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® Anonimatul unor 
oțeluri superioare 
® Două, trei șarje nu 
justifica efortul ® Tot 
pe căi bătătorite 
® Cînd caracteristicile 
nu se garantează 
® O colaborare mai 
strînsă între siderur- 
giști, proiectanți și 
constructori de mașini
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Diversificarea produc
ției, tendințele moderne 
ale dezvoltării industriei 
constructoare de mașini, 
cerințele calitativ noi 
ale celorlalte ramuri e- 
conomice pun în fața si- 
derurgiștilor sarcina de 
a asimila și produce noi 
mărci de oțeluri cu pro
prietăți superioare. Ți- 
nînd seama de cerin
țele producției moderne, 
Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. au 
trasat sarcina de a se 
spori de 2,5 ori produc
ția de oțeluri 
anii viitorului

Siderurgiștii 
lat, în ultimii 
meroase mărci de oțe
luri carbon de calitate și 
aliate, cu caracteristici 
superioare, care pot în
locui mari cantități de 
oțeluri obișnuite. In ce 
măsură sînt folosite noile 
oțeluri aliate în produc
ția curentă a întreprin
derilor constructoare de 
mașini ? Cum sînt ele a- 
preciate și cunoscute ? 
în legătură cu aceste 
probleme, am solicitat 
părerea unor cadre teh
nice de la Combinatul 
siderurgic Reșița, din in
stitute de proiectări și 
din industria construc
toare de mașini.

aliate în 
cincinal, 

au asimi- 
ani, nu-

’à

Uzina „23 August" din Capitală. La 
una din mașinile de frezat, unde se 
realizează dantura roților de mari 
dimensiuni, se fac ultimele reglări.

La Consiliul Superior al Agri
culturii a avut loc marți ședința de 
constituire a Comisiei de pregătire 
a Congresului de înființare a Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, ce se va ține 
în februarie 1966. Crearea acestei 
comisii a fost stabilită prin Re
zoluția plenarei C.C. al P.C-R. din 
11—12 noiembrie.

Au luat parte președinți, briga
dieri, șefi de echipă, țărani coope
ratori, ingineri din cooperative a- 
gricole de producție din toate re
giunile țării.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Vîlcu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, membri ai 
conducerii unor instituții centrale.

în cuvîntul de deschidere a șe
dinței, tovarășul Gheorghe Apostol 
a vorbit despre importanța hotărî- 
riloi- plenarei C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie cu privire la îm
bunătățirea conducerii și planifi
cării agriculturii.

Pornind de la Directivele Con
gresului al IX-lea al partidului — 
a subliniat vorbitorul — recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. a dezbătut 
o serie de probleme importante ale 
agriculturii, stabilind sarcini con-

— Siderurgiștii reșițeni au 
asimilat, în ultimii ani, 36 de 
mărci noi de oțel, dintre care 
17 sînt oțeluri aliate — ne-a 
spus ing. CONSTANTIN UR- 
SULESCU, șeful serviciului 
tehnic de la Combinatul side
rurgic Reșița. Din totalul pro
ducției realizate anul acesta, 
40 la sută sînt oțeluri carbon 
de calitate, iar 7,4 la sută oțe
luri aliate. Oțelarii noștri au 
depus eforturi, au desfășurat 
o activitate neobosită pentru 
a asimila și elabora noi mărci 
de oțeluri, deoarece caracte
risticile lor superioare permit 
constructorilor de mașini să 
realizeze produsele la un 
nivel tehnic mai înalt. O re
marcă : o parte dintre oțelu
rile asimilate au o rezistență 
cu 30 la sută mai mare față 
de cele folosite anterior.

— Avînd caracteristici su
perioare, desigur că noile 
mărci de oțeluri sînt mult so
licitate.

— Da și nu. Este adevărat, 
oțelurile carbon de calitate 
sînt solicitate, dar cele aliate 
destul de 
încă mari 
oUșnuite.
- — Care

— Părerea mea este că no
ile mărci de oțeluri pe care 
le elaborăm nu sînt suficient 
de bine cunoscute. Mai este 
încă o cauză. Proiectanții nu 
se informează și nici nu ne so
licită să elaborăm, cu posibi
litățile de care dispunem, oțe
luri aliate sau oțeluri car
bon de calitate, cerute în 
construcția de mașini și pen
tru construcții metalice. Ei 
nu le solicită, pentru că 
preferă să meargă pe căi bă
tătorite, cum se spune. Iată un 
exemplu. Am asimilat, nu de 
mult, un oțel aliat, a cărui u- 
tilizare ar permite reducerea

Ing. Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Marți dimineața, tovarășii Nico
lae Ceaușescu, Gheorghe Apostol și 
Mihai Dalea au primit, la C.C. al 
P.C.R., delegația Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
condusă de Tran Hoai Nam, mem
bru al C.C. al F.N.E., care, la invi
tația Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa și Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii, face o vizită în țara noastră.

Tran Hoai Nam a informat des
pre lupta poporului vietnamez pen
tru libertate și suveranitate națio
nală, împotriva agresiunii imperia
liștilor americani și a mulțumit 
pentru ajutorul pe care poporul ro
mân îl acordă poporului vietnamez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd simpatia și solidaritatea

deplină a poporului român față de 
cauza dreaptă și lupta eroică a po
porului vietnamez, a subliniat că 
țara noastră va acorda în continua
re ajutor Frontului Național de E- 
liberare, singurul reprezentant le
gitim al poporului din Vietnamul 
de sud.

La convorbire au luat parte to
varășii George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială.

★

In cinstea oaspeților, tovarășul 
Mihai Dalea a oferit un dejun.

crete în ce privește asigurarea u- 
nei puternice baze tehnico-mate- 
riale a agriculturii, îmbunătățirea 
conducerii și planificării acesteia 
de către Consiliul Superior al A- 
griCulturii și consiliile agricole lo
cale, crearea uniunilor raionale și 
regionale, a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, precum, și rezolvarea unor 
probleme de ordin social pe care le 
ridică munca și viața țăranilor co
operatori. Aceste măsuri sînt me
nite să ridice agricultura noastră 
pe o treaptă nouă, calitativ supe
rioară. Crearea uniunilor coope
ratiste, problemă dezbătută pe 
larg la plenară, constituie o nouă 
contribuție a partidului 
la îmbunătățirea formelor 
todelor de organizare a 
tății cooperației agricole. Aceste 
uniuni sînt chemate să orien
teze activitatea cooperativelor 
agricole de producție pentru a fo
losi toate resursele de care dispun, 
pentru a gospodări mai rațional 
pămîntul și celelalte mijloace de 
producție, a le îndruma în dezvol
tarea proprietății obștești, organi
zarea și retribuirea muncii, în ve
derea îmbinării intereselor genera
le ale statului cu cele personale 
ale țăranilor cooperatori.

în continuare, tovarășul Gheor
ghe Apostol s-a ocupat de rolul 
Comisiei de organizare a Congre
sului uniunilor cooperatiste, ară- 
tînd că principala ei sarcină este 
asigurarea tuturor măsurilor poli
tice și organizatorice necesare bu
nei desfășurări a prelucrării docu
mentelor plenarei C.C. al P.C.R. 
în rîndurile maselor largi de ță
rani cooperatori, conferințelor ra- 

' fonâïê șrregfohâTel‘~ide înființare a 
uniunilor cooperatiste și pregătirea 
lucrărilor în vederea Congresului 
de înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. Comisia va trebui — pe 
baza indicațiilor plenarei C.C. al 

I P.C.R. — să elaboreze proiectul 
noului statut al cooperativelor de 
producție, proiectul de statut al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole și statutul Casei de pensii.

Ecoul larg pe care l-a avut ple
nara — a subliniat în încheiere 
vorbitorul — entuziasmul și mul-

VIENA 16. — Marți la ora 15,00 a 
sosit la Viena, cu un tren special, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Cioară, și de alte 
persoane oficiale, care, la invitația 
guvernului austriac, face între 16 
noiembrie și 22 noiembrie, o vizită 
oficială în Austria. Cu același tren 
a sosit și Mircea Ocheană, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Viena.

în gara de sud a orașului, pa
voazată cu drapele de stat ale 
României și Austriei, oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de cance
larul federal Josef Klaus, vice
cancelarul federal, Bruno Pitter- 
mann, ministrul de externe, Bru
no Kreisky, ministrul comerțu
lui și reconstrucției, Fritz Bock, 
secretarul de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Carl Bob- 
leter, ambasadorul extraordinar 
și .plenipotențiar al Austriei la 
București, Johann Manz, pre
cum și de înalți funcționari ai 
Cancelariei Federale și ai Ministe
rului Afacerilor Externe al Aus
triei.

Erau de față șefi ai unor misiuni

la Viena, 
ambasadei

diplomatice acreditați 
precum și membri ai 
române.

Pe peronul gării, cancelarul fe
deral Josef Klaus a rostit un 
cuvînt de bun venit. După ce a 
salutat pe oaspeții români, el a 
arătat că vizita președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România exprimă clar 
adîncirea și dezvoltarea relațiilor 
austro-române în ultimii ani. 
Aceste relații s-au extins . a- 
tît în domeniul cultural cît și în 
cel economic. Vizita dv., a spus 
vorbitorul, oferă prilejul binevenit 
de a ne sfătui cu ’dv. asupra po
sibilității de intensificare în con
tinuare a contactelor noastre.

Referindu-se la situația inter
națională, cancelarul Austriei a 
arătat că este necesar schimbul de 
opinii asupra evenimentelor și pro
blemelor internaționale, fie că 
punctele de vedere concordă sau 
nu. De aceea, a spus d-sa, „aștep
tăm cu mare interes schimbul de 
păreri cu dv., ce veniți dintr-o țară 
pentru care noi, austriecii, avem 
multă simpatie. Sîntem convinși că 
discuțiile noastre se vor desfășura 
în folosul ambelor părți“.

în cuvîntarea de răspuns, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a mulțumit

pentru primire și a adresat poporu
lui și guvernului austriac un salut 
prietenesc și urări de pace, prospe
ritate și progres din partea poporu
lui și guvernului român. Sîntem 
convinși — a spus vorbitorul — 
că dezvoltarea relațiilor româno- 
austriece corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor și 
statelor noastre, precum și exigen
țelor pe care necesitatea primor
dială a asigurării păcii și securi
tății internaționale le impune azi 
factorilor de răspundere din toate 
țările. Așteptăm vizitele și între
vederile noastre cu interes și cu 
încredere că ele vor aduce noi 
progrese în raporturile dintre Ro
mânia și Austria, că ele vor în
semna un nou aport la cauza no
bilă a înțelegerii între popoare.

Cancelarul federal a prezentat 
apoi oaspeților personalitățile aus
triece venite în întîmpinare. Fan
fara a intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Austria, după care pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
cancelarul federal Josef Klaus, a 
trecut în revistă garda de onoare.

Convoiul de mașini oficiale s-a 
îndreptat apoi spre reședința oas
peților români.

Primirea la președintele federal al Austriei

puțin. Producem 
cantități de oțeluri

este cauza ?

(Continuare în pag. a Hl-a)

nostru 
și me- 
activi-

orien-
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La Palatul Hofburg Telefoto : Agerpres

ora 16,30, președintele

(Continuare în pag. a IlI-a)

Marți, la 
federal al Austriei, Franz Jonas, a 
primit la Palatul Tlofburg, pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii-Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de Cor
neliu Măr.escu, ministrul de exter
ne, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Jean Lives'cu, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor

de mașini, și Mircea Ocheană, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena. A fost de față 
ambasadorul Austriei la București, 
Johann Manz.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

In pag. a III-a relatări des
pre alte manifestări ale vizitei.

Trecerea prin R. P. Ungară
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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
’ 7

a tovarășului Alvaro Cunhal
La 16 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a primit 
pe tovarășul Alvaro Cunhal, secre-

tar general al Partidului Comunist 
Portughez, cu care a avut o con
vorbire.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

BUDAPESTA 16 Corespondentul 
Agerpres, A. Pop, transmite : în 
drum spre Viena, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a trecut prin Republica 
Populară Ungară. La punctul de 
frontieră Lokoshaza, în întîmpi- 
narea înalților oaspeți români a so
sit Erdelyi Kâroly, adjunct al mi
nistrului de externe al R. P. Un
gare, precum și reprezentanți 
organelor locale de partid și 
stat.

La gara Keleti din Budapesta, 
varășul Ion Gheorghe Maurer
persoanele care-1 însoțesc au fost

ai 
de

to- 
și

întîmpinați
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Peter Jânos, 
ministrul afacerilor externe, dr. 
György Csanâdi, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, și 
de alte persoane oficiale.

De asemenea, au fost de față 
membri ai ambasadei Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

în drum spre Austria, înalții oas
peți au fost însoțiți pe teritoriul 
ungar de M. Roșianu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

de Antal Apro, mem-
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Combinatul siderurgic Reșița. Se toarnă o nouă 
șarjă

Foto : Agerpres

j Primii pași
I ai tmărului cercetător
I
»
I
I
s
I
I
I
I

8

înaintarea țării noastre pe 
drumul socialismului este 
strîns împletită cu dezvoltarea 
științei. După cum se sublinia
ză și în documentele Congre
sului al IX-lea al partidului, 
în următorii cinci ani se va 
pune accent pe formarea de 
noi cadre științifice în dife
rite domenii — matematică, 
fizică, chimie, biologie, știin
țele tehnice etc. Astfel, pînă la 
sfîrșitul cincinalului, numărul 
persoanelor care vor lucra în 
institutele de cercetări științi
fice va depăși 30 000.

Formarea omului de știință 
este un proces complex la 
care participă numeroși fac
tori, legați atît de condiții ma
teriale, cît și de buna cultivare 
a talentelor și stimularea ap
titudinilor. Cunoscînd activita
tea diferitelor colective de cer
cetare din țara noastră, vi- 
zitînd unele institute de cer
cetare și învățămînt din străi
nătate, amîntîlnit diverse me
tode și păreri în ceea ce pri
vește problema recrutării și 
formării cadrelor de cercetare 
științifică. Din aceste consta
tări, cît și din experiența per
sonală în organizarea și coor
donarea muncii de cercetare 
științifică a unor facultăți de 
la Universitatea din Cluj și, 
mai ales, ca profesor, condu- 
cînd munca de cercetare a 
unui grup de fizicieni, îmi în-

E3

nins. A venit 
Iată ce ne răs- 
tovarășa Livia 

laborato-

Prof. univ. loan URSU 
membru corespondent 

al Academiei
Republicii Socialiste România

gădui să prezint cîteva obser
vații.

Posibilitatea de a selecta și 
îndruma spre cercetare tineri 
capabili, de perspectivă, se 
deschide încă din școala su
perioară — și sînt numeroase 
cazurile în care studenți, sub 
îndrumarea atentă a cadrelor 
didactice, și-au făcut debutul 
științific cu cercetări originale 
valoroase. Majoritatea mem
brilor colectivului de fizicieni 
din laboratoarele pe care le 
conduc au fost selecționați și 
îndrumați pe linia cercetării, 
încă din timpul studenției. Dar 
pentru aceasta consider că este 
necesară cunoașterea îndea
proape a fiecărui student, a 
pasiunilor și aspirațiilor sale. 
De asemenea, după părerea 
mea, consider că trebuie să se 
acorde o mai mare atenție for
melor de antrenare a studenților 
spre cercetare, trebuie să 
ganizeze mai bine, spre 
piu, activitatea cercurilor 
fice studențești. Dacă s-ar 
za legături strînse între
te cercuri și colectivele de cer-

se or- 
exem- 
șfiinfi- 
reali- 
aces-

cetare de pe lîngă catedre, 
asigurîndu-se între ele o cola
borare în rezolvarea unor pro
bleme concrete practice, puse 
de economia națională, s-ar 
crea de la început posibilități 
pentru afirmarea tinerilor pa
sionați de știință și, implicit, 
de selecționare a unor cadre 
destoinice pentru cercetare.

Spun aceasta deoarece mai 
există cazuri cînd temele de 
lucru pentru cercurile studen
țești sînt de importanță mino
ră și conducerea cercurilor 
științifice se lasă adesea pe 
seama unor cadre începătoare, 
fără suficientă experiență.

în aceeași ordine de idei aș 
insista și asupra necesității 
reactualizării unor programe 
de învățămînt în școlile supe
rioare. Examinarea acestor 
programe și adaptarea lor la 
cunoștințele și cerințele de as
tăzi se impune cu atît mai 
mult cu cît au apărut și disci
pline noi, de pildă cele 
legate de energia nucleară. 
Cred că programele de studiu 
privind fizica, chimia, științele 
naturale ele. ar trebui să fie su
puse unor discuții cu participa
rea largă a specialiștilor din în- 
văfămînlul superior, mediu și 
din institute științifice profilate.

(Continuare în pag. a II-a)

Ieri a 
iarna? 
punde 
Rahău, șefa 
rului de prevederi de 
lungă durată a Institu
tului meteorologic.

In cursul zilei de ieri 
a nins aproape în întrea
ga țară. Nu e prima nin
soare. Ea a fost precedată 
de altele în nordul țării, 
începînd încă din ziua de 
10 a acestei luni. Solul 
este acum acoperit cu 
un strat de zăpadă a că
rei grosime oscilează 
intre 7—16 om în Lunca 
Dunării și între 2—9 cm 
în nordul țării. Mai pu
țin în Banat. în Dobro- 
gea a fulguit, fără să se 
depună zăpada. Tempe
ratura minimă cea mai 
coborîtă înregistrată în 
cursul nopții anterioare 
a atins minus zece grade 
la Joseni,- destul de co- 
borîte au fost minimile și 
în Moldova. Vîntul a pre
zentat intensificări de 
scurtă durată din direc
ția nord-est și est.

Scăderea temperaturii 
s-a datorat extinderii a- 
supra celei mai mari 
părți a continentului eu
ropean a unui anticiclon 
format deasupra peninsu
lei Scandinave. în pre
zent, centrul său e situat 
in regiunea Mării Baltice 
și se deplasează lent spre 
sud-est. Invazia de aer 
rece, care a cuprins și ța
ra noastră, a provocat în

24 de 
temperaturii 
grade în sudul 

întîlnirea

ultimele 
deri ale 
peste 10 
tării. întîlnirea dintre 
masele de aer rece și cu
rentă aerieni mai calzi și 
umezi, provenind dintr-o 
depresiune situată în sud- 
v.estul Mării Negre, a 
vorizat formarea și 
derea precipitațiilor, 
început sub formă 
ploaie și lapovită, 
apoi sub formă de 
soare. A nins în toată 
Europa centrală și în nor
dul peninsulei Balcanice.

fa- 
că- 

la 
de 
iar 

nin-

în următoarele zile, ce 
rul va fi la început mai 
mult noros, devenind va
riabil în continuare. Nin
soarea va slăbi treptat, 
în cursul acestei săptă 
mîni vremea va continua 
să rămînă rece. în special 
în Moldova și Transilva
nia, nopțile vor fi geroa
se. După acest interval se 
așteaptă o ușoară încăl
zire.

Față de alți ani, în ța
ra noastră, această a doua 
jumătate a lunii noiem
brie va fi ceva mai rece.
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Studierea documentelor Congresului al IX

Foto I Gh. Vlntilă

14,30;

ai tînărului

(Urmare din pag. I)

TEtEVUIUNt

Este știut că multi dintre studenți 
văd în profesorul, de a cărui dis- 

, ciplină și personalitate se simt mai

ACAPULCO : 
Interned tarul 
în continua-

Lira
pe Someș) —

STANISLAS,
Ferentari

16;

de partid și dc stat 
Cluj), Tomis — 8.30; 
14,45; 10,45; 19; 21,15.
« ȘOARECELE DIN
Luceafărul G::::.:::, 
conducătorilor de p; 
stat în regiunea Ma 
8,30; " ......................

cercetător
Sării (corn- 
păsărilor) —

9,30: 11.30;
0 RUNDA 6 : Popular (comple
tare Suită bănățeană) — 16; 18,15; 
20.30.
® FEMEIA NECUNOSCUTĂ : 
Arta - 8,45; 11: 13,15; 15,30: 18;
20.30.
® SAMBA : Moșilor (completare 
A cui O vina 7) - 15,30; 18; 20,30.
® LA ORA 5 DUPA-AMIAZĂ : 
Cosmos - 16; 13; 20.
o spărgătorul — clnemr 
scop : Colentina (completare Pir ? 
nieria nr. 5/1965) - 10; 15; 17,3 b; 
20.
9 CĂLĂTORIE ÎN JURUL PA- 
MINTULU1 . Volga (completare 
Ceramica din Oboga) — 9,45; 12- 
14,15: 16,30; 18,45; 21.
o PĂCAT DE benzina : Raho
va (completare în numele celor 
vii) - 16; 18,15; 20,30, Cotroceni 
(completare Compozitorul Aram 
Haciaturian) - 14; 16,15; 18,30;
20,45.
O WINNETOU — cinemascop : 
Progresul — 15; 17; 19; 21.
© CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) : Fla
mura - 9; 12.30: 16,15; 20.
O HOȚUL DE PIERSICI :
(completare Fata de 1 
15,30: 18; 20.30.
© JUDEX : Drumul 
pletare In paradisul 
15,30: 17.45: 20.
A ONORABILUL
AGENT SECRET : 
(completare Prima zi) — 10; 
18,15; 20,30.

Primii pași

15.30; 18; 20.30, Pacea 
20.30 (la ambele 
Știați că?...).
O VESELIE LA 
Dacia (completare 
cu aripi) — 9,30—14 
re; 16,15; 18 30' 21.
© CĂPITANUL ZERO - cinema
scop : Buzești (completare Vizita 
conducătorilor do partid și de 
stat în regiunea Maramureș) — 
8,45; 11;. 13.15; 15,30: 17,45; 20,15. 
O CEI MAI FRUMOȘI ANI - 
cinemascop : Crîngașl — 16; 18.15:
20.30.
® CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop ; 
Bucegi — io: 12,30: 15; 17,45;
20.30, Viitorul - 14,45: 17,30; 20.15.
O DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Unir; 
(completare Soclul) — 10.30; lț/;''
18,15; 20 30. '
9 UNCHIUL MEU : Flacăra — 
10; 15,30; 18: 20,30
© AH ! EVA . Vltan — 1
16,30; 18 30; 20.30
© MISTERELE PARISULUI 
cinemascQp : Munca (completare 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 

14: 16.15; 18,30; 20,45.
Popular (comple-

.^.,.,.1 AMERICA: 
(completare Vizita 

>artid și de 
., ___ Maramureș) —

. . 11; 13,30; 16; 18,30; 21. Gri
vița (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Cluj) — 10: 12,30; 15.30;
18; 20,30.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Capitol - 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, Feroviar — .9: 11,30; 14; 
16,30: 10: 21.30, Modern — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21 (la toate
completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Maramureș), Floreasca (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Cluj — 10; 12,30: 15; 17,30;. 20.
• BOCCELUȚA : sala Palatului 
(seria de bilete 1560 — orele 17 
și seria 1588 — oréle 20). Festival 
— 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18.15: 20,45, 
Excelsior — 9,30; 12: 14,15; 16,30; 
18,45: 21 (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj).
« ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Victoria (completare Uni
versuri picturale) — 10; 12; 14;
16; .18,15: 20 30.
e CARTIERUL VESELIEI : Cen
tral — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Miorița — 101 12,30; 15,30; 10; 20.30. 
e TAXIUL MORȚII : Lumina 
(completare Sport nr. 5/1965) — 
9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,30.
O AGENTUL pE LEGĂTURĂ : 
Union (completare Calitate în 
cantitate industrială) — 15; 17: 
19; 21.
® PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
« FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI: 
Doina (completare Simetrie) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
e VINE PRIMĂVARA — MA
SURILE TIMPULUI — SPORT 
NR. 5/1065 : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
© Marilyn — cinemascop : 
Giuleștl (completare Au fost sal
vați) - 15,30; 18: 20,30
S CINEVA ACOLO SUS MA IU-

EȘTE ; Cultural — 10; 12,30: 
_ 16; 18,15; 
completare

© DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Patria (completare Vizita cohdu-j 
cătorilor dc partid și de stat în 
regiunea Cluj) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
® DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Republica (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș) — 
9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
București — 9,15; 11,30; 13,45;
16,30; 10,45; 21, Melodia — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele 
-completare Vizita conducătorilor 

în regiunea 
10,30; 12,45;

INDUSTRIALIZĂRII SOCIALISTE?

Aprofundarea 
tezelor teoretice

I

O primă constatare : membrii de 
partid, masa largă a oamenilor 
muncii studiază și dezbat docu
mentele congresului cu cel mai 
viu interes.

— Este simptomatică pentru a- 
cest interes — a spus tov. VALTER 
RUSU, director adjunct al cabine
tului orășenesc — participarea 
foarte vie la discuțiile din semi
narii. In cadrul grupelor de studiu 
individual organizate pe lingă. Ca
binetul orășenesc de partid, la U- 
niversitatea serală sau la diferite
le cursuri pentru cadrele din eco
nomie, dorința de a aprofunda 
problemele a făcut ca de multe ori 
tovarășii să nu mai țină seama de 
timp, prelungind seminariile mult 
după orele afectate Este semnifi
cativă, de asemenea, larga parti
cipare la consultațiile colective or
ganizate de cabinetul orășenesc.

Atenția participanților la raid a 
fost reținută de conținutul dezba
terilor. Observațiile lor au consem
nat, ca o trăsătură caracteristică pen
tru cele mai multe seminarii, efortul 
de a lămuri șl aprofunda tezele teo
retice cuprinse In documentele con
gresului, de a evidenția latura prin
cipială a problemelor.

— In cercul de studiere a proble
melor construcției economice de la 
uzinele „Semănătoarea" — a ară
tat tov. ION BARNA, director al 
Cabinetului de partid 16 Februa
rie — cursanții, vorbind despre 
succesele țării noastre pe drumul 
industrializării, nu s-au mărginit 
să le descrie, ci au arătat factorii 
care au contribuit la obținerea lor, 
în primul rînd politica partidului 
comunist, întemeiată pe aplicarea 
creatoare a învățăturii marxist-le- 
niniste despre' industrializare la 
condițiile concrete din țara noas
tră. Bazîndu-se pe documentele 
Conferinței naționale a P.C.R. din 
octombrie 1945, precum și ale con
greselor ulterioare, cursanții au 
relevat consecvența cu care parti
dul a concentrat principalele mij
loace și resurse naturale spre dez
voltarea industriei, spre creșterea 
cu precădere a industriei grele și 
îndeosebi a construcției de mașini.

— Un element pozitiv în semi
narul de la secția motoare a Uzi
nelor „23 August“ — a spus tov. 
VASILE ȚĂRANU, director al 
Cabinetului raional de partid 
23 August — mi s-a părut a- 
tenția care s-a acordat fun
damentării teoretice a necesității 
industrializării socialiste, ca lege 
pentru toate țările care au moș
tenit. de la capitalism o stare de 
înapoiere economică. Reluînd ideile 
din raportul prezentat la congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cursanții au demonstrat, cu o bo
gată argumentare. că numai prin 
industrializare se pot asigura creș
terea impetuoasă a forțelor de pro
ducție, introducerea pe scară largă 
a progresului tehnic, dezvoltarea 
multilaterală, armonioasă a între
gii economii, punerea din plin în 
valoare a tuturor resurselor țării, 
că aceasta constituie singura cale 
care duce spre progres și civiliza
ție, spre ridicarea nivelului de 
trai, asigură în fapt independența 
și suveranitatea națională Ei au 
arătat totodată influența pozitivă 
a industrializării asupra dezvol
tării relațiilor economice cu țările 
socialiste și cu celelalte țări ; în 
această ordine de idei, s-a făcut, 
de pildă, o interesantă comparație 
între situația, din trecut, cînd. din 
cauza slabei dezvoltări industriale, 
România trebuia să exporte mai 
mult materii prime și să importe 
produse fabricate, cu alte cuvinte 
să dea muncă simplă, contra mun
că complexă și să suporte în con
secință prejudiciile unor schim
buri neechivalente, și situația de 
acum, cînd dezvoltarea industriei 
a l&rgit foarte mult posibilitățile 
țării noastre de a participa la 
schimburile economice internațio
nale cu produse complexe și de 
valoare tot. mai mare, asigurîn- 
du-se astfel nu numai sporirea 
considerabilă a volumului comer
țului nostru exterior, dar și crește
rea eficienței lui economice

Fundamentarea dată, necesității 
obiective a. industrializării a per
mis cursanților să combată in mod 
argumentat și să. demonstreze in

Tenia „INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTA — OBIECTIV CENTRAL AL POLITICII ECO
NOMICE A PARTIDULUI", înscrisă în programul de studiere a documentelor Congresului al 
IX-lea al partidului, a constituit și constituie în aceste zile obiectul unor ample dezba
teri în diferitele torme ale învățămîntului de partid. Urmărind evidențierea căilor și mijloa
celor în măsură să asigure cunoașterea și aprofundarea ideilor esențiale legate de acea
stă problemă, cuprinse în documentele Congresului, redacția „Scînteii” a organizat un 
raid-anchetă la seminariile din mal multe întreprinderi și instituții din Capitală cu parti
ciparea, pe lîngă redactori ai ziarului, a unor lectori și propagandiști, directori de cabi- 

catedrele de științe sociale.

consistența teoriilor 
dustrializării.

Din cele relatate
Țăranu a reieșit însă că mai slab 
au fost abordate în unele seminarii 
efectele industrializării socialiste pe 
plan social.

Această deficiență a caracterizat 
și dezbaterea de la Institutul de 
proiectări metalurgice — a arătat 
tov. MIHAIL CERNEA, șef de 
sector la 
zofie. Or, 
t.rializarea 
implicații în viața socială, progre
sele ei determină adînci schimbări 
în structura clasei muncitoare și a 
întregii populații a țării, influen
țează considerabil dezvoltarea ora
șelor, ca și a satelor. De aceea și la 
congres, industrializarea a fost a- 
preciată ca veriga principală a pro
gresului întregii noastre societăți, 
iar Directivele congresului, deși 
se referă în principal la activitatea 
economică, au fost caracterizate ca 
programul înfloririi multilaterale 
a României Socialiste. Numai pu
nînd în lumină toate efectele in
dustrializării — pe cele economi
ce, ca și pe cele politice și socia
le — cursanții pot fi ajutați să-și 
însușească pe deplin sensul amplei 
fundamentări teoretice a necesității 
industrializării, făcute la congres,

Analiză, argumentare, 
nu repetarea mecanică 
a unor formulări

Raidul a arătat cîf de mult crește 
nivelul dezbaterilor, atunci cînd nu 
numai problemele teoretice, dar șl 
cete practice sînt abordate principial, 
argumentat. Este interesantă în a- 
ceastă privință experiența unui se
minar ținut în cadrul școlii econo
mice serale de la Uzina Griviț.a 
Roșie din Capitală, despre care 
ne-a relatat tov. NICOLAE CILI- 
BIU, directorul cabinetului ra
ional Grivița Roșie. Cînd aci 
s-a trecut la dezbaterea obiec
tivelor stabilite de congres pri
vind dezvoltarea industriei în 
următorii 5 ani, propagandis
tul a cerut cursanților să se 
oprească pe rînd asupra princi
palelor sarcini, să desprindă ele
mentele calitative noi, să argu
menteze de ce îndeplinirea acestor 
sarcini este necesară, să arate care 
vor fi efectele realizărilor în dife
ritele ramuri și pe ansamblul eco
nomiei naționale. Aceasta a stimu
lat gîndirea participanților, i-a a- 
jutat în aprofundarea problemelor. 
Astfel, discuția despre valorifica
rea superioară, 
surselor naturale 
plicarea clară a 
portanței pe care 
pentru creșterea 
calitativă și diversificarea conti
nuă a producției, sporirea 
cienței economice, ridicarea 
ductivității muncii, creșterea 
nitului național, 
condițiilor de trai.

Sînt însă cazuri cînd, în loc să 
examineze multilateral problemele 
și sarcinile actuale, cursanțli se 
mărginesc la simple afirmații, la 
repetarea unor formulări.

Așa s-a discutat despre progre
sul tehnic în seminarul de la 
I.S.C.A.S — arăta conf. univ. 
PARASCHIV VAGU S-au înșiruit, 
e drept, destul de fidel, sarcinile 
înscrise în acest domeniu în Direc
tivele congresului. Dar oare aceste 
sarcini pot fi ele înțelese în toată 
însemnătatea lor dacă nu se expli
că și condițiile care le impun, dacă 
ele nu sînt corelate cu conținutul 
și trăsăturile actualei revoluții teh- 
nico-științifice ?

In ce privește ritmul dezvoltării 
industriale, în același seminar s-a 
arătat doar că el va fi, în conti
nuare, intens, citîndu-se cifra de 
10,5 la sută înscrisă în Directive. 
N-ar fi fost însă cu mult mai con
cludent pentru evidențierea aces
tui ritm. înalt să se explice că va
loarea absolută a producției, cores- 

■ punzăt.oare unui procent de creș
tere în perioada ll)6f>—70, va fi cu 
mult mai mare decît în perioada 
anterioară. întrucît. se referă la o 
producție globală luată 
(1905) de peste două 
mare decît cea din 1959 ? 
de asemenea extrem de

atrași, un model de comportare, 
atît în viață, cît și în activitatea 
științifică. Și nu arareori, pasiunea 
profesorului, transmițîndu-se tînă
rului student, a contribuit la for
marea de noi generații de valoroși 
oameni de știință. Spun aceasta 
pentru a sublinia rolul important 
al profesorului, al omului de știin
ță în formarea contingentului tot 
mai numeros, chemat să preia șta
feta lor. pentru a duce cercetarea 
științifică înainte.

Dacă capacitatea absolventului 
justifică repartizarea la un insti
tut de cercetare, răspunderea pen
tru formarea lui revine atît lui în
suși, cît și noului colectiv de 
muncă. După părerea mea este 
recomandabil ca noul cercetător 
să fie larg informat asupra teme- 

să se compare ritmul de creștere a 
producției mijloacelor de producție 
cu cel al producției bunurilor de 
consum. Aceasta ar fi permis să se 
evidențieze apropierea ritmurilor 
de dezvoltare a celor două sectoare 
ale producției industriale, creșterea 
mai accentuată, comparativ cu anii 
anteriori, a producției bunurilor de 
consum, în condițiile dezvoltării în 
continuare, cu prioritate, a produc
ției mijloacelor de producție.

Timpul seminarului 
bine gospodărit

Multe sînt problemele care tre
buie aprofundate în seminarii. Unii 
ar putea obiecta că nu este po
sibil să se discute pe larg despre 
toate, timpul fiind limitat. Aceasta 
este perfect adevărat. Despre toate, 
pe larg, nu se poate discuta. 
Important este însă să se discute pe 
larg nu despre toate, cl despre pro
blemele cete mal importante șl mai 
actuale. Or, participanții la raidul 
nostru au observat că adesea timpul 
seminarului nu este bine folosit, Iro- 
slndu-se cu discutarea unor lu
cruri neesenfiate sau arhicunoscute. 
In seminarul de la întreprinderea 
„Automatica“, de pildă, s-a consu
mat foarte mult timp cu înșiruirea 
de cifre cu privire la sporurile de 
producție în diferitele ramuri și.sub- 
ramuri ale economiei naționale, pe 
care cursanții le citeau de-a drep
tul din Directive sau din notițele 
lor. La Institutul de neurologie, a- 
proape un sfert de oră s-a consu
mat cu analiza deosebirilor din
tre industrializarea în 
capitalismului și ale socialismu 
lui — problemă care, în acest 
cerc de tip superior, era bine 
cunoscută tuturor cursanților. Nu 
ar fi fost oare aceste seminarii cu 
mult 
seama 
s-ar fi stăruit mai mult asupra 
ideilor și aprecierilor r*!, '°~L— 
late Ia congres ?

Probleme care par 
se discute în cercuri 
rior, deoarece sînt arhicunoscute, 
pot fi obligatorii în forme de masă 
ale învățămîntului — a arătat tov. 
I. BARNA. In cercurile de studie
re a statutului P.C.R. de la Fabrica 
de țigarete, de pildă, nu s-a pier
dut timp dacă s-a explicat pe larg 
sensul unor noțiuni, ca industria
lizare socialistă, forțe de pro
ducție, relații de producție, efica
citatea investițiilor etc. Dimpotrivă, 
aceste explicații au fost strict nece
sare, ele au dat posibilitate cursan
ților să înțeleagă 
ideile cuprinse 
congresului.

Raidul a prilejuit numeroase 
constatări pozitive cu privire la le
gătura învățămîntului cu viața. 
Dezbaterea problemelor industria
lizării prin prizma preocupărilor 
specifice întreprinderii, instituției, 
desprinderea unor concluzii pentru 
activitatea practică au caracterizat 
numeroase seminarii de la uzinele 
„Timpuri Noi“, „Semănătoarea“, 
„Automatica“ etc.

Invățămîntul cîștigă în eficiență 
cînd îndreaptă atenția cursanților spre 
sarcinile nerezolvate, spre dificultățile 
care trebuie înlăturate. Uneori însă 
în . seminarii problemele se dezbat 
intr-un spirit de automulțumi- 
re. lipsurile, problemele spinoa
se sînt ocolite. La Institutul de 
cercetări hidrotehnice, unul din 
cursanți a emis la un moment dat 
ideea că trebuie să se vorbească 
nu numai despre succese, dar și 
despre neajunsuri. Era de așteptat 
să urmeze vreo luare de poziție 
față de unele neajunsuri din 
activitatea institutului. Nu s-a 
petrecut însă nimic asemănă
tor. Tovarășul a preferat să se 
limiteze la declarații de principiu.

Se poate observa și un alt as
pect — și anume tendința de a pre
zenta sarcini de viitor ca fiind deja 
rezolvate sau foarte ușor de rezol
vat. Ascultînd cum s-a vorbit în 3 

'unele seminarii despre reducerea h 
deosebirilor dintre oraș și sat, pe S 
baza industrializării, se putea ere- “ 
de că problema se va soluționa g 
rapid, intr-un viitor apropiat. Or, « 

științific. Sarcina 
este simplă, el

i polarizeze pregătirea 
preocupările di- 

și personalitatea distinc- 
oamenilor din grupul său

lor abordate, prin consfătuiri sau 
seminarii, să facă o cunoștință 
aprofundată cu modul de organi
zare o muncii de cercetare. După 
cunoașterea cît mai precis posibilă 
a capacităților sale individuale, 
va fi repartizat, desigur, și el în- 
tr-un colectiv de cercetare. Aici în
cepe să se reliefeze rolul conducă
torului științific. Sarcina aces
tuia nu este simplă, el tre
buie să 
inițială diferită, 
verse 
tă a
spre un singur scop — rezolva
rea problemei științifice în studiu. 
Șeful colectivului științific trebuie să 
fină mereu treaz interesul cercetăto
rilor, să generalizeze rezultatele obți
nute, să mențină continuitatea muncii. 

aceasta e o chestiune de per
spectivă, care presupune un timp 
îndelungat, trecerea la stadiul 
superior al noii orînduiri — 
comunismul. Asemenea exagerări 
nu au ce căuta în propaganda de 
partid, ele nu pot decît să-i slă
bească forța de convingere, carac
terul mobilizator, Ceea ce se cere 
propagandei 
fie pătrunsă 
fie, așa cum 
partidului.

★

Observațiile culese cu prilejul 
raidului s-au referit la dezbaterea 
problemelor industrializării. Nimic 
nu ne împiedică însă să tragem 
de aici unele învățăminte folosi
toare și pentru dezbaterea temelor 
următoare din programul de stu
diere a documentelor congresu-

Premiera unui film al lui 
Gopo este întotdeauna aș
teptată cu interes. Chiar 
dacă unul sau altul dintre 
lung-metrajele lui anterioare 
nu s-a ridicat, poate, ca 
realizare, la înălțimea inten
țiilor de la care a pornit ci
neastul, de fiecare 
recunoscut și am aplaudat 
fantezia, umorul 
„Scurtei istorii”, 
sale îndreptate spre preci
zarea unui stil personal, spre 
delimitarea unui drum pro
priu, original, în creație. 
Drumul acesta urmărește, în 
general, filonul umanismului 
afirmat cu strălucire în sui
ta celor trei filme de ani
mație ale lui Ion Popescu 
Gopo, pentru a se avînfa 
apoi pe terenul parodiei 
cu intenții filozofice. Teme
rar, Gopo atacă dificultăți
le genului cu zîmbelul pe 
buze, subapreciindu-le u- 
neori, e drept, dar mobili- 
zînd — pentru a le învinge 
— adevărate 
idei, arăfîndu-se 
la achiziții mai vechi și mai 
noi ale cinematografului și, 
mai ales, mizînd pe „com
plicitatea” spectatorului ; 
pentru că fiecare nou film 
al său este, înfr-un fel, o 
glumă, un joc bazat pe o 
convenție pe care publicul 
este invitat s-o accepte de 
la început.

După „S-a furat o bom
bă" și „Pași spre lună", îl 
reîntîlnim pe Gopo în pos
tura de interpret al unui ce
lebru basm al lui Creangă. 
Eroul său nu descinde 
însă direct din paginile ma
relui povestitor. El este nu 
Harap Alb, ci un fecior de 
crai... oarecare, cunoaște 
basmul prin voința cineastu
lui și-l retrăiește în vis, 
identifieîndu-se cu „ăl mic” 
al craiului din poveste; per
sonajul principal al filmu
lui — împrumufînd perso
nalitatea lui Harap Alb — 
anticipează avatarurile erou
lui dar păstrează o distanță 
față de înfîmplările la care 
participă, deoarece basmul 
se desfășoară, inexorabil, pe 
făgașul știut. Acest „ce-ar f; 
dac-ar fi” oferă fanteziei 
realizatorului o nelimitată 
libertate de manifestare, pe 
care el o folosește pentru 
a „croi” basmului o haină 
cinematografică modernă, 
punînd în valoare expe
riența acumulată pînă acum 
în domeniul filmului cu ac
tori.

Principalul său cîșfig, în 
raport cu realizările de pînă 
acum, rezidă, cred, în ma
niera de a povesti, în cursi
vitatea și caracterul înche
gat al narafiunii. Poate mai 
puțin pretențios ca invenție 
cinematografică dar de- 
monsfrînd un simț epic ne- 
întîlnit încă în creația 
Gopo, noul său film 
atractiv și 
și opera 
neraf. 
soade, 
trează 
plltate populară, 
personajelor imaginate de 
scriitorul humuleșfean. E-
xemplare în acest sens, pri-

Noul membru al colectivului va 
trebui ajutat firește în desăvîrși- 
rea formării sale științifice și în
drumat în muncă, fără însă ca 
acest sprijin să se transforme in
tr-o permanentă dădăcire care nu 
poate avea decît efecte negative. 
Cercetătorul care va aștepta zilnic 
instrucțiuni și directive din partea 
conducătorului sau a colegilor de 
colectiv, fără a formula el însuși 
propuneri, soluții, ipoteze, puncte 
de vedere, se va pomeni curînd 
străin de colectiv, la periferia lui. 
Același poate fi însă efectul dacă 
imaginația și inventivitatea sa nu 
sînt lăsate să se dezvolte, încu
rajate și ascultate cu luare aminte, 
dacă ideile și sugestiile tînărului 
cercetător nu vor fi supuse unei 
confruntări deschise, cu cea mai

mele secvenfe înfățișează 
curtea Craiului, sugerînd — 
dincolo de solemnitatea a- 
parentă a întregii ambian
te —■ via)a unei obișnuite 
familii de răzeși. Și vezi, de 
pildă, amuzîndu-fe, cum 
Craiul supărat de neîn- 
demînarea feciorului ăl 
mic, îl fugărește agitînd 
sceptrul ca pe un re
tevei și speriind cîrdul de 
gîște din ogradă... De un 
umor copios, scena se nu
mără printre momentele în

conferind personajelor, In
clusiv celor care descind 
din mitologia populară, în
truchipări cît se poate de 
pămîntești ; fie că personifi
că binele, idealurile înalte, 
fie că simbolizează răul, 
întunericul —- cei care apar 
în calea feciorului de 
crai n-au nimic fabulos în 
înfățișare, iar caracterele 
lor, modul lor de a se ma
nifesta, exprimă virtuți și 
slăbiciuni sau vicii profund 
omenești. Spînul, de pildă,

care Gopo îl intuiește cel 
mai deplin pe Creangă. în 
același spirit și la fel de in
spirat mi s-a părut „startul" 
acțiunii propriu-zise. Ne
vasta craiului cu fusul de 
tors în mînă, istorisește 
unor copii de la curte, în 
cuvintele neîntrecutului po
vestitor, pățania lui Harap 
Alb ; neajutoratul mezin as
cultă și el, și pe măsură ce 
povestirea se deapănă, fil
mul părăsește planul inițial 
pentru a aduce pe ecran — 
ca un basm în basm — bi
necunoscutele întîmplări și 
un erou care este, și în a- 
celași timp nu este, Harap 
Alb.

Pentru a repovesti bas
mul, autorul filmului nu se 
limitează, însă, la
suprapunere de planuri. 
(De altminteri, pe 
el apelează doar 
mică măsură la posibilitățile 
de agremenfare a poves
tirii 
rea 
roului principal). Cu riscul 
aproape inevitabil de a 
pierde ceva din bogăția de 
tîlcuri și din savoarea
particulară a operei lui
Creangă, Gopo moderni
zează basmul, înlocuindu-l 
reprezentările arhaice

nu apare deloc odios la 
chip ci, dimpotrivă, chipeș 
— dar cu un suflet negru, 
înecat de ură ; și cîteva re
plici în doi peri, o lacrimă 
înghețată pe obraz sînt me
nite să sugereze că toată 
pornirea lui ar putea fi, de 
fapt, sete de răzbunare.

Filmul are o distribuție 
bogată, cuprinzînd, în ro
luri principale, pe actorii : 
Florin Piersic, Cristea A- 
vram, Eugenia Popovici, Iri
na Petrescu, Emil Bolta, Lica 
Gheorghiu, Fory Etterle, Li
liana Tomescu, George De- 
mefru, Florin Vasiliu, 
Călinescu etc.

Optica asupra personaje
lor determină și stilul 
pretării actoricești. în 
titular, Florin Piersic 
tr-adevăr „ăl mic”, cu 
harurile și cusururile

cîștigă publi- 
jot de

tuia ; 
cui 
mare 
deauna simpatic, plin de 
căldură, încrezător în viată, 
aidoma eroului din poveste. 
Duplicitatea Spinului este 
redată cu dezinvoltură și cu 
un anume farmec distant de 
Cristea Avram ; actorul face 
uneori să transpară, prin ar
mura de ură și răutate a 
personajului, reflexele unei

„De-as fi
area

Harap Alb
sa

deplina obiectivitate științifică, 
știut fiind că stimularea schimbului 
de opinii reprezintă o importantă 
condiție pentru desfășurarea cu succes 
a cercetării științifice.

în cadrul colectivului, desigur, se 
pot manifesta elemente mai dotate, 
cu mai mult talent. Promovarea lor 
trebuie făcută cu spirit de răs
pundere, curaj și la timpul potrivit. 
Dezvoltarea cercetărilor presupune o 
susținută și corectă politică de pro
movare a cadrelor tinere, evitîndu-se 
încărcarea lor excesivă cu sarcini 
profesionale și administrative pen
tru a nu împiedica și întîrzia for
marea lor.

Cunoașterea de către cercetător 
a nivelului științific mondial în 
problema de care se ocupă este

Deasupra norilor

Î Teatrul de Operă și Balet : 
RAVIATA — 19,30.

• Teatrul de Stat de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30. 
© Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : VEDE
RE DE PE POD — 19.30. (sala 
Studio) : INTILNIRE CU ÎNGE
RUL — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : COMEDIA ERO
RILOR — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : FII CUMIN
TE, CRISTOFOR ! — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; ANTIGONA și ME- 
DEEA — 19,30, (sala Studio) :
SCAUNELE — 20.
© Teatrul Mic : VULPILE — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : 
PE TREPTE DE LUMINĂ — 20. 
S Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul mare din Budapesta) — 20.

O 14,15 — FOTBAL : Știința Cluj 
— Atletico Madrid. Turul al 
Il-lea al „Cupei Cupelor". Trans
misie de la Cluj • 19,00 — Jurna
lul televiziunii (I) © 19,15 — 
Știință și tehnică pentru pionieri 
și școlari © 20,00 — Seară de 
teatru : COMEDIA ERORILOR — 
de W. Shakespeare. Transmisiu
ne de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" © In pauză — filme 
de desen animat ® 22.00 — Co
lecții șl colecționari ® 22.40 — 
Jurnalul televiziunii (II), Buleti
nul meteorologic.

combustii lăuntrice, spriji
nind viziunea pe care auto
rul filmului o are asupra a- 
cestui erou al lui Creangă. 
Iar roluri care corespund 
unor personaje fantastice 
ale poveștii prilejuiesc lui 
Emil Botta o compoziție ex
presivă (Vrăjitorul) și Irinei 
Petrescu o apariție plină de 
firesc și ingenuitate ; la 
rîndul lor, înterpreții fabu
loșilor „aliați" ai lui Harap 
Alb (Puiu Călinescu, Florin 
Vasiliu, Mircea Bogdan, 
Viorel Manta și Liliana To- 
mescu) alcătuiesc un grup 
amuzant, de o agreabilă di
versitate, deși umorul ca
pătă, uneori, aici o nuan
ță de facilitate. Gopo 
folosește cu mină sigură 
contrastul dintre reprezenta
rea realistă a personajelor și 
cadrul ireal, de basm, al ac
țiunii, ca pe unul dintre 
principalele izvoare ale ori
ginalității povestirii cinema
tografice. De aceea, vorbind 
despre, principalii colabora
tori ai regizorului, începem 
prin a releva calitatea deco
rurilor create de Ion Oro- 
veanu. Conceput în funcție 
de mediile diferite pe care 
le sfrăbafe Harap Alb, ca
drul plastic al filmului do- 
bîndește o importantă func
ție dramatică, rafinamentul 
decoratorului relevîndu-se 
în mod deosebit în compu
nerea exterioarelor — de 
pildă în episoadele care se 
petrec pe domeniul Spinu
lui.

Intențiile, concepția re
giei, virtuțile decorurilor 
și-au găsit un interpret in
spirat în persoana operato
rului Grigore lonescu. El a 
trecut un adevărat examen 
al filmului în culori, rezol- 
vînd probleme complexe de 
iluminare, de punere în va
loare a detaliilor de sceno
grafie, adapfînd imaginea 
— de la tonalitate și pînă 
la structura compozițională 
a cadrelor — cerințelor dra
maturgiei, ale jocului actori
cesc, exigențelor cromatice 
ale basmului. La fel, ingine
rul de sunet Dan lonescu a 
adus o contribuție substan
țială la crearea atmosferei, la 
susținerea ritmului dramatic 
ai acestei realizări. (Muzica 
este semnală de D. Capo- 
ianu, tar cîntecele de N. 
Klrculescu și H. Mălineanu).

„De-aș fi... Harap Alb” 
cucerește publicul. Șl pe 
merit. Mențlonînd succesul, 
vom observa că, totodată, 
pe alocu?i se face simțită 
o anume inconsecvență a 
realizatorului în poziția lui 
față de popularul basm, o 
indecizie, de pildă, în folo
sirea parodiei. La fel, idei 
ingenioase, pline de fante
zie, rămîn cîteodafă insufi
cient clarificate pe ecran 
(inedita justificare a compor
tării Spinului, bunăoară, 
nu ferește pînă la urmă, 
total, personajul, de ambi
guitate). Net dominante 
însă în noul film româ
nesc sînt, evident, calită
țile, amprenta talentului 
original al creatorului său.

D. COSTIN

deosebit de Importantă, de aici de- 
curgînd necesitatea unei perma
nente informări asupra actualității 
științifice în domeniul respectiv. în 
afară de consultarea regulată a căr
ților șl revistelor de specialitate, 
este evident folosul pe care l-ar 
aduce reglementarea și organizarea 
schimburilor de experiență, a spe
cializărilor în țară și în străină
tate. Din păcate, pînă acum s-au 
întîlnit cazuri cînd nu cei mai pre
gătiți au fost trimiși pentru spe
cializări în străinătate și de foarte 
multe ori nu la specialitățile unde 
se simțea cea mai mare nevoie.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
legate de sarcinile complexe ce ne 
stau în față pe linia dezvoltării 
științei, pe linia formării și promo
vării cadrelor de cercetare.
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A TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER
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în după-amiaza aceleiași zile, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, și per
soanele care îl însoțesc au fă
cut o vizită cancelarului federal 
Josef Klaus. Cu prilejul întîlnirii,

cancelarul s-a întreținut cordial cu 
oaspeții români.

De asemenea, oaspeții români au 
făcut o vizită vicecancelarului fe
deral, Bruno Pittermann, precum 
și ministrului federal al afacerilor

externe, Bruno Kreisky. Ministrul 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, a vizitat pe ministrul fede
ral al comerțului și reconstrucției, 
Fritz Bock.

a

Dineu și recepție oferite
c/e cancelarul federal al Austriei

Marți seara, cancelarul federal, 
Josef Klaus, a oferit în numele gu
vernului, în saloanele 
riei din Balihausplațz,

cancela- 
un dineu.

Au luat parte membri ai guver
nului austriac și alte persoane ofi
ciale.

Cancelarul federal Josef Klaus și

președintele Consiliului 
Ion Gheorghe Maurer, 
toasturi.

de Miniștri,
au rostit

președin-După ce a salutat pe 
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și per
soanele care îl însoțesc, în numele 
guvernului federal și al său per
sonal, dr. Josef Klaus a spus : 

Vizita dv„ d-le președinte al Con
siliului de Miniștri, constituie cea 
mai evidentă manifestare a rela
țiilor austro-române, care s-au a- 
dîncit atît de mult în cursul ulti
milor ani.

Desigur, între Austria și Româ
nia, între Viena și București, au 
existat mereu relații foarte priete
nești. Dar evoluția politică gene
rală în anii postbelici a întrerupt 
temporar contactul între cele două 
popoare ale noastre. Profundele 
schimbări care au survenit în Eu
ropa după cel de-al doilea război 
mondial au avut ca urmare faptul 
că în țările noastre astăzi există 
orînduiri sociale diferite. în cursul 
ultimilor ani, pe baza principiului

neamestecului în treburile interne 
ale celeilalte țări a fost realizată 
o normalizare a relațiilor noastre. 
La guvernul dv, noi am găsit o în
țelegere prietenească. Vizita dv, 
d-le președinte al Consiliului de 
Miniștri, arată că eforturile guver
nelor din ambele noastre țări au 
fost încununate de succes. Vorbi
torul a arătat în continuare că ce
lor două popoare le este comună, 
înainte de toate, grija pentru 
menținerea păcii mondiale. Aus
tria, care nu aparține nici unui 
bloc militar și care dorește să-și 
păstreze independența față de 
toate țările, ar dori să-și modeleze 
politica în așa fel, încît ea să poată 
fi considerată de către vecinii săi, 
întotdeauna, ca o contribuție la a- 
sigurarea păcii.

Ambele noastre țări ■— a spus 
vorbitorul — au suferit foarte 
mult în urma ultimului război. A- 
menințarea omenirii de către forța 
distrugătoare a armelor moderne a 
crescut neînchipuit de mult. Acest

fapt ne obligă să 
la mijloacele și căile 
posibilă destinderea între po
poare. De aceea, noi căutăm con
tacte, de aceea noi salutăm discu
ția, de aceea noi credem că această 
întîlnire este de mare folos pentru 
statele noastre.

între România și Austria există 
multe puncte de contact, a spus 
în continuare vorbitorul.

Putem consemna și pe tărîm eco
nomic o dezvoltare mulțumitoare 
a schimbului nostru de mărfuri. în 
cursul ultimilor 7 ani, acesta s-a 
lărgit valoric cu peste 350 la sută. 
D-sa și-a exprimat satisfacția pen
tru faptul că, cu ocazia vizitei, vor 
fi semnate atît noul acord comercial, 
cît și acordul de asistență juridică.

în încheiere, vorbitorul a urat 
încă o dată oaspeților români un 
cordial bun venit în Austria și i-a 
asigurat că privește cu mare încre
dere convorbirile cu delegația ro
mână.

ne gîndim 
care fac 

între

a Congresului de înființare

Cooperativelor Agricole de Producție
(Urmare din pag. I)

care 
le-a 
ro- 
Ion 
Vi-

prin tezaurul vechii sale civilizații 
și culturi, îmbogățit continuu de 
realizările prezentului, joacă un 
rol eminent, reprezintă un teren 
fertil pentru continua diversifica
re și extindere a raporturilor ro- 
mâno-austriece. Vechi legături e- 
conomice și culturale, facilitate de 
apropierea geografică, de căile de 
comunicație lesnicioase, își găsesc 
astfel noi posibilități de valorifi
care.

Relațiile româno-austriece — a 
spus vorbitorul — se dezvoltă pe 
baza solidă a principiilor suverani
tății și independenței naționale, a

După ce a mulțumit cordial pen
tru urările, sentimentele priete
nești și înaltele aprecieri pe 
cancelarul federal al Austriei 
exprimat la adresa poporului 
mân și guvernului său, 
Gheorghe Maurer a spus :
zita noastră în Austria izvorăște 
din convingerea comună a guver
nelor român și austriac că este în 
interesul popoarelor noastre să în
tărim necontenit relațiile de cola
borare prietenească statornicite în
tre România și Austria. Noi con
siderăm că progresele acestor re
lații se întemeiază pe premise 
sigure.

Procesul continuu.. de; dezvoltare. egalității în drepturi; a-neameste-'
economică și culturală a României 
creează mereu noi posibilități și în 
același timp noi necesități pentru 
participare cît mai activă și mai 
eficace a țării noastre la circuitul 
internațional al valorilor spiritua
le și materiale, factor important 
al păcii și progresului tuturor po
poarelor.

Acest circuit, în care Austria,

cului în treburile interne, avanta
jului reciproc. însemnătatea aces
tor principii este subliniată, după 
părerea noastră, de faptul că toc
mai nerespectarea și chiar încălca
rea lor directă, negarea dreptului 
inaliénabiï ai fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, stau la origi
nea principalelor focare de încor
dare care există azi în lume. Gu-

vernul român consideră că asigura
rea acestui drept constituie o 
cerință fundamentală a epocii 
noastre, singura cale pentru men
ținerea și consolidarea păcii.

Subliniind că pacea și securitatea 
internațională reprezintă fără în
doială năzuința arzătoare a tuturor 
popoarelor, vorbitorul a spus în 
continuare : Calea către înfăptuirea 
ei nu este ușoară și impune răspun
deri sporite tuturor statelor și gu
vernelor. Din acest punct de ve
dere, România pornește, în activi
tatea sa externă, de la ideea că 
fiecare țară, mare sau mică, are 

■ de adus o 'Contribuție; O asemenea 
contribuție reprezintă, după păre
rea noastră, dezvoltarea unor rela
ții normale, prietenești, de colabo
rare între state. Cred, de'aceea, , că 
veți fi de acord cu mine că pro
gresul cooperării dintre România și 
Austria, servind interesele popoare
lor noastre, constituie totodată un 
aport la cauza bunei înțelegeri în 
Europa și în lume.

țumirea pe care au manifestat-o 
masele de țărani cooperatori față 
de hotărîrile luate dovedesc cît de 
realiste și de juste sînt măsurile sta
bilite de Comitetul Central privind 
dezvoltarea în continuare a agri
culturii noastre socialiste. Sîntem 
încredințați că țăranii cooperatori 
vor răspunde grijii pe care o poar
tă partidul și guvernul asigurării 
unor condiții tot mai bune de 
viață, depunînd eforturi sporite 
pentru dezvoltarea economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor a- 
gricole și obținerea de noi succese 
pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste în țara noastră.

Au luat apoi cuvîntul partici
pant la ședință.

Mihai Bîrliga, președintele coo
perativei agricole din comuna 
Roma, regiunea Suceava, a scos în 
evidență, pe baza experienței pro
prii, posibilitățile cooperativelor 
de a colabora la lucrări de folosire 
mai eficientă a pămîntului, la 
construcții și instalații de interes 
comun.

După ce a relevat unele rezul
tate obținute în cultura cerealelor, 
Maria Cîrjan, inginer agronom la 
cooperativa agricolă Negru-Vodă, 
regiunea Dobrô'gea, a subliniat im
portantele rezerve de sporire con
tinuă a producției agricole prin a- 
plicarea întregului complex de mă
suri agrotehnice.

în raportul prezentat la plenară 
au fost subliniate și succesele coo
perativei noastre în dezvoltarea a- 
verii obștești — a arătat Petru 
Feneși, președintele cooperativei 
agricole Tomnatec, regiunea Banat. 
Alocînd an de an circa două mili
oane lei la fondurile de acumulare, 
am putut efectua importante in
vestiții în irigații, construcții, 
mărirea fermelor, 
turi mari. El a arătat că aplicarea 
măsurilor stabilite de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. privind sta
bilirea unui raport, just între fon
durile de acumulare și cele de 
consum, vor ajuta pe țăranii coo
peratori să dezvolte și mai mult 
producția, să-și sporească venitu
rile.

Brigadiera Elena Marin, din co
operativa agricolă Izvoru, regiunea 
Oltenia, a subliniat importanța a- 
cordării cu regularitate de avansuri 
bănești ca măsură ce cointeresează 
pe cooperatori în participarea la 
muncă și sporirea producției.

Președintele cooperativei agrico
le din Gherăseni, regiunea Ploiești,

în
realizînd veni-

★

★ ★ ★

în continuare, în 
celariei federale a 
cepție .în cinstea președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, oferită, în numele guver-

saloanele can- 
avut loc o re-

nului, de cancelarul federal, 
partea română au participat 
soanele care însoțesc pe premierul 
român și membri ai ambasadei Re
publicii Socialiste România în Aus
tria.

Din 
per-

Din partea austriacă au luat 
parte personalități de frunte ale 
vieții publice din Austria. Au fost 
prezenți membri ai Corpului diplo
matic acreditați la Viena.

kU£il

Noile oțeluri aliate
nu ajung singure
in producție

(Urmare din pag. I)

dimensională a construcțiilor su
date. El a fost apreciat, folosit la 
construirea, după cîte știm, a două 
hrle industriale dar... atît. Așa 
st. id lucrurile se înțelege că astăzi 
nu-1 mai producem. Ezitarea pro- 
iectanților de a prevedea soluții 
tehnice care să aibă în vedere fo
losirea de oțeluri aliate nu este de 
natură să ne stimuleze în crește
rea producției la aceste sortimen
te noi de oțeluri.

— Garantează combinatul pro
prietățile noilor mărci de oțeluri ? 
Ce s-a întreprins pentru ca pro- 
iectanții, constructorii și ceilalți 
beneficiari să le cunoască ?

— în elaborarea noilor sorti
mente de oțeluri ne orientăm după 
standarde, adică asigurăm compo
ziția prevăzută. Trebuie spus însă 
că nu în toate cazurile putem ga
ră ita caracteristicile prevăzute în 
sțJndarde, deoarece ne lipsesc 
unele aparate de laborator. în ce 
privește acțiunile întreprinse pen
tru ca noile mărci de oțeluri să 
fie cunoscute, se poate spune că 
ele au fost timide, prea puțin 
eficace. Desigur, este și aceasta o 
cauză a ritmului lent în care se 
introduc în producție.

Se pune întrebarea : dacă side
rurgicii nu garantează caracteris
ticile noilor mărci de oțeluri, dacă 
ele nu sînt cunoscute, cum se poa
te ajunge la o largă utilizare a lor 
în producție ? Pe de altă parte, 
este necesar ca Ia asimilarea unor 
mărci noi de oțeluri să se țină mai 
mult seama de cerințele beneficia
rilor, să se siabilească, pe baza 
unor calcule tehnico-economice 
minuțioase, eficacitatea introduce-

rii lor în fabricație. Sînt ele mai 
economice ? Asigură utilizarea lor 
caracteristici superioare produse
lor la care se folosesc ? Proiectan- 
ții, constructorii de mașini le so
licită ? Iată cîteva probleme care 
trebuie avute în vedere înainte de 
a trece la asimilarea noilor mărci 
de oțeluri aliate.

Evident, preocuparea pentru uti
lizarea pe scară largă a noilor 
mărci de oțeluri trebuie să porneas
că de la cei care proiectează ma
șinile, utilajele, instalațiile. Dar 
ca să prevadă folosirea lor, pro- 
iectanții trebuie să le cunoască 
bine. Se îndeplinește această ce
rință imperioasă pentru extinde
rea utilizării noilor mărci de oțe
luri aliate ? Am adresat această 
întrebare ing. ION MARINESCU, 
directorul filialei din Timișoara a 
Institutului de proiectări pentru 
construcția de mașini.-

— Sîntem la un pas de Reșița, 
ne spune ■ interlocutorul. Trebuie 
să recunosc însă, că nu cunoaștem 
noile mărci de oțeluri elaborate de 
acest combinat. Sursele noastre de 
informare în această privință sînt 
foarte sărace. Aflăm din presa co- 

: tidiană că la un combinat sau altul 
au fost elaborate noi tipuri de o- 
țeluri aliate. Cum or fi arătînd, ce 
caracteristici au, asta nu știm.

— Normal ar fi să existe o Strîn- 
să legătură între siderurgiști, pro
iectanți și constructori. Nu conside
rați că primul care ar trebui să 
stimuleze tot ce apare nou este 
tocmai proiectantul ?

— Firește, aceasta este una din 
îndatoririle noastre principale. Dar 
să vedeți cum stau lucrurile. La 
întocmirea listei de materiale pen
tru fiecare obiectiv proiectat, ne 
orientăm după standarde. Din pă
cate, acestea includ cu multă în- 
tîrziere anumite noutăți, iar atunci 
cînd le cuprind se face preciza
rea că pot fi folosite numai cu a- 
vizul forului tutelar. în unele ca
zuri indicăm un oțel standardizat, 
de calitate superioară. Se constată 
apoi că materialul indicat nu există 
și atunci se recurge la derogări. 
Bineînțeles, sînt necesare reproiec- 
tări, adică muncă în plus.

îri multe cazuri s-ar putea 
folosi mărci noi de oțeluri însă,

după cîte știm, Combinatul si
derurgic Reșița nu garantează 
caracteristicile. Din această cau
ză, este greu să convingi pe 
proiectanți să recomande folosirea 
lor. Sînt mai siguri dacă indică 
oțeluri bine cunoscute, cu proprie
tăți garantate, verificate în prac
tică. Așa se explică faptul că se 
mai proiectează mașini și utilaje 
grele, cu gabarite mari, ale căror 
piese au o durabilitate redusă. 
Bine ar fi dacă Ministerul Indus
triei Metalurgice ar edita un cata
log cu toate oțelurile care se pro
duc în țară și acesta s-ar completa 
permanent cu fiecare marcă nouă 
care se elaborează. Atunci am 
merge și noi pe un drum mai sigur, 
nu ar mai fi necesare atîtea dero
gări.

Nu este lipsit de importanță și 
un alt aspect. Aflăm că la un com
binat siderurgic din țară se elabo
rează un anumit sortiment de oțel. 
Introducem în proiect materialul 
respectiv, dar apare o nouă „barie
ră“ : acest oțel nu se laminează în 
profilul cerut în proiect. Credem 
că această problemă ar merita să 
fie studiată de către forurile de re
sort pentru ca noile oțeluri să-și 
croiască un cîmp cît mai larg de 
utilizare.

— Care este părerea constructori
lor de mașini? Iată ce ne relatează 
ing. TITUS TÄNÄSOIU, șef-ad- 
junct al serviciului constructor-șef 
de la Uzina de vagoane din Arad.

— Pentru produsele noastre a- 
vem nevoie de cantități foarte 
mari dintr-un oțel care se elabo-

Comisia de pregătire a Congre
sului de înființare a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, constituită în ziua 
de 16 noiembrie, este formată din:

Alexandru Ion, brigadier zoo
tehnist la cooperativa agricolă 
Codlea, regiunea Brașov ; Alexan
dru Petre, brigadier de cîmp lă 
cooperativa Dragoș Vodă, regiu
nea București; Alexe Eugen, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Argint Marin, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal Urziceni al P.C.R. ; Bălan 
Gheorghe, inginer la cooperativa 
agricolă Moldoveni, regiunea Ba
cău ; Barbău Paul, brigadier la 
cooperativa agricolă Corni, regiu
nea Iași ; Barta Andrei, președin
tele cooperativei agricole Uriu, re
giunea Cluj ; Bîrliga Mihai, pre
ședintele cooperativei agricole 
Roma, regiunea Suceava ; Boeru 
Iuliana, inginer la cooperativa a- 
gricolă din Vingard, regiunea Hu
nedoara ; Botușanu Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului raional 
Adjud al P.C.R. ; Bulgărea Aurel, 
șef adjunct de secție la C.C. al 
P.C.R. ; 
general 
trală de 
inginer
Negru-Vodă, 
Daju Vasile, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional Banat ; Dobrovici Simion,

Bulgaru Mircea, director 
adjunct la Direcția Cen- 
Statistică ; Cîrjan Maria, 
la cooperativa agricolă 

regiunea Dobrogea ;

rează și la Reșița, dar la care com
binatul nu garantează conținutul 
de cupru. Dacă acest oțel conține 
între doi pînă la patru la sută 
cupru, rezistența lui la coroziune 
crește de aproape 4 ori. Standardul 
prevede însă conținutul de cupru 
la acest oțel de la 0 la 4 la sută, 
deci nu corespunde cerințelor pro
ducției uzinei noastre. Siderurgiștii 
afirmă că „se încadrează în stan
dard“. într-adevăr, se încadrează, 
dar pentru noi nu este tot una cît 
cupru conține. Trebuie să avem 
garanția că materialul introdus în 
fabricație corespunde întru totul 
prevederilor din proiecte, cerințe
lor beneficiarilor.

Ce concluzii se desprind din cele relatate mai sus? Oțelurile alia
te de calitate superioară trebuie să-și găsească o mai largă uti
lizare în industria constructoare de mașini, aceasta fiind una din 
principalele căi de îmbunătățire a caracteristicilor tehnice și func
ționale ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor. îndeplinirea acestei 
sarcini importante stabilite de Congresul al IX-lea al partidului 
impune o colaborare strînsă și permanentă între siderurgiști, pro
iectanți, constructorii de mașini, aplicarea de măsuri eficiente care 
să asigure respectarea proprietăților prevăzute în standarde. Este 
necesară o coordonare mai sistematică a activității de asimilare 
a noilor mărci de oțeluri cu cerințele industriei constructoare de 
mașini și ale celorlalte ramuri ale economiei, acest rol revenind 
în principal Ministerului Industriei Metalurgice și Ministerului In
dustriei Constructoare de Mașini. Creșterea producției de oțeluri 

• aliate și de calitate și extinderea utilizării ior în viitorul cincinal 
constituie o problemă de mare însemnătate pentru întreaga eco
nomie națională, întrucît ea determină efecte economice deosebit 
de favorabile în folosirea eficientă a metalului.

Victor Guțu, a subliniat importanța 
pe care o are dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii. 
Experiența cooperativei noastre — 
a spus el — demonstrează cît de 
mult putem spori recoltele cu aju
torul tractoarelor și mașinilor agri
cole moderne. Președintele coope
rativei 
Cluj, 
printre altele importanța creșterii 
rolului 
prem de conducere în cooperativa 
agricolă. După ce a scos în evidență 
atribuțiile uniunilor intercoopera- 
tiste, Wilhelm Wagner, președin
tele cooperativei agricole din 
Homorod, regiunea Brașov, s-a 
referit la experiența coopera
tivei în ce privește atribuirea 
loturilor personale. Președintele 
cooperativei agricole din comuna 
Grindu, regiunea București, An
gliei Mircea Dan, a apreciat mă
sura luată de partid în le
gătură cu pensionarea cooperatori
lor. Acordarea de pensii la bătrî- 
nețe sau în caz de boală țăranilor 
cooperatori — a spus el — va con
tribui la rezolvarea unei importante 
probleme sociale a satului. Sergiu 
Vrejbă, vicepreședinte al Băncii 
Naționale, a relevat necesitatea îm
bunătățirii activității economico- 
financiare a cooperativelor agrico
le. Președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Nicolae Gio- 
san, a subliniat sarcinile care re
vin Consiliului Superior al Agri
culturii, consiliilor agricole regio
nale și raionale privind îndruma
rea tehnică a agriculturii, spriji
nul concret și multilateral pe care 
trebuie să-1 acorde cooperativelor 
agricole.

După ce a subliniat unele sarcini 
desprinse din documentele plenarei 
privind îmbunătățirea conducerii 
agriculturii, tovarășul Virgil Tro- 
fin a făcut propuneri în legătură cu 
constituirea Comisiei de organizare 
a Congresului de înființare a Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Din comisie 
fac parte 43 de președinți de co
operative agricole, brigadieri, ingi
neri, activiști de partid și de stat. 
Președinte al comisiei a fost de
semnat tovarășul Vasile Vîlcu.

Participanții au adoptat planul 
de activitate a Comisiei de pregă
tire a Congresului, prezentat de 
tovarășul Vasile Vîlcu. Au fost 
formate colectivele de lucru ale co
misiei, care și-au început activi
tatea. (Agerpres)

Marți seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, dele
gația Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Ungară, condusă 
de Brutyo Ianos, președintele Con
siliului, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost prezenți Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Ion Cotoț, Larisa 
Munteanu și Gheorghe Petrescu, 
secretari ai C.C.S., activiști ai sin
dicatelor;

Au fost de față Vince Jozsef, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi, președintele Consi

liului Central al Sindicatelor din 
Republica Socialistă România a o- 
ferit în cinstea delegației o masă 
prietenească, iar ambasadorul R.P. 
Ungare la București un cocteil.

Masa și cocteilul s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

Cronica zilei
agricole din Aiud, regiunea 
Török Francis, a arătat

adunării generale, forul su-

★

secretar al Comitetului regional 
Galați al P. C. R. ; Duca Aurel, 
membru al C.C. al P.C.R. ; Dușa 
Victor, din Ministerul Justiției ; 
Hogea Ion; - președintele coopera
tivei agricole Girov, regiunea Ba
cău ; Maghiar Teodor, președinte
le cooperativei agricole Mădăras, 
regiunea. Crișana ; Matei Ștefan, 
șeful, secției agrare a C. C. al 
P.C.R. ; Munteanu Constantin, in
giner horticol, cooperativa agrico
lă Gherghița, regiunea Ploiești ; 
Munteanu Ieronim, prim-secre
tar al Comitetului raional Si- 
ghet al P. C. R. ; Mureșan Tiberiu, 
directorul Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice ; 
Necula Gheorghe, prim-secretar 
al Comitetului regional București 
al P.C.R. ; Negoiță Ion, președin
tele cooperativei agricole Pechea, 
regiunea Galați ; Nicolae Ion, 
prim-secretar al Comitetului ra
ional Băilești al P.C.R.; Pakot 
Alexe, președintele Consiliului a- 
gricol raional Tg. Mureș ; Pîrgu 
Florea, brigadier de Cîmp la coo
perativa agricolă Goicea Mare, 
regiunea Oltenia ; Popescu Barbu, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii ; Roșea Du
mitru, președintele cooperativei 
agricole Ciorari, regiunea Oltenia; 
Sandu Constantin, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Argeș ; Spătă- 
relu Ion, președintele cooperati
vei agricole Gheorghe Doja, re
giunea București ; Teucă Corne
liu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării ; Truțescu 
Petrilian. președintele Consiliului 
agricol raional Adamclisi, re
giunea Dobrogea ; Tudose Dumi
tru, președintele cooperativei a- 
gricole Stoicănești, regiunea Ar
geș ; Tulpan Ion, adjunct al mi
nistrului finanțelor, Uborny Mi
hai, prim-secretar al Comitetului 
raional Sf. Gheorghe al P.C.R. ; 
Uibaru Viorel, președintele coope
rativei agricole Lenauheim. re
giunea Banat; Vîlcu Vasile, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.; Voinea Marin, 
președintele cooperativei agricole 
Cioranii de Jos, regiunea Ploiești; 
Vrej bă Sergiu, vicepreședinte al 
Băncii Naționale; Wagner Wil
helm, președintele cooperativei a- 
gricole Homorod, regiunea Bra
șov; Wilany Ștefan, președintele 
cooperativei agricole Petrești, re
giunea Maramureș.

COCTEIL
IN CINSTEA DELEGAȚIEI F.N.E. 

DIN VIETNAMUL DE SUD

Marți seara, Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa a oferit în cinstea delega
ției F.N.E. din Vietnamul de sud, 
un cocteil-

Au participat : Constantin Dră
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu și Eduard Me- 
zincescu, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, membri ai con
ducerii Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa- 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii și ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, aca
demicieni și alți oameni de cul
tură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

RECEPȚIE LA AMBASADA 
R. P. CHINEZE

Ambasadorul R. P Chineze la 
București, Liu Fan, a oferit marți 
la amiază o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a Ansam
blului de cîntece și dansuri al 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare. Au participat tovarășii 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Pas- președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, generali 
și ofițeri ai forțelor noastre arma
te, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, membri 
ai Ansamblului de cîntece și dan
suri al Ministerului Forțelor Ar
mate. Recepția s-a desfășurat în

tr-o atmosferă caldă, tovără
șească-

ÎNTOARCEREA DIN U.R.S.S. 
A DELEGAȚIEI A.R.L.U.S.

Delegația A.R.L.U.S. condusă 
de Vasile Daju, membru al Con
siliului de Stat, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Banat, care, la 
invitația Asociației de prietenie 
sovieto-române a participat la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 48-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
s-a înapoiat marți în Capitală. 
Din delegație au făcut parte 
artistul poporului, Costache Anto- 
niu, rectorul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică >,I. L- 
Caragiale“, Ana Boghină, Erou al 
Muncii Socialiste, Andrei Halma- 
ghi, directorui Atelierelor- de re
parat material rulant „16 Februa
rie“ din Cluj, Mihai Ispas,_ direc
torul Casei prieteniei româno-so- 
vietice, Ion Crișan, țăran coopera
tor din comuna Copăceni, raionul 
Turda. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
M.A.E. și membri ai Consiliului 
General A-R.L.U.S. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

★

La aeroportul Seremetievo, dele
gația a fost condusă de Ana Țuka- 
nova și Feodor Gorskov, vicepre
ședinți ai Asociației de prietenie 
sovieto-române, de activiști ai Aso
ciației, precum și de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții moscovite, membre 
colective ale Asociației de priete
nie sovieto-române. Au fost pre
zenți, de asemenea, reprezentanți 
ai Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Moscova.

(Agerpres)

AZI LA CLUJ IN „CUPA CUPELOR“ LA FOTBAL

Știința Cluj - Atletico Madrid
Clujul găzduiește astăzi me

ciul de fotbal Știința Cluj — 
Atletico Madrid, din cadrul 
competiției internaționale „Cupa 
cupelor“. Formația spaniolă, care 
se află pentru prima dată în 
țara noastră, a sosit la Cluj în 
dimineața zilei de ieri. Lotul 
oaspeților cuprinde 6 interna
ționali și alți jucători de certă 
valoare ai fotbalului spaniol. 
După cum ni s-a transmis de la 
Cluj, fotbaliștii spanioli au re
nunțat să mai facă obișnuitul 
antrenament de acomodare pe 
terenul de joc întrucît, din cau
za ninsorii abundente căzute în

ultimele două zile, gazonul este 
moale.

Meciul va începe la ora 14,15 
și va fi transmis în întregime 
de posturile noastre de radio și 
televiziune.

Formațiile anunțate de antre
nori sînt următoarele :

Atletico Madrid — Madina- 
betya, Collo, Griffa, Rivilla, Ruiz 
— Sosa, Glaria, Ufarte, Adelar- 
do, Mendoza, Luiz, Collar.

Știința Cluj — Ringheanu, 
Marcu, Neșu, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu, Georgescu (Al. Vasile), 
Țegean, Szabo, Ivansuc, Adam, 
Suciu.

Echipele de handbal fruntașe (juniori și junioare) din regiunea București 
și-au disputat recent, la Călărași, finalele etapei a doua a campionatu
lui republican. Fotografia redă un aspect din finala turneului masculin, 

ciștigată de echipa Știința Călărași

ȘTIRI CULTURALE
Pe scena sălii Studio a Teatru

lui „Lucia Sturdza Bulandra“ a 
fost prezentată marți seara pre
miera comediei-vodevil a lui Eu
gène Labiche ,-,Caniota“. Regia 
spectacolului aparține lui Valeriu 
Moisescu, scenografia Valentinei 
Barbu, iar coregrafia Verei Proca. 
Versiunea românească a textului 
este semnată de Dorin Dron.

Spectacolul reunește nume cu
noscute ale scenelor noastre : Ște-

fan Ciubotărașu, Marcel Anghe- 
lescu, Toma Caragiu, Mimi Enă- 
ceanu, Beatrice Biega, Dumitru 
Furdui, Gheorghe Oprina și alții.

★

In cadrul marilor 
culturale recomandate 
liul Mondial al Păcii, 
cultură a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, în prezența unui numeros

aniversări 
de Consi- 
la Casa de

public, a avut loc o festivitate con
sacrată împlinirii a 2 000 de ani 
de la nașterea
latin Horațiu. Au participat Oc- 
țav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., precum și Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București. După un cuvînt intro
ductiv rostit de prof. univ. Al. 
Bălăci, membru corespondent al 
Academiei, scriitorul Vladimir 
Streinu a vorbit despre viața și 
opera lui Horațiu.

marelui poet

(Agerpres).



Lupte violente COMISARI PENTRU

• CONVOI FEROVIAR ARUN
CAT ÎN AER DE PATRIOȚI
• ATACURI LA BAIONETĂ
• AVIOANE AMERICANE FO
LOSESC BOMBE CU NAPALM

SAIGON 16 (Agerpres). — în 
zona platourilor înalte din Vietna
mul de sud și în regiunea Piei Me, 
în apropierea frontierei cambodgie
ne s-au desfășurat în ultimele trei 
zile lupte deosebit de violente în
tre trupele americano-saigoneze și 
forțele Frontului Național de Eli
berare. După cum relatează agenția 
Reuter, formații de avioane ame
ricane care au venit în sprijinul 
trupelor lor au folosit la 15 noiem
brie bombe cu napalm împotriva 
pozițiilor partizanilor sud-vietna- 
mezi. în diferite puncte de 
contact dintre cele două părți, tru
pele au ajuns să lupte și la baio
netă. în ciuda intensificării acțiu
nilor ofensive ale forțelor america
ne, patrioții sud-vietnamezi conti
nuă să provoace pierderi grele 
inamicului. în apropierea bazei de

la Da Nang, pe una din liniile de 
cale ferată, un convoi feroviar a 
fost aruncat în aer de minele plan
tate de patrioți. La Piei Me forțe 
ale Frontului Național de Elibera
re au atacat în repetate rînduri po
zițiile primei divizii aeropurtate a- 
mericane. Luptele au durat pînă în 
dimineața zilei de marți. în aceeași 
regiune bateriile antiaeriene ale 
patrioților sud-vietnamezi au do- 
borît un avion american de tipul 
„Skyraider".

Ziarele australiene „Daily Miror", 
„Australian", „Sun" arată că pier
derile suferite de unitățile austra
liene, în Vietnamul de sud, sînt mai 
mari decît cele ale forțelor ame
ricane, înfrucît „comandamentul 
american aruncă pe australieni di
rect sub focul patriofilor sud-viet
namezi în cele mal periculoase sec
toare de luptă". Australienii au 
pierdut o cincime din efectivul tru
pelor trimise In Vietnamul de sud.

de tușa ?

„ARMONIZARE

Spre a apăra țara

de orice surpriză,

unități din armata Ion BÂIEȘU
Zamblei patrulea

ză acum la fron

tiera cu Rhodesia

0

Șl 0 NUNTĂ FĂRĂ HAZsau arbitri

Interviu a! președintelui
Frontului Național
de Eliberare

HANOI 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului Comite
tului Central al Frontului 
țional de Eliberare din 
namul de sud, Nguyen Huu 
într-un interviu acordat 
rului japonez „ASAHI“, a i 
niat : 
de a infringe imperialismul ameri
can, de a elibera Vietnamul de 
sud și de a obține independența, 
democrația, pacea, neutralitatea și 
unificarea patriei“. Ca o condiție 
principală a obținerii păcii în Viet
namul de sud, a precizat el, este 
necesar ca S.U.A. să înceteze răz
boiul agresiv, să fie respectate a- 
cordurile de la Geneva din 1954, să 
fie lichidate bazele militare ameri
cane de pe teritoriul sud-vietna- 
mez și să fie retrase toate forțele 
militare americane cit și ale sate
liților lor din Vietnamul de sud.

I Na- 
Viet- 
Tho, 
zia- 

„nomii , a SUbli- 
„Scopul luptei noastre este

Conducători 
ai R. fl. Vietnam 
in mijlocul tineretului

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum anunȚă agenția V.N.A., în 
capitala R. D. Vietnam a avut loc 
Congresul tineretului din institu
țiile centrale. La congres au rostit 
cuvîntări președintele Ho Și 
Min și premierul Fam Van Dong.

Președintele Ho Și Min a feli
citat tineretul nord-vietnamez 
pentru realizările lui în producție 
și pentru succesele în lupta împo
triva agresiunii americane, che- 
mîndu-1 să intensifice mișcarea 
de întreceri. Președintele a salutat 
victoriile forțelor patriotice și 
poporului din Vietnamul de sud. 
Premierul Fam Van Dong a 
subliniat sprijinul acordat de po
poarele din țările socialiste și 
de popoarele din întreaga lume 
luptei poporului 
a recomandat în mod deosebit 
tinerilor să intensifice mișca
rea de îmbunătățire a tehnicii în 
scopul creșterii neîncetate a pro
ductivității muncii.

vietnamez. El

PROIECT DE REZOLUȚIE LA 0. N. U
„Să se restabilească toate drepturile R. P. Chineze'*

NEW YORK 16. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : întrunită marți, Adu
narea Generală a încheiat discu
țiile generale în problema restabi
lirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. Participanții 
și-au concentrat apoi atenția asu
pra a două proiecte de rezoluție, 
prezentate cu o zi 
de procedură, iar 
fondul problemei, 
borat de S.U.A. cu 
cere ca problema 
Chinei să fie soluționată pe baza 
unei majorități de două treimi.

Grupul țărilor care au propus 
înscrierea acestui punct pe ordi-

în urmă, unul 
altul privind 

Primul — ela- 
alte nouă țări, 

reprezentării

nea de zi, printre care și Româ
nia, a prezentat un proiect de re
zoluție cerînd ca „în conformitate 
cu recomandarea conferinței șefi
lor de state și guverne ai țărilor 
nealiniate, ținută la Cairo între 
5—10 octombrie 1964, să se restabi
lească toate drepturile R. P. Chi
neze și să se recunoască reprezen
tanții acestui guvern ca singurii 
reprezentanți legali ai Chinei la 
Națiunile Unite", și, în consecință 
„să fie excluși imediat reprezen
tanții ciankaișiști", care ocupă în 
mod ilegal locul Chinei la Națiu
nile Unite și în organismele sale.

Dezbaterile în această problemă 
continuă.

PARIS 16 (Agerpres). — Luni au 
început lucrările sesiunii de toam
nă a Adunării Uniunii Europei oc
cidentale, care timp de patru zile 
va dezbate probleme privind criza 
Pieței comune, dificultățile alian
ței atlantice și „politica spațială" a 
Europei occidentale. în cuvîntarea 
de deschidere, Carlo Schmid, pre
ședintele Adunării, a declarat că 
„Europa trece în prezent printr-un 
moment de criză", ceea ce se reflectă 
în atmosfera de pesimism în care se 
desfășoară lucrările Adunării. El 
a menționat că această criză afec
tează nu numai pe „cei șase", ci 
și țări care fac parte din Asociația 
Europeană a Liberului Schimb și 
care caută căi de apropiere de Pia
ța comună. El a insistat asupra ne
cesității unui acord între țările 
vest-europene în domeniul politicii 
externe și, în același timp, s-a pro
nunțat pentru coordonarea politi
cii economice a Europei occiden
tale în direcția concentrării între
prinderilor pentru a face față 
concurenței americane. In acest 
sens, scrie agenția France Presse, 
Adunarea U.E.O. a adoptat o re
comandare în care invită „guver
nele țărilor membre (Anglia, 
R.F.G., Franța, Italia, Belgia, Olan
da și Luxemburg — n.r.) să exami
neze din nou dificultățile care îm
piedică integrarea Europei". In re
comandare se preconizează, de a- 
semenea, numirea de „comisari 
permanenți" însărcinați cu armo
nizarea activităților celor două or
ganisme economice rivale vest-eu
ropene: Piața comună și Asociația 
Europeană a Liberului Schimb.

WASHINGTON. Ministrul de ex
terne danez a declarat că țara sa 
nu va participa la preconizatul „co
mitet nuclear" al miniștrilor apărării 
ai N.A.T.O., dacă mandatul lui va 
contraveni actualei politici nucleare 
a Danemarcei. După întrevederea de 
luni cu subsecretarul de stat al 
S.U.A., Ball, Haekkerup a precizat 
ziariștilor că Danemarca va fl în 
continuare împotriva prezenței arme
lor nucleare ale N.A.T.O. pe teritoriul 
său.

DECLARAȚIA GUVERNULUI
SOVIETIC

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
guvernul sovietic a dat publicității 
o declarație în legătură cù situația 
din Rhodesia dé sud, în care con
damnă declararea unilaterală a 
independenței Rhodesiei și declară 
că nu recunoaște regimul rasist 
care a uzurpat puteréa în această 
țară. Guvernul sovietic își exprimă 
solidaritatea deplină cu poporul 
Zimbabwe și își reafirmă hotărîrea 
de a „colabora cu țările africane 
în sprijinirea, prin toate mijloa
cele, a luptei lui juste pentru cuce
rirea adevăratei independențe na
ționale".

Evoluția crizei rhodesiene
• Parlamentul englez a 
puteri speciale • Țările 
hotărîte împotriva regimului de
• Incidente în orașele Rhodesiei

acordat guvernului 
africane cer măsuri 

la Salisbury

Infr-o sinteză cu privire la „criza 
rhodesiană", agenția France Presse a 
transmis marți :

Situația continuă să evolueze, în 
același timp, în Marea Britanie, pe 
scena internațională 
desia.

LA

și în însăși Rho-

ca folosirea forjei 
pentru a face să 
rhodesian.
LA NAȚIUNILE 

UNITE

să nu fie exclusă 
cedeze guvernul

LONDRA — guvernului lui 
Harold Wilson 
luni noaptea defosf acordate

Parlament puteri speciale care
i-au 
către 
îi permit să adopte decrete pentru 
a impune Rhodesiei restabilirea lega
lității. Proiectul de lege adoptat de 
cele două Camere a primit sancțiu
nea regală. Unii conservatori au cri
ticat represaliile economice împotriva 
Rhodesiei. în Camera Lorzilor, mar
chizul de Salisbury*) a luat apăra
rea albilor din Rhodesia. Proiectul 
guvernamental a fost, de asemenea, 
criticat de stînga laburistă, care cere

e) După numele bunicului marchizu
lui — unul din întemeietorii imperiului 
britanic — s-a dat numele capitalei 
rhodesiene. Familia Salisbury — scria 
ziarul „Daily Express“ — reprezintă în 
Rhodesia principala forță care acționea
ză în culise“.

DECLARAȚIA' GUVERNULUI
R. P. CHINEZE

PEKIN 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, guvernul R. P. Chineze a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu situația din Rhodesia de 
sud prin care condamnă energic 
autoritățile colonialiste din această 
țară și își exprimă sprijinul hotă- 
rît pentru lupta poporului Zim
babwe. „Șîntem convinși, se spune 
în declarație, că, cu sprijinul po
poarelor din întreaga lume, po
porul Zimbabwe va putea să înlă
ture dominația colonialistă și să 
dobîndească adevărata indepen
dență și libertate".

Da-a lungul „liniei do demarcație", la Santo Do
mingo, incă o demonstrație împotriva celor caro 
lipsesc astăzi poporul dominican de o viață li
niștită. Afișul de sus denunță adevărata semni
ficație a „forței interamericane" aflate în țară...
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Sub masca unei misiuni de pace
La Santo Domfngo stea

gurile galben-negre ale 
așa-ziselor „forțe intera
mericane' au reapărut pe 
clădirile instituțiilor. în ciu
da ridicării stării excepțio
nale, capitala are aspectul 
unui oraș asediat. Străzile 
sînt baricadate, continuă 
asasinatele politice. De 
peste două săptămîni, clă
dirile unor ministere, lipsi
te de prezența titularilor 
lor, se află sub paza seve
ră a ințervenționiștilor a- 
mericani travestiți în uni
formele O.S.A. Totul pare 
să indice o reeditare a e- 
venimentelor petrecute în 
urmă cu șase luni.

„Actul de reconciliere", 
semnat în septembrie, a ră
mas literă moartă. „Recon
cilierea" proiectată, după 
cum se știe, avea la bază 
o formulă de compromis : 
cele două părți în dispută 
— gruparea militară de 
dreapta și constituționaliștii 
(care susțin revenirea la un 
regim constituțional) — ac
ceptaseră la un moment dat 
să predea armele, pentru 
a înlesni activitatea guver
nului provizoriu condus de 
Hector Garcia Godoy. Pre
rogativele puterii guvernu
lui, fie și formale, sînt 
acum ca și anulate. Ge
neralul de extremă dreap
tă Wessin trimite cu in
sistență din Miami me
saje confraților săi din 
Santo Domingo, chemîndu-i 
să înlăture guvernul provi
zoriu. Membrii fostei junte, 
încurajați de prezența tru
pelor intervenționiste, s-au 
reactivizat. In ciuda inter-

dicției guvernului, baza mi
litară San Isidro continuă 
să se afle în mîinile lor. De 
aici se transmit cu regula
ritate comunicate antigu
vernamentale și apeluri la 
răfuială cu forțele demo
cratice. Astfel, perspective
le de normalizare par din 
nou blocate, războiul civil 
rămîne o amenințare și, în 
acest timp, viața economi
că se deteriorează. Pier- 
zînd controlul situației, pre
ședintele Godoy s-a trezit 
în față cu contingentul „in- 
teramerican" ca forță de 
șoc a Pentagonului, care a 
pus stăpînire pe Santo Do
mingo. „Astfel, scrie ziarul 
„Le Monde", se revine la 
punctul de plecare pe care 
Statele Unite afirmaseră că 
ar fi vrut să-l depășească". 
Cu alte cuvinte se mențin 
trupele chemate „să veghe
ze la restabilirea ordinii" 
— prin «ordine» înțelegîn- 
du-se tocmai împiedicarea 
instalării unui regim cores
punzător normelor constitu
ționale.

Intenția creării unei „for
țe interamericane’ — forță 
de poliție pentru acele 
regimuri latino-americane 
care nu manifestă docilita
te — există de multă vre
me la Washington. Eveni
mentele din Republica Do
minicană au fost folosite 
pentru a pune în practică 
aceste intenții. Prin crearea 
unor „forțe interamericane" 
S.U.A. urmăresc, după cum 
scrie ziarul „New York 
Herald Tribune", confecțio
narea unui „paravan multi
lateral pentru acțiunile ' lor

„Recent, scrie 
temerile Ia

de 
ale

unilaterale", 
același ziar, 
tino-americane față 
expedițiile arbitrare 
infanteriei marine a S.U.A.
în alte republici au fost 
amplificate de o rezo
luție agresivă adoptată de 
Camera Reprezentanților". 
Este vorba de rezoluția po
trivit căreia Statele Unite 
își rezervă dreptul de a in
terveni cu forța armată in 
orice țară la sud de Rio 
Grande — rezoluție con
damnată de popoarele la
tino-americane ca o sfidare 
deschisă la adresa inde
pendenței și suveranității 
lor.

Intervenția armată în Re
publica Dominicană și în

cercările de a o permanen
tiza, lărgirea cadrului ei 
prin crearea unei forțe de 
jandarmerie internațională, 
amintita rezoluție sînt 
verigi ale uneia și ace
leiași politici — de încălca
re deschisă a dreptului po
poarelor latino-americane 
la suveranitate și indepen
dență națională, de violare 
a principiilor de bază ale 
relațiilor dintre state. In 
prezent, cînd se afirmă cu 
o vigoare crescîndă nă
zuința și dreptul popoare
lor de a-și hotărî singure 
soarta, de a-și rezolva pro
blemele interne conform 
propriilor lor voințe, o a- 
semenea orientare nu poa
te atrage decît discredit.

Poporul dominican, care 
de șase luni este victima 
agresiunii, cere cu hotărîre 
retragerea trupelor inter- 
venționiste pentru a i se da 
astfel posibilitatea să-și re
glementeze singur proble
mele interne. Această cere
re legitimă răsună tot mai 
ferm pe străzile din Santo 
Domingo, unde baricadele 
nu mai pot zăgăzui valul 
nemulțumirii populare. „In 
definitiv, scria nu de mult 
„New York Times", domi
nicanii și nu americanii 
vor fi aceia ce vor trebui 
să hotărască soarta Repu
blicii Dominicane".

Dumitru ȚINU

— fările africane 
insistă ca fexful 
final (al rezolu- 

de Securitate săfiei), în Consiliul 
comporte o referință la articolul 7 
al Cartei O.N.U., care prevede sanc
țiuni mergînd pînă la intervenția 
armafă.
ÎN RHODESIA — începe să se 

observe o anu
mită agitație printre africani. Guver
nul a recunoscut luni că în mai multe 
orașe s-au produs incidente și au fost 
operate arestări. Guvernul lui Smith 
pare, pentru moment, preocupat de a 
depăși opoziția 
la o parte din

Cine se 
aseamănă...

pe care o înfîmpină 
albi.

In 
dresate 
tarului I 
al O.N.U., 

Portugaliei și

scrisori a-
secre- 

general 
minis- 

I repre- 
au re- 
dezba-

trai de externe al 
zentantul sud-afrlcan la O.N.U. 
fuzat invitația de a participa la 
terlle din Consiliul de Securitate asu
pra situației din

a Vorbind în 
primul ministru 
guvernul britanic 
utilizeze forța armată pentru reglemen
tarea problemei rhodesiene.

Rhodesia
Camera Comunelor, 
englez a declarat că 
nu intenționează să

Doamne, ce nuntă 
era să fie !

Dar n-a fost. A 
fost, de fapt, dar n-a 
fost ce-ar fi putut să 
fie.

Domnul Harry Op
penheimer, cunoscut 
milionar sud-african, 
este regele diaman
telor pe lingă care 
mai are și un mărgă
ritar de fată : pe 
Mary. Cit e ea de 
fiică a regelui dia
mantelor, Mary a 
simțit recent necesi
tatea de a se căsători. 
Nu știu precis cu 
cine, pentru că pur și 
simplu nu m-a inte
resat. Ceea ce știu 
despre ea esté că are 
o comoară de suflet. 
Ce și-a zis Mary (și-a 
zis cu glas tare, ca să 
audă și ăl bătrîn, mi
lionarul), după ce toa
te pregătirile regești 
pentru nuntă erau 
sfîrșite...

— Tăticule, aș vrea 
să chemăm la nuntă 
și niște negri.

Milionarul s-a clă
tinat de uimire. După 
ce s-a convins că nu 
are halucinații, a că
zut pe gînduri. Rege, 
rege, dar știa că cu 
fiică-sa nu-i de glu
mit. In plus, se pu
teau și trage ceva fo
loase •— publicitate 
vastă, reclamă gra
tuită. Deci, peste cîte- 
va clipe în biroul lui 
s-au adunat ginerele 
și oamenii de încre
dere.

— Domnilor, le-a 
spus el, mirați-vă cit 
puteți. Fiica mea do
rește să invite la 
nuntă niște negri.

După ce au trecut 
momentele de stupoa
re a început analiza 
pe toate fețele a ca
priciului domnișoa
rei Mary. Mai întîi 
s-au pus cîteva între
bări :

1. Ce va zice dom
nul Verwoerd, primul

ministru, cînd va afla 
vestea ?

2. Ce fel de negri 
vor fi chemați la nun
tă?

In cele din urmă 
s-a stabilit să fie che
mați niște negri cu 
care domnul Oppen
heimer are relații de 
afaceri.

Domnul Oppenhei
mer se și vedea surî- 
zind în pozele de pa
gina întîi ale ziare
lor. Capriciul miresei 
devenise o interesan
tă idee politică. In 
definitiv, prea mult 
strigă ziarele, prea 
se publică fotografii 
și documente despre 
sclavia negrilor, des
pre lagărele de con
centrare și despre cri
mele guvernului ra
sist. Or, vă închipuiți 
ce ecou ar fi avut 
nunta familiei Op
penheimer : albi și 
negri la aceeași masă! 
Zîmbindu-și și strîn- 
gindu-și mîinile, fe- 
licitîndu-se, distrîn- 
du-se, mîncînd și 
bind... Poftim? Bind?

Stați așa ! Nu se 
poate !

In ultima clipă dom
nul Oppenheimer a 
căzut pe gînduri. In 
nemărginitul său en
tuziasm uitase de le
gea care interzice ca 
negrilor să li se ser- 
vească băuturi în 
compania albilor. E- 
xistă, într-adevăr, o 
lege care interzice ca 
albii să bea chiar și 
o ceașcă de ceai la 
un loc cu negrii. Pen
tru că, dacă era voie 
să se bea ceai, li s-ar 
fi servit ceai, cu toa
te că era vorba de o 
nuntă. Dar nu era 
voie.

— Domnilor nu ne 
dă voie legea, a spus 
domnul Oppenhei
mer.

Și negrii n-au mal 
fost invitați la nun
tă. Mary a înțeles 
pînă și ea. Legea e 
lege.

Și s-a dus pe apa 
sîmbetei tot farmecul 
nunții. N-a mai avut 
haz. Oricum, domnu
le Oppenheimer, per- 
miteți-mi să o felicit 
pe fiica dumneavoas
tră, Mary. Ideea ei a 
fost gigantică — deși 
ratată !

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

Scena de supliciu la Johannesburg

SCURTE ȘTIRI

Congresul socialiștilor italieni
întîlniri romăno-britanice

Congresul Partidului Socialist 
Italian, primul dintre congresele de 
partid considerate de natură să a- 
ducă unele clarificări în viața po
litică italiană, a luat sfîrșit dumi
nică. După dezbateri uneori furtu
noase a fost adoptată, cu o majo
ritate de voturi de 80 la sută, re
zoluția curentului majoritar din 
partid.

Reluînd tezele expuse în rapor
tul prezentat la congres de secre
tarul partidului, De Martino, și în 
cuvîntarea rostită de Pietro Nenni, 
rezoluția dă o apreciere pozitivă 
acțiunii guvernului de „centru-stîn
ga“ și recomandă menținerea pre
zenței socialiștilor în acest guvern. 
Sînt formulate totodată o serie de 
cerințe, printre care o orientare 
mai activă în domeniul economic 
pentru asigurarea ocupării mîinii 
de lucru și pentru combaterea șo
majului, pentru favorizarea trans
formării tehnologice a întreprinde
rilor, pentru dezvoltarea regiunilor 
rămase în urmă din sudul și cen
trul țării. Rezoluția cere de aseme
nea realizarea rapidă a administra
țiilor regionale promise în progra
mul guvernului de „centru-stînga". 
In politica externă, se recomandă 
„o atitudine mai autonomă a Italiei 
față de aliații săi“. Pe de altă par
te rezoluția se. pronunță în favoa
rea unificării Partidului socialist 
cu Partidul social democrat. In a- 
cest scop se propune viitorului 
congres social-democrat, care se 
va ține în luna ianuarie, „o perioa
dă de acțiuni comune la toate ni
velele pentru înfăptuirea acțiunii 
de guvernare, iar dacă împrejură
rile o vor cere, pentru purtarea 
unei bătălii comune în cadrul opo
ziției".

Congresului i-a fost prezentată 
și o rezoluție din partea minorită
ții, care a obținut 20 la sută din 
voturi. In aceasta, ca și în cuvîntă- 
rile rostite la congres de Lombardi, 
Santis și alți exponenți ai aripei de 
stînga din partid, este viu criticată 
politica guvernului de „centru-stîn
ga“, arătindu-se că propriile obiec
tive programate ale acestui guvern

tru rămas neîndeplinite. Repetatele 
concesii făcute de conducerea P.S.L 
democrat-creștinilor, se arată în 
rezoluție, constituie, pur și simplu, 
o transferare a partidului pe po
ziții social-democrate moderate. 
Rezoluția respinge propunerea de 
unificare limitată la P.S.L și P.S.D. 
De asemenea, este respinsă pers
pectiva aderării partidului la In
ternaționala socialistă, ceea ce. a- 
rată documentul, ar însemna apro
barea unor teze inacceptabile pen
tru socialiștii italieni.

Aprecieri ale reprezentanților 
celorlalte partide politice cu pri
vire la congresul socialist s-au fă
cut chiar în cursul zilei de dumi
nică cu prilejul mitingurilor elec
torale ținute în diferite localități 
în vederea alegerilor ce vor avea 
loc la 28 noiembrie pentru consilii
le comunale și provinciale. Sena
torul democrat creștin Gava a sa
lutat apelul la unitate între socia
liști și social democrați, apréciin- 
du-l ca „o evidentă evoluție a so
cialiștilor spre o deplină autonomie 
față de comuniști". Secretarul Par
tidului Socialist al Unității Proleta
re, Vechietti, a spus că aripa de 
dreapta din P.S.I. a schimbat ideo
logia, politica și structura de clasă 
a partidului, transformîndu-l în
tr-un partid social democrat de 
discuții. El a adăugat însă c-ar fi 
greșit să se considere aceasta ca 
o victorie a dreptei socialiste în 
țară. Giancarlo Pajetta, membru al 
secretariatului partidului comunist, 
s-a referit la tendința de abando
nare a idealurilor socialiste, care 
s-a manifestat la congresul P.S.I., 
relevînd totodată că atit raportul 
lui De Martino cit și cuvîntarea lui 
Nenni nu au putut trece cu vede
rea obstacolele care există în calea 
realizării programului coaliției de 
„centru-stînga". Comuniștii, a spus 
Pajetta, vor fi și de aci înainte a- 
nimatorii luptei sociale și ai vieții 
democratice a țării, acționînd pen
tru realizarea adevăratei unități I 
politice a clasei muncitoare.

LONDRA. Președintele Ca
merei de Comerț a Republicii 
Socialiste România, Victor Io
nescu, a avut întîlniri cu lordul 
Verulam, președinte, și cu alți 
membri ai conducerii Camerei 
de Comerț din Londra și cu 
conducători ai unor firme in
dustriale și comerciale. In ca
drul unei întruniri a Secției ro
mâne a Camerei de Comerț 
din Londra, din care 
ca membri, circa 800 
oaspetele a făcut o 
despre desfășurarea 
comerciale internaționale 
țării noastre, referindu-se tot
odată la posibilitățile de dez
voltare a schimburilor comer
ciale româno-britanice. El a 
avut, de asemenea, o întîlnire, 
la Camera Comunelor, cu 
grupul parlamentar pentru dez
voltarea relațiilor comerciale 
Esț-Vest ; au fost discutate di
verse aspecte ale relațiilor co
merciale româno-britanice.pLa 
recepția de luni seara dț la 
ambasada României au pari'ciz. 
pat G. Thomson, ministru de 
stat la Ministerul de Externe, 
parlamentari, reprezentanți ai 
lumii de afaceri.

/ac parte. 
de firme, 
expunere 
relațiilor 

ale

BELGRAD. La 16 noiembrie au 
început convorbirile între delega
țiile de partid și de stat ale R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Iosip Broz 
Tito, și R. P. Polone, condpsă de 
Wladyslaw Gomulka și Jozef Cy- 
rankiewicz.

Spre Venus !

MOSCOVA. A fost lansată, o 
nouă stație interplanetară sov' i- 
tică — „Venus-3", cintărind 
kg, anunță TASS. Sub raportul 
aparaturii științifice, construcția 
ei se deosebește întrucîtva de 
cea a lui „Venus-2".

Ion MÄRGINEANU

î PHENIAN. într-o declarație, 
guvernul R.P.D. Coreene, condam- 
nînd „adoptarea cu forța, de către 
Camera inferioară a Dietei japone
ze, sub presiunea S.U.A., a tratatu
lui japono—sud-coreean", „declară 
din nou în mod solemn că tratatul 
încheiat ilegal cu autoritățile ma
rionetă sud-coreene, care nu re
prezintă poporul coreean, este nul" 
și că poporul coreean nu-1 va recu
noaște niciodată. „Poporul coreean, 
strîns unit cu poporul japonez, va 
continua lupta dîrză .împotriva a- 
cestui trațat".
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