa cetățeanului . Aflînd aceasta, numeroși reprezentanți ai organizațiilor de tinerei au pătruns în clădirea unde urma să aibă loc conferința lui Cian Van An, obligîndu-l să părăsească salo. Amintindu-și repede de proverbul că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, Cian Van An a procedat _ca atare. Și astfel, o manifestare care se voia în sprijinul, agresiunii americane s-a transformat, în chiar sala aleasă în acest scop de organizatorii ei, într-o viguroasă contra-demonsfrație de protest împotriva războiului dus de Statele Unite în Vietnam. Pariicipanjii la această contra-demonstra- fie au adoptat o rezoluție împotriva agresiunii S.U.A. și au organizat o colectă în sprijinul Frontului Național de Eliberare din vietnamul de sud.Fotografia, transmisă de agenția U.P.I., înfățișează un aspect al sălii după alungarea trimisului saigonez.
■

 HELSINKI. într-un interviu a- 
cordat unor ziariști din R. D. 

Germană, Rafael Paasio, primul 
ministru finlandez, a arătat că „si
tuația anormală existentă în pro

blema germană trebuie să fie solu
ționată de germanii înșiși". El a 
subliniat că nu se poate ajunge la 
destindere, dacă nu se dezvoltă re
lațiile pe baza principiilor coexis
tenței pașnice.

periferiilor
Haifongului

RȘfl DELHI. Noul ministru al afa- 
■LSa cerilor externe al Indiei, M. 
Currim Chagla, a declarat repre
zentanților presei că India va 
duce și pe viitor o politică externă 
de neangajare, coexistență pașnică 
și îmbunătățire a relațiilor interna
ționale. India se pronunță pentru 
încetarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam și împotriva 
escaladării agresiunii americane.

HANOI 30 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 28 noiembrie, formațiuni de avioane arițpri- cane, decolînd de pe navele l-fotei a 7-a și de pe bazele din Vietnamul de sud și Tailanda, au bombardat și mitraliat regiuni populate și o- biective economice dintr-o serie de provincii nord-vietnameze. Au fost, de asemenea, bombardate perife- riile orașului Haifong și o localitate aflată în partea de nord a zonei demilitarizate.
e După cum anunță V.N.A., nu

mărul total al avioanelor america
ne doborîte pînă în prezent pe te
ritoriul R. D. Vietnam se ridică la 
1 563.

initiati- teste ale acestor țări alcătuiesc o imagine vie a îndeletnicirilor neomisiona- rilor americani, dezvăluie incompatibilitatea prezenței lor cu atributele suveranității naționale a tinerelor state. „«Corpul păcii» aprovizionează Departamentul de Stat cu informațiile solicitate de acesta" — declară Aii Djumale, cunoscut militant din Somalia i „Corp de spioni politici și agenție de informații americană" — il caracterizează ziarul pa- chistanez „Down"; „armă de imixtiune directă, filială a serviciului spdbial care promovează o anumită politică a S.U.A." — scrie ziarul nigerian „West African Pilot"; „de îndată ce soldații lui își fac a- pariția în Tanzania, auzim de tulburări" — spune comisarul districtual John Mvacangale; „au ajutat cercurile extremiștilor și teroriștilor din Cipru", susț ține ziarul „Fileleftheras"; „dacă în vreo tară, unde lucrează voluntarii noștri izbucnesc tulburări serioase, S.U.A. găsesc in persoana lor, în mod automat, la îndeniînă subunități de soldați scrie „Daily Nows", caracterizările de mai su ziarul scria, la cute, că țările inre, „

propagandistică a i vei Washingtonului.Pe tot cuprinsul Statelor Unite au fost înființate centre de pregătire. Profesori reputati predau acolo lecții privind felul de viată, obiceiurile, limba băștinașilor și, desigur, reguli de comportare în străinătate. Cadre ale F.B.I. dezvăluie candidatelor tainele fotografiei, ale manipulării aparatelor de radioemisie portative, de cifrare a rapoartelor și tehnica interogatoriului. Specialiști în

Trebuiau găsite totodată mijloace camuflate de i- mixtiune și presiune, colo unde forța armelor ar fi dăunat intereselor a- mericane, unde metodele clasice de înfeudare în- tîmpinau rezistență. Așa s-a născut, acum cinci ani, cu titlu de experiență, „Peace corp"-ul american. Obiectivele și principiile declarate ale acestui organism au fost formulate de însuși președintele S.U.A. în fața Congresului. „Corpul ,păcii" trebuia să in-

Pe plaja de la Key-Vest, de pe coastele Peninsulei Florida, băieți și fete, în ținuta locuitorilor din insulele Oceanului Pacific — fustițe din papură și iarbă— învață dansurile micro- nezienilor, cum să se cațere în copaci, pescuitul cu sulița din pirogi, tainele bucătăriei micronezie- nilor..Nu este vorba despre o secvență de film. în realitate, 300 de tineri americani fac aici un curs de „specializare" în problemele Microneziei. Ei sînt membri ai „Peace corp"- ului, ce urmează să plece în vederea „civilizării" celor 90 000 de locuitori din grupurile de insule Mariane, Caroline, Marshall. Ideea trimiterii acolo a a- cestui „corp" a apărut sub impulsul criticilor aduse la adresa S.U.A. care, în 20 de ani de administrare, au transformat fostul teritoriu japonez într-o posesiune de tip colonial, îtn- pînzindu-1 cu baze militare. în sfîrșit, S.U.A. s-au decis să-și schimbe atitudinea... Cei 300 sînt chemați să „lecuiască" toate maladiile de care suferă Micronezia.Ideea creării „Corpului păcii" a apărut într-o perioadă cînd în lume se dez- lănțuise reacția în iant a eliberării de sub jugul colonia], cînd țările ce-și cucereau independenta încercau, după veacuri de în- feudare, să se angajeze pe drumul progresului. Programe de „ajutor economic", construirea de baze, trimiterea de „consilieri", comploturile directe— tot arsenalul de infiltrare al S.U.A. a fost pus în mișcare in fața primejdiei de a pierde influența în a-
I ceastă vastă zonă a lumii.

a-

s. o. s. Vine
wCorpul păcii

saprobleme de oolitică externă. îi inițiază în problemele războiului rece, ale felului cum trebuie să i se facă reclamă „modului de viață american", omisă pregătireaUn asemenea de „studii" pentru o organizație filantropică ? Si de ce este subvenționată fondurile oficiilor care rijează diferite acțiuni litare ori subversive S.U.A. în străinătate, de ce recrutarea membrilor ei a fost încredințată F.B.I., iar conducerea „Corpului păcii" lui Sargent • Shriver, notoriu specialist al . tiei centrale de tigații ?Organizatorii dat deslușiri de dar, lemîndu-se nu li se refuze generoasă, au un turneu zgomotos în țările afro-asiatice pentru tratative în vederea instalării „misionarilor păcii". Apoi, la porțile statelor din lumea a 3-a a bătut a- cest nou cal troian. Mesagerii „modului de viată american", profesînd cele mai deosebite meserii, s-au infiltrat adine în păturile populației, au stabilit relații, „îndrumau" să manifeste o sau alta fată de lele politice dinNumeroase tinere state n-au știut sau n-au mai putut, în virtutea angaja mentelor economice încheiate cu S.U.A., să închidă la. limp porțile în fața a cestui nou mod de amestec în treburile lor interneDar chiar din primul an de activitate a „Corpului păcii", țările „beneficiare" au început să denunțe e- senta lui. Repetatele pro-

struiască, în mod corespunzător, tineri americani — bărbați și femei — și să-i trimită în străinătate... pentru a ajuta alte țări în satisfacerea nevoilor lor imediate de cadre calificate...". Un înalt spirit de sacrificiu trebuia să-i călăuzească pe membrii a- cestor detașamente, care aveau să „lucreze" ca voluntari, în condiții precare, în calitate de medici, felceri, agronomi, arhitecți, învățători. Asupra acestei laturi altruiste s-a insistat și se insistă cu precădere în S.U.A., ea fiind calul de bătaie pe care au încălecat maeștrii condeiului, ai peliculei de film și televiziunii, ce au preluat partea
U de se să

Intr-un
agenției France 

nume-

colaboreze cu Comisia O.N.U. pentru supravegherea armistițiului în Palestina, în scopul îmbunătățirii eficacității acesteia.
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Hole Town

smirnă

dini, pe străzile orașului Ramallah 
circulă patrule militare.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A., Robert 
McCloskey, a anunțat marți că Statele Unite vor furniza Iordaniei 36 de avioane de tip „F-164", livrate la cererea regelui Hussein, care a 
solicitat guvernului american aju
tor militar.

o NEW YORK 30 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Thant, a adresat Consiliului Securitate un mesaj în care cere Izraelului și țărilor arabe

Nu este militară, program
din di- mi- ale

Agen- inves-

■
 BEIRUT. La 29 noiembrie a.c., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Beirut, Iacob Ionaș- 

cu, a făcut o vizită de prezentare primului ministru al 
Republicii Liban, Abdullah Yafi. Cu acest prilej a avut 
loc o întrevedere cordială.

Egg ANKARA. Congresul Partidului dreptății (de gu- 
k*3 vernămînt) din Turcia l-a reales pe primul mi
nistru, Suleyman Demirel, ca președinte. La Congres, 
Demirel a subliniat că guvernul promovează o politică 
externă independentă. El a relevat însă că Turcia 
rămîne fidelă sistemului N.A.T.O. și alianțelor militare 
încheiate cu țările occidentale.

gS| BUJUMBURA. Postul de radio Bujumbura 
“ anunțat că miercuri a avut loc prima ședință a 
Consiliului Național al Revoluției din Burundi, format 
după ce armata a preluat puterea în țară, destituind 
pe regele Ntare al V-lea. Comitetul, format din ofițeri. 
ai armatei burundeze, îndeplinește temporar funcțiile 
guvernului Republicii Burundi pînă la formarea unui 
guvern civil. Potrivit postului de radio, Comitetul a 
hotărit să elaboreze o nouă constituție.

• BH-BONN. Trupele americane staționate în Berlinul 
occidental au efectuat importante manevre milita-

IS DAKAR. „Independența unei țări nu poate fi 
reală decît atunci cînd libertății politice i se ada’iikJ 

gă și cea economică" — a declarat presei președintele ' 
Senegalului, Leopold Sedar Senghor. El a precizat 
că guvernul senegalez are în vedere măsuri menite 
să contribuie la dezvoltarea economică a țării, printre 
care construirea unor obiective industriale, prin in
tensificarea schimburilor comerciale cu țările socialiste.

re’. Potrivit relatărilor ziarului vest-german „Berliner 
Morgenpost", la manevre au participat unități de 
aviație, marină și infanterie ale forțelor americane 

;dlsfocate în Berlinul occidental.
.. .

O nouă întorsătură în „afacerea Ben Barka“

ES3 Din Paris, agenția France Presse a relatat 
ieri că în „afacerea Ben Barka" s-a produs o nouă 

lovitură de teatru : într-un supliment de informație 
cerut de președintele tribunalului, Lopez, fost agent 
al serviciilor secrete franceze și acuzat principal în 
procesul răpitorilor liderului marocan, l-a acuzat pe 
fostul său șef Le Roy-Finvilte, că i-a ordonat să-i 

. ......... „„ ____ implice pe ministrul/de interne și pe șeful siguranței 
imediat o creștere simțitoare a importurilor britanice în din Maroc. Tot ce a declarat Ia instrucție și la proces 
lunile ce urmează. Lopez, a spus acesta, i-a fost sugerat de Le Roy.

tra LONDRA. S-a anunțat oficial că suprataxa brita- 
““ nică Ia importuri va fi anulată începînd de Ia data 
de 1 decembrie. După cum se știe, ea a fost introdusă 
în octombrie 1964, imediat după venirea la putere 
a Partidului laburist. Agenția Reuter consideră că su
primarea taxei suplimentare va avea ca efect

După 182 de zile petrecute în adîn- cul unei peșteri dintr-un masiv muntos din sud- estul Franței, speo- logul francez Jean Pierre Mairetet a fost scos marți la suprafață. Această experiență temerară a constituit o adevărată încercare a rezistenței organismului uman, supus timp îndelungat condițiilor subterane specifice. Imediat după ce a fost readus la suprafață, Mairetet o fost transportat la un spital din Paris, unde urmează să fie supus mai multor feste medi-

luiacest gen, parcă să „ofranda" întreprins
n-au

populația atitudine evenimen- tară.

cu experiență...", și ziarul american Sintetizîndindian ,,Patriot'' sfîrșilul lunii tre- S.U.A. folosesc, în curs de dezvolla- Corpul păcii" pentru a submina evoluția democratică, pentru activități subversive și spionaj.Statele Unite se prefac că nu aud vocile de protest din țările und/a activează neomisionarii. „Peace corp"-ul se dezvoltă de la un an la altul. Numărul membrilor săi urmează să crească de la a- proximaliv 15 000 în prezent, la 100 000... Senatul american a și aprobai proiectul de lege pentru finanțarea lui pe anul 1967 în sumă de 110 milioane de dolari. „Corpul păcii", a sugerat președintele Johnson, trebuie trimis și în Vietnamul de sud, pentru a duce acolo „același spirit pe care l-a instaurat în orașele si satele din 46 de țări".„Experiența este mama înțelepciunii" — spung un proverb. Țările im- pînziie cu membrii „Corpului păcii" încep să deosebească declarațiile de intenții ale S.U.A. de scopurile urmările prin activitatea lor practică. Guineea a si tras învățăminte de pe urma acestei experiențe și i-a poftii oe inlorven- tioniștii camuflați să-și facă bagajele. Măsura adoptată de Guineea, ca și semnalele de alarmă din diferite țări constituie un S.O.S. venii la momentul oportun.
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