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Ședința Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

In ziua de 13 noiembrie 1968 a avut Ioc ședința Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Lucrările au fost deschise de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C, 
al P.C.R.

Comitetul Central a desemnat reprezentanții Partidului Comunist Român în Consiliul 
Național al Frontului Unității Socialiste.

LUCRĂRILE SESIUNII EFICIENȚA INDUSTRIEI

UȘOARE IMPUNE

MAR IUNĂRI NAȚIONALE

Cînd lipsește 

solicitudinea

în. cursul dimineții de miercuri au continuat lucrările sesiunii a douăsprezecea a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări nale.Deputății și invitații au nat cu puternice aplauze ducătorii partidului și statului : tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Dră- gan, Janos Fazekâș, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.Erau prezenți membrii Consiliului de Stat.în tribune se aflau numeroși invitați, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, ziariști.Ședjnța a fost condusă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.

Nați.o-întîmpi- pe con-
La discuția generală asupra proiectului de tineretului au mai Gheorghe cooperativei agricole de producție din Sebeș, județul Alba, Elena Ia- cubina, inginer agronom, din comuna Peregu Mare, județul Arad, Dio- nisie Bartha, tehnician la Termocentrala de la Fîntînele, județul Mureș, și Nicolae Ungureanu, membru al Biroului C.C. al U.T.C.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus în întregime votului deputaților. Cu unele amendamente propuse de deputați, Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, deputatul Mihai Gere, președintele Comitetului pentru problemele administrației

Lege privind pregătirea pentru apărarea patriei luat cuvîntul deputății Crăciun, președintele
locale, a prezentat expunerea la proiectul de Lege privind modificarea unor dispoziții din Legea nr. 28/1963 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. Raportul comisiilor administrativă și juridică la acest proiect de lege a fost prezentat de deputatul Petre Duminică, vicepreședinte al Comisiei ui strati ve.După ce proiectul de lege discutat pe articole, Marea nare Națională a adoptat, cu mendamentele propuse de deputați, Legea privind modificarea unor dispoziții din Legea nr. 28/1966 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, în care sînt cuprinse normele cu privire la alegerea deputaților în organele reprezentative, corespunzătoare cu
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(Continuare în pag. a II-a>

pentru valorificarea 

cercetării științifice

dr. ing. Petru VLADdirector al Institutului de cercetări minier®Este cunoscut rolul însemnat care îl are în orice întreprindere elaborarea din vreme a unui plan operativ de producție temeinic fundamentat, pornind de la cunoașterea exactă a potențialului tehnic și uman al secțiilor de fabricație, a comenzilor, a posibilităților de a- provizionare tehnico-materială. Cu atît mai multă importanță capătă un program judicios de producție într-o întreprindere a industriei ușoare, ținînd seama că avem de-a face cu un sortiment foarte variat de produse și cu un număr marc de beneficiari, ale căror exigente și preferințe fată de calitatea și varietatea sortimentală a bunurilor de consum sînt în continuă evoluție.Se poate afirma că această latură a organizării producției nu este pe deplin stăpînită în unele întreprinderi ale industriei ușoare, fapt dovedit de superficialitatea cu care s-au elaborat unele studii în- ■ treprinse în acest domeniu — în ampla acțiune de organizare științifică a producției și a muncii, inițiată de conducerea partidului — de ineficienta unor măsuri preconizate în a- numite unități pentru îmbunătățirea planificării operative a producției. Concludent în acest sens este cazul 
întreprinderii textile Pitești. în se.'..-realizează ritmic, iar un număr mare de filatoare, țesătoare și alti muncitori nu reușesc să-și îndeplinească normele de lucru, programul lunar de fabricație nu este riguros repartizat și fundamentat pe secții, pe mașini și oameni, pe fiecare sortiment.Dintre cele 26 de studii de organizare științifică a producției și a muncii, elaborate pînă acum de cadrele tehnice și economice din întreprinderea piteșteană, numai unul se referă la îmbunătățirea programării producției. Stabilind ceasta temă, conducerea întreprinderii a pornit de la premisa că este necesar a perfecționa în primul rînd sistemul de programare în secția finisaj, atît în vederea asigurării continuității lucrului, 'cît și a realizării sortimentelor pe culori și desene, corespunzător termenelor din contractele economice încheiate cu beneficiarii. Cum se prezintă însă studiul respectiv, socotit ca încheiat și aplicat în întreprindere ?Sînt două simple coli de hîrtie, pe care sînt înșirate mai întîi cîte- va considerații teoretice privind necesitatea îmbunătățirii programării producției ; după aceea se precizează că, potrivit specificului fabricii, unde cantitățile cerute nu permit formarea de loturi industriale mari, este adecvat să se utilizeze sistemul 
lansării în fabricație pe partizi, care să poarte același număr în toate fazele de fabricație. Studiul se încheie cu o scurtă concluzie, în care se a- firmă că prin introducerea acestui sistem se va obține o mai bună ritmicitate în fabricație, va crește calitatea produselor, capacitățile de producție vor fi utilizate mai rațional, iar planul va fi realizat riguros pe articole și sortimente. Fără însă să stabilească vreo măsură, vreo responsabilitate sau un termen pen-

tra introducerea lansării în fabricație pe partizi.De bună seamă, nu prin numărul de pagini sau prin cantitatea de hîrtie consumată se măsoară valoarea și eficiența unui studiu de organizare superioară a producției și a muncii. Exigența eu care se exami
nează diferitele elemente și 
pe care tema în discuție le 
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tăți de cercetare din străinătate, poate duce, de asemenea, la întîr- zierea valorificării unor cercetări proprii, prin diminuarea nejustificată a eficienței lor tehnice și economice, consecința fiind micșorarea rolului științei autohtone în economia națională.Problema valorificării operative a cercetărilor valoroase, finalizate, a fost discutată și în colectivul de conducere lărgit al tutului. Analiza tică ne-a arătat perioada anilor 1965, s-au aflat în cercetare 448 teme, dintre care au fost valorificate numai 109, respectiv 24 Ia sută, în timp ce în ultimii 3 ani (1966—1968), numărul temelor a fost de 413, iar al celor valorificate de 137, respectiv de 33 la sută. Menționăm că totalitatea celor 861 de■ dțeine șe refepă la studii și cercetări cu caracter aplicativ, peste 70 la sută fiind lucrări care au ajuns în faze superioare — pilot, semiin- dustrială, experimentare la scară industrială, în uzine sau în subteran.Cauzele care au dus la un procent redus de teme valorificate în producție sînt în majoritatea lor de ordin subiectiv. Astfel, pînă nu de mult erau abordate multe teme care, chiar în momentul planificării, nu aveau șanse de a atinge stadiul valorificării în producție. Acest fapt se da
tora atît insuficientei 
analize tehnico-econo- 
mice a temelor intro
duse în plan, cît și ten
dinței de a da de lucru 
unor persoane sau co
lective care efectuau 
cercetări fără perspec
tive de concretizare.Inexistența unor organe sau unități speciale care să urmărească aplicarea cercetării, efectuarea unor cercetări în fază semiindus- trială și industrială în condiții de plan de producție și nu ca o sarcină distinctă, întîrzie- rile si greutățile în a- vizarea și omologarea rezultatelor, lipsa de

precedenți. Atît cercetătorii, cît și beneficiarii se mulțumeau de multe ori cu rezultatele obținute în fazele laborator, pilot sau semi-in- dustrial, fără a mai insista asupra unei valorificări eficiente în producție. Cauzele acestei situații sînt multiple: 
defecțiuni în planifica
re ; lipsă de informare 
asupra importanței te
mei în procesul de pro
ducție ; inexistența co
laborării între factorii 
din cercetare și producție ; insuficiența mijloa
celor de stimulare mul
tilaterală etc.Acționează, în același sens, și neîncrederea, timiditatea, incertitudinea, manifestate de u- nele cadre din cercetare, producție sau administrație, dar și comoditatea și frica de risc care determină, a- deseori, un orizont teh- nico-științific redus, desconsiderarea cerce- ------ s, În v pofida rezultatelor pozitive incontestabile. Exagerarea, din aceleași considerente, a posibilităților unor uni-

Potrivit profilului său, institutul nostru și-a propus să sporească aportul cercetării științifice la soluționarea problemelor majore, actuale și de perspectivă, ale industriei miniere. întrucît capacitatea lui se amplifică, o dată cu construirea noii baze tehnico-mate- riale, cadrele de cercetare vor putea oferi industriei rezerve și posibilități sporite. în a- celași timp, trecerea institutului la gestiune economică proprie și organizarea consiliului științific, ca organ de conducere colectivă, cu atribuții largi, vor înlesni o abordare mai eficientă a problemelor cercetării.Recenta analiză a activității institutului a relevat o serie de aspecte 
pozitive privind tema
tica cercetărilor, opera
tivitatea . efectuării, ca
litatea și ^.costul lor. ....-------- ........... -Mpi puțiii' favorabilii' Se'^tăfilor . âlitohtohe, prezintă însă situația în domeniul valorificării în producție a numeroase cercetări efectuate, în special, în anii

bilite, 
Iuții 
treprinderi similare din țară și de 
peste hotare sînt cerințe indispensa
bile pentru reușita acestei acțiuni. Conducerea întreprinderii textile din Pitești nu a ținut însă seama de toate. aceste cerințe, și, din această cauză, anumite studii — între care și cel privitor Ia îmbunătățirea programării producției — nu pot fi socotite decît ca o simplă încercare, nefinalizată, de abordare a unor probleme de maximă însemnătate economică. .Soluții mai realiste în perfecționarea metodelor de programare a producției au fost experimentate la în
treprindere» textilă „Dacia" din Capitală și la Fabrica de pielărie și 
încălțăminte Cluj. Directorpl econo- timn"ce‘hfeY‘nlanuY'de nroduetie nu mic al întreprinderii clujene, Nicolae planai de .prpdupțîe, mi ....ciovîrpaelie, ne-a relevat cfe țelul fi-

Nicolae FANȚI,UE 
Alexandru MUxEȘAN
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de ziare

Autorii morali în
un inși văii. înîi în-

CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIUaproape patru luni.
vizitat pe minorul I. miliției.cît timp ești aici ?

(Continuare 
în pag. a IV-a)

iui, fire

SUCCES ADUNĂRII

GENERALE A SCRIITORILOR!
Eveniment de seamă în viața culturală a țării, Adunarea generală a scriitorilor, care se deschide astăzi în marea sală a Ateneului, constituie un prilej pentru slujitorii condeiului din toate generațiile de a dezbate cu spirit de răspundere problemele actuale ale artei literare, de a discuta la un înalt nivel principial, în tondițiile climatului prielnic asigurat creației de Partidul Comunist Român, căile dezvoltării pe mai departe a literelor românești.Legatară a unei tradiții de inestimabilă bogăție si de adînci semnificații umane, sociale și patriotice, literatura română de astăzi se dezvoltă în conso- ț nanță intimă cu destinul poporului care construiește socialismul, constituind expresia sentimentelor și aspirațiilor lui fundamentale. Desfășurîndu-se într-un moment istoric în care prind contur ferm prevederile Congresului al IX-lea al partidului nostru, dezbaterile Adunării generale a scriitorilor se încarcă de nobile îndatoriri, sînt chemate să des-

7.

de nobile îndatoriri, sînt chemate să des- larai perspective activității scriitoricești,

tuate ferm pe platforma filozofiei marxist-leniniste, inspirate intim din realitățile societății noi, socialiste. Scriitorii țării noastre, pătrunși de sentimentul înaltei datorii față de popor, față de valorile lui nepieritoare pe carq sînt chemați' să le sporească necontenit, vor aborda fără îndoială'problemele pT&țj greșului literaturii noastre și ale organizării vieții literare, cu răspunderea și competența pe care le solicită unul din importantele domenii ale construcției socialiste.Ziarul „Scînteia', urmărind cu viu interes activitatea creatoare pe care o desfășoară scriitorii țârii noastre, aportul lor în cadrul vastei opere de edificare a civilizației și culturii socialiste, exprima acestui înalt forum al literelor românești, care este Adunarea generală, cele mai calde urări de succes. Dorim din toată inima ca literatura română, călăuzită de ideile marxism-leninismului, să se îmbogățească cu noi opere valoroase, inspirate din tumultul vieții noi, străbătute de patosul umanismului socialist.

pe reprezentanții unor grupuri

insti- statis- că, în 1960—
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Pe șontierul centralei electrice de 
aflată în plină construcție la 
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a primit o telegramă prin care președintele federal al Republicii Austria, dr. H. C. Franz Jonas, transmite sincere mulțumiri pentru urările ce i-au (ost adresate cu prilejul Zilei naționale a Austriei.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri după-amiază pe ziariștii Louis Frequin și Tom Brouwers,
prezentanți ai unor grupuri de ziare din O- landa, care se află într-o vizită în țara noastră la terului terne. invitația Minis- Afacerilor Ex-(Agerpres)

© Printre cei 100 000 : Trei generații reconstituie filmul 
marelui plebiscit de la 1 decembrie 1918 © România în 
era civilizației industriale © Vîrsta: avantaj sau obsta
col ? Există un secret al tinereții eterne ? La aceste în
trebări și la altele se află răspuns în ancheta „Scara 
vieții" Pregătiți-vă pentru turismul submarin ! — vă 
sfătuiește comandantul acvanaut Jean Yves Cousteau 
• Cum va arăta omul viitorului ? © Explozia informa
țiilor — o explozie surdă care zguduie lumea ® Ultimul 
pacient: Medicina • Mexico '68 : Timpul și spațiul — 
învinșii marii încleștări olimpice © Satira și umor, anec

dote, caricaturi, teste, cuvinte încrucișate.

Săptănrâa atlantică
Un dosar la Tribunalul din Arad ; cu un număr : 5 176 ; și cu culpat : minorul Iosif H., de 14 ani. Capetele de acuzare — furt gabondaj.L-am arestul— De treb.— De .Mă uit la el : un copil frumos, bine dezvoltat pentru vîrsta cu niște ochi mari, triști. O interiorizată — îmi spun.— Și de ce ai furat ?Tace, apoi răspunde căutîndu-și cuvintele :— Mie nu mi-a mai plăcut la Casa copilului (n. n. : pînă la comiterea infracțiunilor din primăvara acestui an, minorul, deși cu ambii părinți în viață, a fost internat la Casa de copii nr. 2 din A- rad ; asupra acestui amăhunt voi reveni). Atunci, am început să fur, să fug de la școală. Nici n-am mai învățat. Voiam să mă dea afară ! Eu credeam că e mai bine să locuiesc la unul din părinți.— N-aveai ce-ți de copii ?— Ba da, aveam ce să nu locuiesc trăiesc— Pe ultima— Nu— Pe

trebuie la Casade toate. Dar de la părinți, dacăamîndoi ? !tatăl tăuoară ?mal țin minte, eram mic. maică-ta am auzit că ai
cînd l-ai văzut

vizitat-o după vacanța de primăvară. Tocmai la... Rădăuți.— Da, i-am aflat adresa de la bunica. Și mi-a - fost dor de ea. A- tunci am fugit de la Casa copilului și m-am dus la ea.— Cum te-a primit mama ? S-a bucurat ?— Nu era acasă. Am aflat de la o vecină că-i la spital.— Bolnavă ?— Nu ea, copilul ei de trei luni. M-am dus la spital, și cînd m-a văzut, a ieșit afară în aceeași zi.— Cit ai stat la Rădăuți ? De ce n-ai rămas la mama, să locuiești la ea ?— Am stat vreo cinci zile. Pe urmă mi-a spus să mă întorc la Casă copilului, că-i mai bine așa.întrerup aici convorbirea, pentru a face o incursiune în viața a- cestui copil. Născut la 7 aprilie 1954, în comuna Vinga-Arad, minorul provine din legătura extracon- jugală dintre Zenovia M. și Iosif H. Ulterior, căsătoresc legal, copil, dar divorțează nu peste multă vreme, luînd fiecare cite un fiu. Iosif H. revine mamei, care, pe cînd acesta avea trei ani, îl abandonează în gara din Arad, cu un bilet pe care scrie doar atît : numele, locul și data nașterii. Zenovia M., „mama" care comite acest act inuman, dispare ; duce un timp o viață aventuroasă, peregrinînd prin mai multe localități pentru a

cei doi părinți ai săi se mai au încă un

nu fi depistată de organele de miliție care o urmăresc. Prinsă în cele din urmă, este condamnată la închisoare ; este eliberată nu peste mult, prin amnistia din 1959. Se căsătorește apoi la Rădăuți cu C. M.Copilul este încredințat de organele în drept Casei de copil preșcolari din Lugoj. De aici, este transferat la 14 septembrie 1961 -la Casa de copii școlari nr. 2 din A- rad, unde rămîne pînă la comiterea infracțiunilor din acest an.Despre comportarea lui Iosif H., în timpul cît a fost la Casa de copii, citim în declarațiile date procuraturii de către colegii săi. Cîndu Viorel, de pildă, spune: „îl cunosc pe Iosif H., deoarece am lost colegi de clasă, el fiind de aceeași vîrstă cu mine. Colegul Iosif H. a avut o comportare bună pînă în trimestrul II al acestui an. fiind liniștit și ascultător... Eu am stat de vorbă cu el și mi-a spus că nu-i place la Casa copilului și de aceea se comportă atît de urît". La fel vorbește despre el și un alt coleg de internat, Mishalic Ianoș, iar diriginta clasei, Maria Moru, de la Școala generală nr. 3 unde învăța Iosif H., îi face următoarea caracterizare : „Era priceput la activități practice. Pînă în trimestrul II a- nul acesta elevul nu a avut nici o
Dimitrie RACHIC!

(Continuare în pag. ® V-a)

Consiliul ministerial al pactului Atlanticului de nord se întrunește în zilele de 14, 15 și 16 noiembrie la Palatul congreselor din Bruxelles. Potrivit calendarului întocmit, la 14 noiembrie va avea loc reuniunea celor 14 miniștri ai apărării din țările N.A.T.O. (fără reprezentantul Franței, întrucît — după cum se știe — această țară a părăsit organismele militare ale N.A.T.O.) și a șefilor de state ma- , jore. Apoi, în următoarele două zile se vor întîlni miniștrii de externe (de data aceasta și cu participarea reprezentantului Franței, căci ea, retrăgîndu-se din mecanismul militar integrat, a continuat să rămînă membră a pactului).Prin tradiție, sesiunea de toamnă a Consiliului ministerial al N.A.T.O. se ținea în jurul lui 15 decembrie. Acum, data a fost avansată cu o lună. Prin această anticipare, inițiatorii hotărîrii au ur-

mărit să imprime actualei sesiuni un anumit caracter de „urgență" și „febrilitate". Atît generalul american Leman Lemnitzer, comandantul suprem al N.A.T.O., cît și secretarul general al pactului, Mani io Brosio, au invocat anumite „imperative actuale", cu scopul de a putea cere o creștere a cheltuielilor militare, care s-au și ridicat anul acesta la circa 100 milioane de dolari. precum și o intensificare a pregătirilor militare îii țările participante la N.A.T.O.în același timp, căpeteniila N.AT.O. tind să folosească această sesiune pentru a stăvili tendințele centrifuge care s-au făcut, simțite în ultimii ani în diferite țări vest- europene în legătură cu faptul că în anul viitor expiră termenul da 20 de ani al valabilității pactului. Adepții cei mai activi ai N.A.T.O.
(Continuare în pag. a V-a)
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SCINTEIA — joî 14 noiembrie 1968

PRIVIND PREGĂTIREA NNERETULUI

APĂRAREA WM7
CUVWTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE CRĂCIUN
fermiteți-mi vă rog să-mi exprim ide la început adeziunea deplină față de proiectul de lege pus în dezbaterea forului suprem al statului, convins fiind că pregătirea tineretului pentru apărarea patriei se înscrie în preocupările partidului și statului nostru pentru formarea unui tineret viguros, temeinic și multilateral pregătit, în măsură oricînd să apere înfăptuirile socialiste.Conștiința apărării unor asemenea cuceriri, cîndva idealuri, pentru realizarea cărora s-au- înscris pagini nemuritoare în cartea de aur a patriei noastre, va spori tineretului nostru mîndria patriotică pentru ceea ce are de înfăptuit și de apărat. Participarea tinerilor la această activitate este unul din mijloacele importante de educare patriotică și internaționalistă a lor, un mijloc eficace de pregătire pentru viață. în același timp pregătirea tineretului pentru apărarea patriei oferă cadrul prielnic de a- firmare și dezvoltare la tineri a spiritului de colectivitate, de întrajutorare, de înfrățire a lor. în județul Alba, unde trăiesc și muncesc umăr la umăr tineri români, maghiari, germani și de al te. naționalități, activitatea de pregătire pentru apărarea patriei îi va uni și mai mult în efortul lor comun de

£!£9, ill'ltW. -S.Complexitatea vieții internaționale, existența imperialismului cu trăsăturile lui agresive, impun a- doptarea tuturor măsurilor necesare pentru a putea da riposta cuvenită oricui ar încerca să atenteze la independența și suveranitatea țării, la pacea și securitatea lumii, în acest cadru general se integrează proiectul de lege privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei,. supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.în cuvîntul meu doresc să mâ refer îndeosebi la prevederea potrivit căreia fetele sînt investite cu aceleași drepturi și îndatoriri patriotice ca și băieții. înțelegînd profund sensul acestei măsuri, dovedind calități deosebite, ignorate într-un trecut nu prea îndepărtat, fetele au primit cu adeziune și interes participarea lor la pregătirea pentru apărarea patriei Fără îndoială că în cadrul acestei activități ele vor depune toată stăruința pentru a cinsti prin fapte tradițiile revoluționare ale poporului nostru, înfăptuirile socialiste, unde de fiecare dată femeile s-au încadrat cu răspundere și devotament.După ce s-a referit la figurile proeminente ale luptătoarelor pentru libertate socială și națională, vorbitoarea a spus : în cultură, în artă și știință, femeile au avut, de asemenea, pentru fiecare' generație exponenți remarcabili : Sarmiza Bilcescu, prima femeie doctor în drept din lume și prima femeie avocat din Europa; Elena Cara- giani — prima aviatoare româncă,

ESarcinile încredințate Uniunii Tineretului Comunist, între care și aceea de a organiza și conduce activitatea de pregătire a tinere-
(Urmare din pag. I)dificările aduse de Constituție și cu îmbunătățirea organizării administrativ-teritoria- le a țării.în continuare, deputatul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de 

la ultima sesiune a Marii A- 

înflorire și dezvoltare continuă a României socialiste.Din proiectul de lege am reținut în mod deosebit sarcinile pe care le au organele locale în sprijinirea organizațiilor de tineret pe linia activității de pregătire pentru apărarea patriei. Avînd în vedere faptul că în mediul rural majoritatea tinerilor își desfășoară activitatea în cooperativele agricole de producție, propun ca alături de celelalte organe și organizații de stat și obștești care sprijină Uniunea Tineretului Comunist pe linia pregătirii tineretului pentru apărarea patriei, prevăzute la art. 3 din proiectul de lege, să fie inclusă și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Tineretul sătesc, bucurîndu-se din plin de toate binefacerile socialismului, identificat pentru totdeauna cu destinul patriei, consideră această nouă răspundere încredințată un nou prilej de afirmare a potențialului său de participare activă la construirea și apărarea edificiului socialist.Conștient de importanța pe care o are pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, de caracterul profund patriotic al acestei activități, dau cu toată convingerea votul meu pentru proiectul de lege pus în discuție.

brevetată de Federația Internațională de Aviație în anul 1914 . Ha- ricleea Darclee, Aristița Roma- nescu, Lucia Sturdza Bulandra, sînt reprezentante ale talentului artistic românesc ridicat la perfecțiune, în anii socialismului, energiile feminine s-au valorificat armonios. dovedindu-se deseori de r.e- înlocuit Exemple nenumărate, care împletesc acea aureolă pe care femeia o merită din totdeauna, vorbesc despre participarea acesteia alături de întregul popor la înălțarea patriei socialiste.Sînt convinsă că investite cu drepturi, care înseamnă în a'tlași timp îndatoriri și răspunderi, tinerele fete vor ști să continue și să dezvolte valorile moștenite. Prin participarea la pregătirea samtară și de prim-ajutor, prin însușirea de cunoștințe de topografie, instrucția focului, de apărare locală antiaeriană, fetele își pot afirma pe deplin aptitudinile lor. exercitîn- du-și egalitatea în drepturi ce le este asigurată de statul nostru socialistAm convingerea că prevederile legii privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei vor contribui la educarea tineretului nostru în spiritul disciplinei și al curajului, în spiritul dragostei față de patrie, față de cuceririle poporului nostru, vor contribui la pregătirea sa multilaterală pentru viațăCa deputată și mamă, îmi exprim deplina adeziune față de noua lege, pe care o voi vota cu toată încrederea.

BARTHA
tului pentru apărarea patriei, conferă muncii cu tineretul un caracter mai concret, mai variat și mai strîns legat de preocupările sale.

dunări Naționale, iar deputatul Mircea Rebreanu, secretarul Comisiei juridice, a expus raportul acestei comisii.Trecîndu-se la votul secret, prin buletine. Marea Adunare Națională a aprobat decretele cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune.La următorul punct de pe ordinea de zi. s-a trecut la a- legerea unor noi membri în 

Urmărind să cultive în rîndul tineretului dragostea pentru tradițiile de luptă ale poporului nostru, dragostea pentru patria socialistă, activitatea de pregătire pentru a- părarea patriei strînge totodată într-o unitate de monolit. forța și capacitatea creatoare a tinerilor români, maghiari, germani și de alte naționalitățiNenumărate au fost în trecutul istoric jertfele comune în lupta pentru dreptate socială, pentru a- părarea patriei comune.Trăind și muncind împreună, părtași la bucurii și necazuri, între oamenii muncii români și de alte naționalități s-au dezvoltat relații de frăție în muncă, de solidaritate în mișcările revoluționare pentru progres, în luptele împotriva asupritorilor comuni, a cotropitorilor țării, pentru neatârnarea meleagurilor pe care și-au durat împreună căminul și viața.Astăzi, mai mult și mai bine ca oricînd, ne dăm seama că principalul mijloc de a contribui la întărirea orînduirii noastre sociale, a prieteniei frățești dintre oamenii muncii români și ai naționalităților conlocuitoare, constă în dăruirea completă și unanimă pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru.Adunările recente pentru constituirea consiliilor oamenilor muncii din rîndurile naționalităților conlocuitoare, care constituie încă o dovadă a rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale în patria noastră, desfășurate într-o atmosferă entuziastă, însuflețitoare au demonstrat dorința și hotărîrea tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, de a suda trainic • ;*•. « W
. 1

CUVÎNTUL
NICOLAE

DEPUTATULUI
UNGUREANUMărturisesc cu emoție că pentru noi, cei tineri, este o mare fericire să constatăm cu cîtă grijă și atenție sîntem înconjurați de partid și popor, de întreaga noastră societate, cîtă prețuire se acordă forței și capacității noastre de a participa, alături de toți oamenii muncii, la înflorirea continuă și multilaterală a patriei, Ia apărarea independenței și integrității ei teritoriale.Partidul nostru în întreaga sa activitate a apreciat rolul pe care îl are tineretul în dezvoltarea societății, a creat condițiile necesare pentru valorificarea energiei, entuziasmului și dorinței lui de progres în slujba înfăptuirii sarcinilor ce au stat în fața poporului nostru în fiecare etapă pe care a străbătut-o în lupta și munca pentru triumful socialismului.Prin hotărîrea C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie anul trecut, Uniunea Tineretului Comunist a primit noi sarcini în domeniul formării multilaterale a tineretului, a pregătirii lui pentru muncă și viață prin forme specifice vîrstei și preocupărilor acestuia.Supunerea spre dezbaterea și a- probarea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale a legii cu privire la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei vine în întâmpinarea dorinței tinerilor de pe tot cuprinsul țării noastre de a se instrui, de a învăța nu numai să construiască, ci și cum să apere ceea ce construiesc, să apere prezentul și viitorul, libertatea țării pe care o prețuiesc din toată ființa lor.Organizată și condusă în mod diferențiat — în funcție de domeniul de activitate, specificul locului de muncă și gradul de cunoștințe al diferitelor categorii de tineri — pregătirea pentru apărarea patriei va aduce un plus de dinamism, varietate și atractivitate

comisiile permanente ale M.A.N. La propunerea Biroului M.A.N., în locul tovarășului Ștefan Petferfi, care îndeplinește funcția de vicepreședinte al Consiliului de Stat, deputatul Petre Nicolae a fost ales membru al Comisiei pentru cultură și învățâtnint, iar în locul devenit vacant în Comisia economico-financiară a fost ales membru deputatul Aurel Vijoli. 

unitatea poporului în jurul partidului comunist, coeziunea națiunii socialiste, condiție fundamentală a forței și trăiniciei orînduirii sociale.Pe fondul sănătos și viguros al acestei unități, de granit a întregului popor se formează tânăra generație. Ne exprimăm convingerea că activitatea de pregătire pentru apărarea patriei va constitui un nou mijloc de a contribui la consolidarea acestei înfrățiri ; și este unanim acceptat de fiecare dintre noi că unei unități în muncă nu-i poate corespunde decît o acțiune comună în luptă, pentru înfrîngerea oricui ar încerca să tulbure munca noastră pașnică, rodnică și bogată pentru înflorirea patriei socialiste.Continuînd tradițiile comune de muncă și luptă ale vîrstnicilor, tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități din județul Mureș participă activ la viața politică, economică și socială, dovedind prin munca și comportarea ■lor devotamentul nemărginit pentru patrie și popor, adeziunea la idealuri cutezătoare, dorința lor aprinsă de a învăța și de a se desăvîrși.Sîntem convinși că nu există alt drum pentru construcția socialismului decît drumul pe care ne conduce Partidul Comunist Român. Strîns uniți în jurul partidului, muncind cu abnegație, pătrunși de un fierbinte patriotism, toți oamenii muncii, tineretul sînt gata să facă totul pentru înălțarea patriei pe culmi cît mai înalte de progres și civilizație.Legea pe care o dezbatem, servind acestor nobile năzuințe, o voi vota cu toată convingerea.

în mijloacele și formele pe care Uniunea Tineretului Comunist le folosește în scopul pregătirii pentru muncă și viață a tinerilor, va contribui totodată la educarea tineretului .în spiritul disciplinei și al ordinii, la dezvoltarea curajului, dîrzeniei, stăpînirii de sine și a altor trăsături care alcătuiesc caracterul unui om complet.Vorbitorul a propus introducerea unui nou alineat la articolul 12, cu următorul conținut : Tinerii au îndatorirea de a participa cu regularitate la desfășurarea programului de pregătire pentru apărarea patriei, de a-și însuși cunoștințe și deprinderi militare, tehnice și sanitare, de a respecta disciplina și ordinea, de a îngriji cu răspundere armamentul și materialele încredințate.Adresîndu-se tineretului, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Strămoșii și părinții voștri, generațiile care au dus pe umerii lor greul luptei pentru lichidarea exploatării, pentru făurirea socialismului, au trecut prin multe încercări, au înfrînt multe piedici, au dat multe jertfe, dar, în ciuda tuturor furtunilor din vremea de restriște, ei au ținut totdeauna a- prinsă făclia libertății și independenței naționale, au făcut, ca pe aceste meleaguri să se afirme puternic minunatele calități ale poporului român".Uniunea Tineretului Comunist, toți tinerii țării asigură conducerea partidului și pe dv., stimați tovarăși deputați, că nu vor precupeți nici un efort pentru a se pregăti să ducă mai departe făclia purtată de înaintașii noștri, pentru a face să înflorească continuu națiunea noastră socialistă, patria noastră liberă și independentă.Voi vota cu toată convingerea noul proiect de lege.
La amiază, ședința plenară a luat sfîrșit. Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a anunțat că, în conformitate cu principiul sesiunilor deschise, lucrările actualei sesiuni vor continua în comisți permanente, urmînd ca reluarea lucrărilor în ședințe plenare să fie anunțată din timp.(Agerpres)

Apărarea patriei, a cuceririlor revoluționare ale poporului muncitor, este îndatorirea supremă a tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România.în condițiile existenței imperialismului — pericol permanent pentru pacea și securitatea popoarelor — întărirea capacității de apărare 
a țării, adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a putea da riposta cuvenită uneltirilor agresive ale reacțiunii internaționale reprezintă o sarcină primordială a statului nostru socialist.Ținînd seama de durata redusă a stagiului militar obligatoriu, în scopul asigurării unor forme organizate de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pentru însușirea unor cunoștințe și deprinderi militare, tehnice și sanitare, pentru educarea lui în spiritul dis- ciplinei'și ordinii, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al abnegației în apărarea independenței și suveranității naționale, a cauzei socialismului și păcii,

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Art. 1. — în Republica Socialistă România se organizează activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, la care au datoria patriotică să participe tineri — băieți și fete — cetățeni ai. Republicii Socialiste România.Art. 2. — Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei cuprinde instruirea militară generală, cunoașterea armelor de nimicire în masă și protecția împotriva lor, apărarea locală antiaeriană, pregătirea sanitară și de prim ajutor, precum și pregătirea de specialitate în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative.Art. 3. — Conducerea activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei se exercită de U- niunea Tineretului Comunist cu sprijinul Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Securității Statului, Ministerului Învățămîntului, Ministerului Sănătății, Consiliului Național pentru Educație' Fizică și Sport, Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, Comitetului pentru problemele administrației locale și al comitetelor executive ale consiliilor populare.
CAPITOLUL II

Organizarea activității 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patrieiArt. 4. — Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei are o durată de 2 ani și cuprinde tinerii — băieți și fete — în vîrstă de la 18 la 20 de ani. Organizarea și desfășurarea acestei activități sînt reglementate prin instrucțiuni ale Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist' și Ministerului Forțelor Armate.Programul de pregătire a elevilor și studenților se va include în orarul activității școlare; pregătirea tineretului salariat se desfășoară în afara orelor de producție.Art. 5. — Tinerii care au îndeplinit serviciul militar pot să-și continue pregătirea în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative.Studenții și elevii școlilor de specializare postiiceală pot participa la activitatea de pregătire în cadrul unor forme adecvate pentru însușirea de cunoștințe tehnico-aplicative.Art. 6. — Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei se desfășoară în centre de pregătire organizate pe lîngă întreprinderi, instituții, organizații-economice, unități de învățămînt, comune sau pe grupe de întreprinderi, instituții sau organizații economice. în cadrul centrelor, tinerii sînt organizați pe detașamente și grupe.Numărul centrelor de pregătire și al detașamentelor se stabilește de organele teritoriale ale Uniunii Tineretului Comunist și Ministerului Forțelor Armate, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, iar în licee împreună cu inspectoratele școlare județene și al municipiului' București.

De asemenea, pregătirea tineretului se desfășoară și în cercuri tehnico-aplicative organizate pe lîngă unități militare. în măsura asigurării bazei materiale corespunzătoare, asemenea cercuri se pot organiza și pe lîngă întreprinderi și unități de învățămînt.Art. 7. — Centrele de pregătire, detașamentele și grupele sînt comandate de ofițeri, subofițeri și gradați în rezervă, selecționați din rîndul sala^iaților organizației socialiste pe lîngă care funcționează centrul de pregătire ;— la comune comandanții sînt selecționați din rîndul personalului didactic sau al altor salariați;— comandanții de grupe pot fi selecționați și din rîndul tinerilor care au obținut rezultate bune în pregătirea pentru apărarea patriei.Comandanții centrelor de pregătire, ai detașamentelor și grupelor sînt numiți de centrele militare județene și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. Activitatea comandanților se va desfășura în afara obligațiilor de serviciu, fără plată. în cadrul îndatoririlor lor de ofițeri, subofițeri și gradați în rezervă.Comandanții centrelor de pregătire execută anual convocări de scurtă durată pentru instruire metodică. Instruirea se organizează de Ministerul Forțelor Armate.Art. 8. — Cercurile tehnico-aplicative organizate pe lîngă unitățile militare sînt conduse de ofițeri, Subofițeri și gradați activi. Celelalte cercuri sînt conduse de ofițeri și subofițeri în rezervă.Art. 9. — Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist în colaborare cu Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Invățămîntu- lui organizează în timpul vacanței de vară tabere speciale pentru elevii din licee selecționați pentru a fi comandanți de grupe. Pentru organizarea acestor tabere se folosesc gratuit internatele și căminele unor instituții de învățămînt.Aceste tabere se organizează și funcționează potrivit normelor legale cu privire la taberele de pregătire sportivă. Cheltuielile pentru organizarea și funcționarea acestor tabere vor fi incluse și suportate din bugetul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Elevii sînt scutiți de plata oricăror contribuții.Art. 10. — Pentru participarea la activitățile practice de pregătire pentru apărarea patriei, care cer eforturi fizice, tinerii se vor prezenta, în prealabil, la vizita medicală în cadrul cabinetelor medicale din întreprinderi; instituții, organizații economice, unități de învățămînt sau circumscripții sanitare. Vizita medicală va consta din examenul clinic general, din care să rezulte că tînărul este apt pentru a participa la aceste activități.
CAPITOLUL III

Drepturi și îndatoririArt. 11. — Tinerii care obțin rezultate bune la pregătirea pentru apărarea patriei primesc diplome, insigne și alte stimulente. Cei care au frecventat cercurile tehnico-aplicative de parașutism sau de zbor cu și fără motor primesc și brevete sau certificate. Tinerii (băieți) evidențiați în pregătire au prioritate la selecționarea în școlile de ofițeri, de maiștri militari și subofițeri activi, precum și la alegerea armei la încorporare, în raport cu nevoile și posibilitățile Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului.Art. 12. — Tinerii au îndatorirea de a participa cu regularitate la desfășurarea programului de pregătire pentru apărarea patriei, de a-și însuși cunoștințe și deprinderi militare, tehnice și sanitare, de a respecta disciplină și ordinea, de a îngriji cu răspundere armamentul și materialele încredințate In timpul programului de pregătire comandanții și tinerii vor purta bască și, facultativ, bluză sau uniformă.Art. 13. — Pe timpul instruirii metodice, comandanții centrelor de pregătire vor primi pentru această perioadă salariu, diurnă de delegare, cheltuieli de transport și cheltuieli de cazare, de la instituțiile și întreprinderile din care fac parte, potrivit dispozițiilor- legale în vigoare privitoare la drepturile angajaților aflați în delegare în interes de serviciu.Art. 14. — Ofițerii și subofițerii din rezervă care activează în centrele de pregătire au prioritate la înaintarea în grad, iar cei cu

merite deosebite vor putea fi înaintați în grad fărâ efectuarea concentrărilor prevăzute de Statutul corpului ofițerilor sau de Statutul corpului subofițerilor.
CAPITOLUL IV

Atribuțiile organelor 
de stat cu privire 

la activitatea 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patrieiArt. 15. — Ministerul Forțelor Armate asigură armamentul, muniția, precum și materialele, de întreținere necesare pregătirii tineretului pentru apărarea patriei.Art. 16. — Armele destinate pregătirii tineretului pentru apărarea patriei,. materialele de întreținere, precum și muniția pentru armele de calibru redus, se predau spre păstrare de organele Ministerului Forțelor Armate și ale Ministerului Afacerilor Interne organizațiilor socialiste pe lîngă care funcționează centrele de pregătire, iar în comune, organelor de miliție.Organele primitoare asigură păstrarea armamentului în încăperi amenajate în acest scop, precum și paza necesară. Comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor sprijini asigurarea și a- menajarea spațiilor corespunzătoare.Art. 17. — Comitetele executive ale consiliilor populare, la solicitarea organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, stabilesc terenuri ce pot fi folosite de centrele de pregătire pentru instruirea practică a tineretului. Aceste terenuri se folosesc fără plată.Art. 18. — Amenajarea terenurilor de instruire, a poligoanelor și a pistei cu obstacole, confecționarea aparaturii necesare instrucției focului, materialele pentru pregătirea sanitară și de prim ajutor și alte materiale se asigură de către organizațiile socialiste pe lîngă care funcționează centrele de pregătire, de acord cu comitetele executive ale consiliilor populare. In comune, materialele pentru pregătirea sanitară și de prim ajutor se asigură de direcțiile sanitare județene și a municipiului București.Art. 19. — Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, organele de miliție, organizațiile socialiste și unitățile de învățămînt vor sprijini organele Uniunii Tineretului Comunist și cele militare la întocmirea evidenței nominale a tinerilor care urmează să participe., la pregătirea pentru a- părarea patriei.Art. 20. — înzestrarea centrelor de pregătire cu manuale, broșuri, hărți și altele asemenea se asigură de Ministerul Forțelor Armate.Art. 21. — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va organiza, cu începere din anul 1969, fabricarea armelor de calibru redus, a busolelor și a altor materiale, în condițiile stabilite de comun acord cu Ministerul Forțelor Armate.Art. 22. — Ministerul Industriei Ușoare va organiza producția de băști și uniforme. Desfacerea acestora se face prin rețeaua comercială cu amănuntul.Art. 23. — Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor suplimenta, pentru anul 1968, planurile de aprovizionare .tehnico-materială și de cheltuieli ale Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului învățămîntului și Ministerului Sănătății, corespunzător sarcinilor ce rezultă din prezenta lege.

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii 
și finalsArt. 24. — Organizarea centrelor de pregătire, a cercurilor tehnico- aplicative și a taberelor, conținutul programelor, mișcarea armamentului și muniției, asistența medicală, luarea în evidență a tinerilor, precum și alte probleme legate de aplicarea prevederilor prezentei legi, se stabilesc prin instrucțiuni și regulamente emise de organele centrale Interesate.
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IN ÎNTREPRINDERIIE DIN IUDEI BRĂILA
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prezentată de tovarășul Mihai Gere, președintele 

Comitetului pentru problemele administrației localeDin însărcinarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, prezint Marii Adunări Naționale spre dezbatere și adoptare proiectul de lege cu privire la modificarea unor dispoziții din legea electorală.Dînd viață politicii marxlst-le- niniste a partidului nostru de edificare a socialismului, de perfecționare continuă a tuturor lăturilor vieții sociale și de stat, poporul român desfășoară o activitate însuflețită pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a României, de desăvîrșire a construcției socialiste.Noul stadiu în care a ajuns țara noastră în procesul complex al dezvoltării sale a impus perfecționați’' rea structurii administrativ-terito- riale. în lumina obiectivelor stabilite de Conferința Națională a partidului, Marea Adunare Națională a adoptat legea pe baza căreia au fost desființate regiunile și raioanele și au fost organizate noile • : unități administrativ-teritoriale : 
i județul, municipiul, orașul și comuna, creîndu-se astfel un cadru organizatoric mai adecvat realizării o- perative și la un nivel superior a sarcinilor curente și de perspectivă.Experiența activității desfășurate în noile unități administrative și rezultatele obținute — în perioada de la organizarea lor, pînă în prezent — dovedesc justețea, trăinicia și caracterul științific al principiilor cuprinse în hotărîrile Conferinței Naționale, care au stat la baza reorganizării administrative a țării, sssrriin. dîndu-se un nou avînt participării nemijlocite a maselor la conducerea și administrarea treburilor publice.Complexul de măsuri adoptat de Conferința Națională a partidului pentru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a metodelor de organizare și conducere a vieții economice, politice și sociale, hotărîrile recentei plenare a Comi- ( tetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la crearea Frontului Unității Socialiste și a consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare, com- > ponente ale Frontului Unității Socialiste, reflectă încă o dată caracterul creator al politicii partidului, modul realist de abordare și soluționare a problemelor actuale, întregesc ansamblul măsurilor luate pentru înfăptuirea neabătută a programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului.Proiectul de lege pe care îl supunem spre aprobare Marii Adunări Naționale răspunde acestor realități, necesității adînclrii democratismului socialist în sistemul nostru electoral, precum și punerii de acord a Legii nr. 28/1966 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare cu prevederile constituționale privind organizarea admi- nistrativ-teritorială a Republicii Socialiste România și a organelor locale ale puterii și administrației de stat.Proiectul de lege cuprinde principiile și normele cu privire la alegerea deputaților în organele re

prezentative. Dispozițiile din actuala lege electorală cu privire la numărul deputaților în organele locale ale puterii de stat, durata mandatului acestora, constituirea și componența comisiilor de validare a mandatelor deputaților au fost trecute în proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare. Aceste prevederi sînt de natura legii organice a consiliilor populare, ceea ce asigură codificarea într-o singură lege a principiilor care stau la baza organizării și funcționării organelor locale ale puterii de stat.Ținînd seama de noua organizare administrativ-teritorială, proiectul de lege stabilește comisiile electorale de toate categoriile — teritoriale, de circumscripție și ale secțiilor de votare — atribuțiile, organizarea și modul lor de confirmare.Pe linia creșterii competenței și răspunderii organelor locale ale administrației de stat în ceea ce privește comisiile electorale de circumscripție pentru alegerea deputaților în consiliile populare, s-a prevăzut ca ele să fie confirmate de către comitetele executive ale consiliilor populare pentru care au loc alegerile, iar confirmarea comisiilor electorale de circumscripție pentru alegerea deputați- lor în Marea Adunare Națională să se facă de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Considerentele care au stat la

baza acestor reglementări au în vedere asigurarea participării directe șl nemijlocite a maselor la organizarea, pregătirea și desfășurarea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.Proiectul de lege pe care-1 prezentăm a fost pus de acord și cu noul Cod penal, prevăzîndu-se infracțiunile și pedepsele care se a- plică în cazurile de împiedicare, prin orice mijloace, a exercitării libere a dreptului de a alege și de a fi ales. EI asigură totodată o mai bună sistematizare și redactare a unor texte ale legii electorale.înfățișîndu-vă în , mod succint principalele considerente care au stat la baza elaborării proiectului de lege, precum și unele elemente constitutive ale . acestuia, țin să subliniez că dispozițiile legii electorale, astfel cum vor fi modificate și completate, vor asigura cadrul corespunzător pentru participarea mai activă a maselor la exercitarea puterii de stat, la afirmarea capacității și aptitudinilor fiecărui cetățean — fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie — vor contribui la lărgirea cadrului de manifeștare a drepturilor și libertăților cetățenești.Toate acestea răspund cerințelor de dezvoltare a democrației socialiste, nevoilor afirmării și mai puternice a activității creatoare a întregii națiuni la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, pentru progresul continuu al României socialiste.

la stema, sigiliul, drapelul și imnul de stat. Pentru a stabili un cadru precis de folosire a însemnelor statului, decretul menționat a reglementat modul și locurile unde se expune stema, modul, locurile și ocaziile cînd se arborează drapelul, categoriile de acte pe care se aplică sigiliul statului, precum și ocaziile în care se poate sau trebuie să fie intonat imnul de stat.Prin decretul nr. 973 privind regimul pașapoartelor s-au creat facilități pentru obținerea pașapoartelor, simplificîndu-se formalitățile legale de trecere a frontierei de stat; prin decretul nr. 975 au fost aduse îmbunătățiri și completări regimului legal privitor la nume.O altă categorie de decrete o constituie acelea care cuprind norme cu caracter fiscal, prin care s-au adus îmbunătățiri sistemului de impozite și taxe, în așa fel în- cît acesta să devină un instrument activ în promovarea principiilor de echitate socială. Este cazul decretelor nr. 564, 638, 650 și 651, prin care s-au modificat unele prevederi legale referitoare Ia anumite taxe, la impozitul pe veniturile realizate de populație din exercitarea unor activități ori din închirierea de clădiri sau terenuri, precum și la impozitul pe terenurile unităților agricole cooperatiste.Menținîndu-se criteriile fundamentale privind pensiile, și a- nume limitele de vîrstă și procentele de bază folosite la calcularea pensiei integrale pentru limită de vîrstă, prin decretul nr. 970 au fost aduse unele modificări regimului legal privind pensiile de asigurări sociale de stat instituit prin Legea nr. 27/1966, iar prin decretul nr. 971 din aceeași dată au fost modificate în mod corespunzător prevederile unor articole din decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat și pensia suplimentară.

în scopul asigurării unui fond de pensii pentru scriitori, prin decretul nr. 977 a fost majorat, de la 0,35 lei la 0,70 lei pentru fiecare carte, actualul timbru literar, a cărui valoare se va adăuga la celelalte surse de alimentare a fondului amintit.Printre decretele emise se cuvine, de asemenea, să fie menționat decretul nr. 1045 prin care s-a recunoscut studenților de la cursurile de zi, precum și doctoranzilor bursieri, dreptul la alocația de stat pentru copii, modificîndu-se, în mod corespunzător, unele prevederi ale decretului nr. 285/1960 privind alocația de stat pentru copii.Pentru îmbunătățirea activității în domeniul gospodăriei comunale au fost adoptate decretul nr. 974 privind condițiile de extragere a substanțelor minerale utile pentru construcții din carierele și balastierele aflate în administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare și decretul nr. 978 pentru extinderea aplicării unor prevederi ale decretului nr. 922/1965, privind contribuția voluntară a locuitorilor și la lucrările cu caracter local pentru regularizarea albiilor unor rîurl și consolidarea malurilor, în scopul apărării localităților rurale împotriva efectelor dăunătoare ale apelor.La emiterea tuturor acestor decrete, inițiate de Consiliul de Miniștri, Consiliul de Stat a luat în considerare observațiile și propunerile de îmbunătățire formulate de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, care au examinat și avizat decretele în stadiul lor de proiect.Cu aceste precizări, supun Marii Adunări Naționale, ca proiecte de legi, toate decretele adoptate de Consiliul de Stat, de la ultima sesiune ordinară și pînă în prezent.
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Comisia administrativă și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședințe comune de lucru în zilele de 10 și 11 noiembrie a.c., au examinat și discutat proiectul de lege privind modificarea unor dispoziții din Legea nr. 28/1966 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.Comisiile au constatat că elaborarea proiectului de lege a fost determinată de modificările aduse de Constituție, precum și de îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a țării noastre.Modificările propuse în prezentul proiect de lege se impun și ca urmare a faptului că în proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare au fost înscrise noi dispoziții privind normele de reprezentare, durata mandatului de

putaților și alte prevederi de natura acestei legi, eliminîndu-se dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 28/1966 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. Noul proiect de lege, în afara modificărilor arătate, asigură, totodată, o mai bună sistematizare și redactare a unor texte.în cursul dezbaterilor din cadrul comisiilor s-au făcut unele propuneri de îmbunătățire la punctele 18 și 37 ale art. 1 din proiectul de lege ce este supus discuției, propuneri care au fost acceptate de inițiatorul proiectului de lege.Față de cele arătate, comisiile administrativă și juridică roagă Marea Adunare Națională să a- dopte prezentul proiect de lege împreună cu amendamentele propuse.

După ce a arătat că Comisia juridică, întrunită în ședințe de luciii în zilele de 11 și 12 noiembrie 1968, a examinat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat în intervalul de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale, raportorul a enumerat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor.Decretele — a subliniat raportorul — au fost examinate în marea lor majoritate încă în formă de proiecte de decrete de către comisiile permanente de resort ale Marii Adunări Naționale, potrivit competenței lor, fie separat, fie în ședințe comune cu Comisia juridică. Ele au fost atunci analizate și avizate favorabil, iar propunerile

de îmbunătățire pe care le-au făcut comisiile cu această ocazie au fost luate în considerare de Consiliul de Stat.Proiectele de legi supuse dezbaterii au fost examinate în prealabil și avizate de comisiile de resort ale Marii Adunări Naționale.Ținînd seama de considerațiile cuprinse în expunerile de motive care însoțesc aceste proiecte de legi, precum și de prevederile decretelor cu putere de lege supuse Marii Adunări Naționale, care au fost cunoscute din timp de tovarășii deputați, Comisia juridică propune Marii Adunări Naționale adoptarea proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege, în forma în care au fost prezentate.
edințe de lucru ale unor comisii 

ale Marii Adunări NaționaleMiercuri la amiază au avut loc ședințe de lucru ale unor comisii ale Marii Adunări Naționale pentru completarea funcțiilor vacante.Cu acest prilej, deputatul Aurel Vijoli a fost ales președintele Comisiei economice-financiare, iar
deputatul Constantin Paraschi- vescu-F.ălăceanu a fost ales vicepreședinte al Comisiei juridice, deputata Elena Livezeanu a fost aleasă secretar al acestei comisii.(Agerpres)

întreprinderile industriale și celelalte unități economice din municipiul și județul Brăila își sporesc an de an contribuția la extinderea exportului — sarcină de mare importanță trasată de partid pentru actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale. O primă remarcă: față de anul trecut, volumul livrărilor la export a crescut, în 1968, cu mai mult de 25 la sută. Corespunzător schimbărilor intervenite în economia județului, s-a îmbunătățit și structura producției destinate exportului, sporind îndeosebi ponderea produselor cu un grad ridicat de prelucrare. Aproape 80 la sută din producția pentru export revine unităților din ramurile de bază ale economiei — construcția de mașini, chimia, prelucrarea lemnului. Și o a doua remarcă: deși mult sporite față de anul trecut, sarcinile de export se' îndeplinesc cu succes. In 9 luni s-au livrat peste prevederile planului stabilit la începutul anului produse în valoare de peste. 30 milioane lei. Marea majoritate a întreprinderilor au livrat ritmic, lună de lună, produsele contractate, de- vansînd uneori termenele stabilite. Este de relevat că în 9 luni s-â realizat 80,2 la sută din planul a- nual de export.Ce elemente au stat la baza acestor rezultate meritorii? Ele sînt. urmarea preocupării perseverente a comitetului județean de partid, a comitetelor de direcție din întreprinderi de a valorifica mai intens resursele existente în economia județului pentru extinderea exportului. Concret, în lunile aprilie și mai din acest an, din inițiativa biroului comitetului județean de partid, activiștii comisiei economice, împreună cu specialiști din unitățile economice și de la sucursala județeană a Băncii Naționale, au întreprins un studiu în întreprinderi cu privire la posibilitățile de suplimentare a livrărilor la export. Ca rezultat al acestei analize, s-au descoperit noi rezerve de creștere a producției, de îmbunătățire a calității produselor, iar planul la export a fost suplimentat cu 39 milioane lei.Dar lucrul cel mai important este că, o dată identificate aceste noi posibilități, s-au luat măsuri operative pentru ca ele să-și găsească finalitate. La Brăila au fost invitați reprezentanți ai organelor comerțului exterior, cărora li s-au făcut cunoscute la i fața locului resursele de majorare a exportului depistate în întreprinderi, solicitîndu-li-se totodată să acopere cu contracte întreaga producție care poate fi livrată. Colaborarea mai strînsă între întreprinderi, forurile lor de resort și organele Ministerului Comerțului Exterior a dat rezultate satisfăcătoare. în primele trei trimestre ale anului s-a acoperit cu contracte peste 80 Ia sută din volumul producției destinate exportului pe anul în curs.O dată stabilite aceste condiții de bază, s-a urmărit cu perseverență cum decurg livrările la export. Merită subliniată în mod deosebit preocuparea comitetului de direcție de la Uzina de utilaj greu „Progresul". Este de remarcat că în 9 luni din

acest an uzina a livrat peste sarcinile prevăzute 28 excavatoare și 86 rulouri compresoare. Prevederile planului de export pe întregul an sînt de mult depășite. Și-au îndeplinit, de asemenea, în mod ritmic, lună de lună, sarcinile planului de export și șantierul naval, fabricile de confecții și de conserve și alte întreprinderi ale căror produse și-au creat de mult un bun debușeu pe piața externă. Este, de asemenea, îmbucurător faptul că anul acesta, în urma studiului amintit, unitățile de industrie locală din cuprinsul județului au început să participe la lărgirea exportului. Ele livrează în prezent unor firme din străinătate articole turnate din fontă, jucării și alte produse.Biroul comitetului județean de partid a analizat de curînd, pentru a doua oară în acest an, îndeplinirea de către întreprinderi a obligațiilor de export. Evidențiindu-se rezultatele bune obținute, s-a apreciat că nu sînt valorificate încă pe deplin toate resursele de extindere a exportului. Eforturile unor colective de întreprinderi îndreptate spre realizarea sarcinilor în acest domeniu sînt diminuate de anumite greutăți, în cea mai mare parte de ordin subiectiv. Despre ce anume este vorba ? Anul acesta, combinatul de fibre artificiale a avut ca sarcină, prin planul de stat, să livreze la export 500 tone fibre artificiale — rețele cord. In urma analizei făcute după primul trimestru, colectivul de muncitori, ingineri șl tehnicieni de a!ci s-a angajat să livreze la export 1 000 tone fibre artificiale. Dar anul este pe sfîrșite și unității nu i s-âu asigurat pînă la 31 octombrie contracte nici măcar pentru o tonă de produse.Cu toate succesele evidente obținute la Fabrica de confecții din Brăila — în prezent ea livrează anroane 50 la sută din volumul producției- marfă la export — așa cum se apreciază la comisia economică a comitetului județean de partid și de către comitetul de direcție al întreprinderii, ponderea producției de export ar putea crește, „marca" fabricii fiind apreciată de beneficiarii externi. Dar Ministerul Industriei Ușoare tolerează de ani de zile deficiente serioase în domeniul aprovizionării.Biroul comitetului județean de partid a acționat și acționează pentru înlăturarea neajunsurilor amintite, sprijină comitetele de direcție în luarea de măsuri pentru perfecționarea organizării producției, a controlului de calitate. In prezent, se studiază posibilitatea specializării unor secții din întreprinderi care vor lucra exclusiv pentru export. Cu a- ceeași intensitate însă trebuie să acționeze și ministerele, celelalte foruri interesate în extinderea exportului, pentru înlăturarea greutăților amintite. în felul acesta. întreprinderile și unitățile economice din municipiul și județul Brăila își vor consolida și mai mult succesele obținute în dezvoltarea exportului, depășin- du-șl substanțial prevederile de plan pe 1968.
Radu APOSTOLcorespondentul „Scînteii*

0 instalație experimentată cu bune 
rezultate la laminarea metaluluiSpecialiștii din secția de cercetări metalurgice de la Combinatul siderurgic Hunedoara au conceput și realizat o instalație specială, care, conectată la caja principală a laminorului, măsoară rapid presiunea

laminării la cald a u- nor mărci de oțeluri cu caracteristici superioare. Măsurătorile și datele obținute permit stabilirea și aplicarea unui regim optim de laminare a metalului și protejarea

utilajului tehnologic. Instalația a fost experimentată cu rezultate bune la laminoa- rele de semifabricate, profile mijlocii și benzi din cadrul combinatului. (Agerpresl

Din partea Consiliului de Stat am însărcinarea de a vă prezenta, în conformitate cu articolul 64 punctul 2 din Constituție, decretele conținînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, în intervalul de la ultima sesiune ordinară a Marii Adunări Naționale și pînă la deschiderea prezentei sesiuni.In această perioadă au fost e- mise 18 decrete, pentru reglementarea unor probleme însemnate ale activității de stat și obștești.Prin decretul nr. 765, dîndu-se 

expresie voinței nestrămutate a întregului popor de a spori capacitatea de apărare a patriei și, pe această cale, de a contribui la întărirea forțelor sistemului socialist mondial, împotriva politicii a- gresive a imperialismului, s-au stabilit norme privind constituirea, organizarea și funcționarea gărzilor patriotice — detașamente înarmate, voluntare, ale oamenilor muncii, de la orașe și sate — care să participe, împreună cu forțele armate, la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, la a

sigurarea muncii sale pașnice, a suveranității și securității statului.în aceeași ordine de preocupări, menționăm și decretul nr. 1037 prin care au fost statornicite norme unitare cu privire la organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învățămînt pentru pregătirea ofițerilor forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Decretul nr. 972 privind însemnele Republicii Socialiste România a fost emis în scopul dezvoltării prevederilor generale înscrise în titlul VIII al Constituției, cu privire
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U nai al programării în fabrică 
„ îl constituie realizarea integra
ți lă și la termenele prevăzute a 
0 contractelor încheiate cu bene- 
“ ficlarîi, satisfacerea cererilor co- 
H inertului. Programul de producție 
H se elaborează zilnic, pentru fiecare 
H sortiment, model și culoare, în func- 
H ție de contractele încheiate cu co- 
B merțul. Fabricația și predarea la | magazie a încălțămintei finite se face pe loturi complete. Efi- Bciența economică a acestui sistem de programare — aplicat din trimestrul II anul trecut — se concretizea- 
n ză în reducerea substanțială a stocu- 
M rilor de producție neterminată și fi
ii nită, respectarea riguroasă a co- Smenzilor, asigurarea unei cooperări mai bune între secțiile de fabricație.Am întrebat: acest sistem a fost dezvoltat și extins de forurile de re- 
3 sort, din Ministerul Industriei Ușoare 
H în toate unitățile cu profil similar ? “ Dimpotrivă, nici la întreprinderea 
a clujeană programul de producție nu 
a mai este bine stăpînit. Și aceasta, 
H după cum ne-a spus directorul eco- nomic al fabricii, de circa șase luni. Motivul : contractarea încălțămintei 
sj cu organele comerciale s-a perfectat ® anul acesta cu întîrziere, fapt ce a 
a creat greutăți imense în pregătirea H tehnică a producției și organizarea, 
a cooperării interne. Pentru evitarea 
a pierderilor de capacitate, s-au execu- 
S tat în avans importante cantități de 

încălțăminte destinate fondului pieței, care au rămas în stoc cu mult peste timpul normat. Toate acestea au afectat programarea producției, transformînd lansarea în fabricație într-o activitate pompieristică. Producția în secția de încălțăminte s-a desfășurat neritmic, utilizarea timpului de lucru s-a înrăutățit, au apărut orele suplimentare. Ca efect final, s-au format supranormative, imobilizări de fonduri, generatoare de cheltuieli neproductive.Specialiștii Fabricii de pielărie și încălțăminte din Cluj au subliniat că sînt conștienți că a devenit necesară o mai mare mobilitate a producției în funcție de modă, de preferințele cumpărătorilor, că trebuie să se fabrice ceea ce se cere. Dar orice s-ar zice, o producție industrială 
de. mare volum șl complexi
tate, cum este aceea care se reali
zează în această întreprindere, tre
buie concretizată prin contracte ferme. Altminteri nu se pot satisface cum trebuie cerințele pieței, iar în programarea și organizarea producției intervin elemente de empirism și subiectivism.— Principala dificultate apare în relația industrie-comerț, caracterizată prin multe elemente de formalism în studierea cererii, prin greoiul sistem de influențare a producției în funcție de modificările ce intervin în structura cererilor — ne-a spus tov. ing. 
Alexandru Panait, director în Mi

nisterul Industriei Ușoare. Desigur, nici ministerul, nici întreprinderile noastre nu au reușit să asigure în toate cazurile o mobilitate crescîndă în fabricație, condiții de adaptare operativă a acesteia la necesități. Cele mai multe necazuri apar totuși datorită necunoașterii din vreme a cererilor atît în tară, cît și la export. De aici provin desele modificări de comenzi, fărîmițarea loturilor de producție, care diminuează considerabil eficiența economică a activității productive.Important ni se pare că de aici trebuie trase cel puțin două concluzii. Pe de o parte, o serie de întreprinderi din industria ușoară nu sînt încă suficient de bine pregătite pentru a prelua orice comandă, pentru a-și diversifica în permanență producția. Direcție în care Ministerul Industriei Ușoare trebuie să persevereze mai mult în viitor. Pe de altă parte, apare oportună îmbunătățirea actualei metodologii de desfășurare a operațiilor de contractare, sarcină încredințată de altfel de Consiliul de Miniștri, încă de anul trecut, Ministerului Comerțului Interior. Fără a subaprecia îmbunătățirile care 1 s-au adus, totuși sistemul de contractare rămîne în continuare greoi, adesea inoperant și dezavantajos atît pentru industrie, cît și pentru comerț, pentru cumpărătorii din magazine.Cu riscul de a repeta ceea ce s-a subliniat la Conferința Națională a

partidului, apreciem că perfecționarea metodologiei de planificare și a organizării producției în industria bunurilor de consum trebuie să aibă la bază studiul minuțios și cît mai cuprinzător al cerințelor cumpărătorilor. Ceea ce presupune o întrepătrundere a eforturilor specialiștilor din industrie și comerț pentru diagnosticarea cererii, influențarea activă și operativă a producției prin asimilarea unor produse de bună calitate, în sortimente variate și competitive cu cele similare realizate în alte țări. Nici un fel de metodologii șablonarde și birocratice nu trebuie să mai frîneze această perfectă îmbinare între necesitatea unei producții moderne, judicios și din vreme pregătită, și satisfacerea promptă a cerințelor populației, a solicitărilor la export. Măsura eficacității fabricației bunurilor de consum nu este dată de producția ce se realizează, care poate la un moment dat să se stocheze în parte, să umple depozitele, ci mai ales de „viteza" cu care produsele se vînd, de modul în care ele satisfac trebuințele populației, cele mai felurite gusturi ale cumpărătorilor. Iar Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Comerțului Interior trebuie să asigure înfăptuirea acestui important deziderat, în deplină concordanță cu interesele majore ale economiei noastre naționale în plină dez- voltare.

n.sU
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ai socialismului
în cultură

Gheorghe TOMOZEI

Nicolae BREBAN

pro- feno-simi- să fi

„moral" la soli- înaintat

unor fixări de poziții și eștetice menite să

în limbile naționalităților cotise va defini și va rărnîne ca solemn al unei „prise de con- întregii mase scriitoricești de

angajat

ideolo- clarifice și ori- să con-

ZAMFIR C. ARBORE

SENSUL ARTEI

a poporului

Dan DEȘLIU

înălțarea spirituală
Numai adevăratei 4 fi demni

constructoriliteraturi îi este dat

ADUNAREA GENERALA A SCRIITORILOR

noria LOVINESCU

Adunarea generală a scriitorilor din România, care își începe azi lucrările, are în primul rînd, după mine, însemnătatea unei masive manifestări de solidaritate cu politica internă și externă a partidului, de adeziune la programul spiritual implicat în programul de construcție a socialismului. In al doilea rînd, așezînd pe baze noi, mai largi, mai democratice, mai suple viața literară, Adunarea generală va crea condițiile morale și materiale ale dezvoltării în continuare a scrisului românesc.Dezbaterile, plecînd de la tezele bine cunoscute date publicității în perioada premergătoare, vor constitui desigur prilejul gicefără echivoc liniile directoare zontul vieții noastre literare, firme justețea concepției materialistdialectice care stă la temelia unității interioare a scrisului românesc actual, să stimuleze toate căutările personale, oricît de îndrăznețe, în limitele autenticității artistice și ale adevărului.Mai presus de toate însă, această mare întîlnire a tuturor scriitorilor din România, din toate generațiile, creînd în limba română și locuitoare, momentul science" aînsemnătatea și răspunderea ei în viața poporului nostru, în viața lumii.Niciodată, cred, funcția și misiunea socială a scriitorului, drepturile și datoriile mînuitorului de cuvînt n-au apărut mai limpezi și mai categorice ca azi. Pe întreg cuprinsul pămîntului, oriunde nedreptatea încalcă legea, oriunde împilarea strivește omenia, uriunde violența batjocorește spiritul, protestul cuvîntului scris răsună cu ecou reverberat, trezind conștiințele, stig- matizînd infamiile, mobilizînd mîniile. E- poca noastră este fără posibilitate de contestare, în ciuda futuror teoțăiloB evazio- niște, epoca scriitorului angajat. Torța cu- vîntului scris poate aprinde incendii justițiare și arunca lumină în beznele dușmane omului. Asta o știm. Dar cînd această conștiință de sine depășește cazul individual, cînd ea ia naștere și se împlinește masiv în interiorul unei întregi comunități scriitoricești, așa cum se întîmplă azi la noi, o imensă forță spirituală se declanșează.Pentru această conștiință a răspunderilor lor, pentru înțelegerea lucidă a menirii lor sociale, pentru demnitatea lor sporită, scriitorii mulțumesc partidului.

pionier al mișcării 
socialiste din România

Soarta literaturii se împletește în mod intim, indestructibil, cu istoria țării, cu drumul poporului căruia îi aparține. A- cest adevăr simplu, dar esențial, vibrează cu intensitate aparte în inimile noastre, astăzi, la deschiderea lucrărilor Adunării generale a scriitorilor din România.Fluxul înnoitor, irigînd toate ramificațiile vieții sociale, a exercitat în ultimii ani o evidentă influență tonică asupra mișcării literare. Unul din rezultatele remarcabile ale procesului amintit este prezența sub cupola Ateneului a întregii obști scriitoricești, chemată să dezbată cu temeinicie problemele creației și ale structurii sale organizatorice. Se află aici, în dimineața aceasta, umăr lîngă umăr, poeți, prozatori, dramaturgi, critici și istorici literari din generații diverse, deosebiți prin stil și preocupări, prin sfera blematicii și prin receptivitatea la menele complexe ale realității.Nu-mi amintesc nici o reuniune Iară, în care peisajul nostru literarînfățișat o asemenea varietate de nuanțe, o atît de bogată gamă cromatică, un relief uman atît de viu, de interesant. Dacă ne-am limita doar la aria poeziei — și încă ar fi deajuns pentru a argumenta convingător, cu nenumărate nume de autori și titluri de volume, impresia afirmată mai sus. Ceea ce mi se pare deosebit de important este faptul că efervescența creatoare din ultimii ani, diversificînd tot mai pregnant profilurile, individualitățile, reliefează totodată existența plină de vigoare a acelui fond comun etico-estetic care este umanismul socialist. Cred că nu mă înșel aflrmînd că pentru scriitori, ca și pentru întreaga suflare artistică din patria noastră, cel mai prețios rezultat al politicii generale a Partidului Comunist Român, al înțeleptei sale conduceri în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, constă în crearea unor condiții concrete pentru deplina înflorire a talentelor, a modalităților de expresie cît mai diverse, mai originale, convergînd în ultimă analiză spre unicul sens nobil al operei de artă: înălțarea spirituală a poporului.’Respingînd hotărîU’schemele vulgarizatoare care tindeau să pună — mai discret sau mai explicit — sensul identității între producția artistică și „producția în genere", partidul a dat un puternic impuls fanteziei, curajului, căutărilor novatoare. Conștiința noastră de scriitori-comuniști, scriitori-patrioți ne îndeamnă să dăm un răspuns unanim acestui sprijin luminos, acestei înalțe încrederi printr-o inflorescență creatoare demnă de țara și de epoca în care trăim.Marele colocviu inaugurat astăzi sub cupola Ateneului Român reprezintă un moment esențial în zborul comun spre altitudini artistice superioare.

Aflîndu-ne în fața unui eveniment atît de important al vieții noastre literare cum este Adunarea generală a scriitorilor, cred că este firesc să ne îndreptăm atenția spre teme generoase în sensuri și semnificații, cum ar fi aceea a „idealului etic" al profesiunii noastre, să încercăm să răspundem la întrebarea dacă există, în ceea ce ne privește, un astfel de ideal și, dacă răspunsul e afirmativ, cum răspundem la el, în parte sau în totalitate.Problema „idealului etic" al scrisului e, firește, imposibil de tratat într-un spațiu re- strîns. Totuși, ca și în cazul altor mari și complexe probleme, ea poate fi și elucidată, adică tratată ca o chestiune „foarte simplă" și rezolvată eu o frază sau două, cu un „cla" sau „nu" atingînd de fapt fondul problemei și adoptînd o atitudine semnificativă. Astfel, la întrebarea dacă există un ideal etic al scrisului adică dacă scrisul nostru, literatura noastră își propun sau nu un ideal etic, de înnobilare spirituală a ființei umane, răspunsul este, în ceea ce mă privește, afirmativ. Da, există un astfel de scop, de ideal, și eu îl profesez. După acest „da" însă, spus în aparență atît de repede, începe adevărata problemă și aș putea adăuga că dezbaterea veritabilă a acestui concept — „idealul etic" al literaturii — începe după un asemenea răspuns. Da, într-adevăr, credem că opera literară, cît și persoana scriitorului, convingerile sale ideologice și politice trebuie să profeseze un astfel de ideal, dar. adevarata problemă, cred eu, se pune abia cînd se interpretează această „profesiune a idealului", acest „da" ca răspuns întrebării care ne preocupă.Funcția principală a artei, deci și a scrisului. stă în ceea ce numim „comunicare", și în ceea ce mă privește aș adăuga „comunicarea unei stări" mai bine zis „comunicarea unei tensiuni" specifice. Noi „comunicăm" stări, sau tensiuni, sau „existențe" și facem asta cu un anumit scop, sau chiar cu mai multe, dar unul din cele importante este tocmai a- ceastă încercare de „ameliorare" a fondului sufletului omenesc. Si cum reușește arta a- cest lucru ? In primul rînd, cred eu, prin sentimentul de unitate pe care îl trezește în cei care o „descifrează", în lectori sau auditori, prin trezirea în sufletul oamenilor a ideii de solidaritate (într-un sens foarte profund). Este indiscutabil faptul că finalul simfoniei a IX-a de Beethoven, în afara altor senzații și impulsuri pe care le trezește to noi, trezește și pe acela ------„unitate".to noi, trezește și țocmai ■ prin apelul i la ________ilaritate cu tot ceea' ce are mai ____ ____umanitatea, iar cuvintele lui Schiller „Orișiunde, orișiunde, frați vom fi !“ adăugîndu-se coralului de amploare largă, tensionat si grav al muzicii beethoveniene, creează, realizează cu putere în noi ceea ce numeam la încenvt acea „stare morală" sau „ideal etic." al artei.în acest fel arta și literatura îsi îndeplinesc vocația morală. Literatura este în esența ei morală tocmai prin capacitatea ei de a ne releva destinul, de a-1 face „palpabil", „concret", de o anume concretele. Astfel își realizează arta și scrisul acest „ideal etic" care, o spun încă o dată, există ca un deziderat major al ei ; așa. în nici un caz prin elemente simple, didacticiste, sau pur formale, care nu aparțin artei. De aceea, cred eu, numai adevăratei arte și literaturi îi este dat să fie „morală", să profeseze „idealul etic" al societății noastre, de care vorbeam la începutul acestor rinduri.

„Cîmpul experimental"
al viitorului învățător

9Măsurile inițiate de conducerea partidului și statului pentru dezvoltarea întregului sistem de învă- țămînt din țara noastră au deschis noi perspective pedagogiei, chemată să găsească soluțiile adecvate perfecționării necontenite a procesului instructiv-educativ, activității de formare, a tinerei generații în condițiile unei transformări dinamice a societății. Pentru a spori eficiența actualului sistem de pregătire a personalului didactic care va preda în clasele I—IV ale școlii generale, directivele C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învătămînt.ului prevăd, între altele, înființarea școlilor de aplicație — unități destinate desfășurării pregătirii practice a viitorilor învățători.După cum se știe, în ultimii ani, în cadrul învățămîntului pedagogic s-a acordat o insuficientă atenție pregătirii pedagogice a viitorilor slujitori ai școlii și, în consecință, practicii pedagogice i s-au rezervat puține ore ; nu au existat nici unități școlare special profilate pentru desfășurarea acestei laturi deosebit de importante a pregătirii învățătorilor. Crearea școlilor de a- plicație înlătură această anomalie, oferind tinerilor dascăli posibilitatea unei pregătiri corespunzătoare și din punct de vedere practic. Măsura apare cu atît mai salutară ;u cît absolvenții acestor școli vor trebui să răspundă cerințelor complexe pe care le ridică începutul polarizării la vîrsta de 6 ani, pre- :um și apropiata generalizare a în- rățămîntului de 10 ani.învățămîntul din țara noastră are experiență valoroasă în privința ■rganizării școlilor de aplicație. E- dstența acestui tip de școli pe lîn- :ă fostele școli normale s-a dove- lit deosebit de eficientă, ele repre- entind, în contextul de atunci al nvățămîntului, adevărate școli mo- el pentru învățătorii din județul au orașul în care funcționau, fă- îndu-și un element de autoritate in experimentele și lucrările pe- agogice elaborate. Desigur, condicile net superioare în care se des- Ișoară azi întregul nostru proces istructiv-educativ oferă perspective iult mai largi școlilor de aplica-

Prof. emerit 
Vasile I. POPEANGÂ directorul Liceului pedagogic din Aradție, ele avînd datoria să valorifice pe un plan superior experiența a- cumulată, noile cuceriri ale științelor pedagogice. Tocmai de aceea cred că aceste școli trebuie să fie considerate ca adevărate cîmpuri metodologice nu numai pentru actualii elevi ai liceelor pedagogice, ci și pentru toți învățătorii. Or, realizarea unui asemenea rol implică și o organizare corespunzătoare, fără de care, cred eu, eficacitatea lor ar fi mult redusă.Un prim aspect vizează locul școlii de aplicație în contextul învă-

puncte de vedere
raBHaSMBHHBmSSMI^IMESKțămîntului pedagogic. Cred că dimensiunile acestei instituții nu ar trebui determinate în funcție de circumscripția școlară, din cadrul căreia ea își recrutează elevii, ci de electivele de elevi ai liceului pedagogic. Dacă școlile de aplicație ar fi mici, ■ cu un număr de clase redus, după părerea mea, s-ar ajunge — vrînd-nevrînd — la a- glomerarea de asistențe ale elevilor ciclului pedagogic și, concomitent, la scăderea nivelului procesului instructiv-educativ. De aceea, cred, este necesară o corelație între dimensiunile școlii de aplicație și ale liceului pedagogic, în sensul ca seriilor paralele de clase din liceul pedagogic, care efectuează practica să le corespundă un rînd de clase I—IV în structura școlii de aplicație.Determinarea funcțiilor școlii de aplicație este, de asemenea, o problemă asupra căreia' pedagogia și sociologia educației sînt chemate să-și spună cuvîntul. Școala de a- plicație creează cadrul în care se

realizează inițierea pedagogică a viitorilor învățători care, în fața elevilor din clasele mici, organizează și dau viață prin tactul lor dialogului educator-elev. Pregătirea practică a viitorilor învățători nu poate fi restrînsă însă numai la această inițiere în arta didactică. Ea urmărește, totodată, să întregească pregătirea profesională pe care elevul practicant a dobîndit-o în cadrul studiilor de pedagogie, psihologie și metodică. Valoarea acestei acțiuni de lărgire a orizontului profesional e dată de confruntarea cu practica educativă a normelor pedagogice pe care elevul le-a asimilat. Această activitate solicită o cooperare a- tentă a învățătorului clasei cu profesorii metodiști și cei de pedagogie, pentru a îndruma cu deplină competență pașii tînărului ucenic în domeniul artei educative. ~ țiunea de formare tații elevilor ce credințați nu se șura în condiții cunoașterea individualității lor. Oricît de temeinice ar fi studiile de psihologie generală și a copilului în liceul pedagogic, eficiența lor se micșorează dacă viitorul învățător nu se familiarizează din școala de aplicație cu tehnica studiului individualității copilului. In această privință, trebuie subliniat că studiul copilului în școală se realizează încă empiric; Rar se utilizează alte metode în afară de observația zilnică. Dar asemenea metode există și dacă folosirea lor nu s-a făcut pînă acum evidențiată, acest lucru se datorează în bună măsură și faptului că a lipsit acel cadru corespunzător utilizării lor. Un astfel de cadru vot- trebui, după părerea mea, să ofere școlile de aplicație ; ele pot și e necesar să devină un adevărat laborator de școlară, unde familiarizează

Dar ac- a . personaline sînt în- poate desfă- optime fără

psihologieviitorii învățători se cu tehnica studiuluipersonalității elevului.Am expus cîteva din problemele pe care le ridică organizarea școlilor de aplicație. Consider că încă de la înființarea lor, acest tip de școală va trebui să se afirme ca prezență activă în acțiunea de perfecționare a învățămîntului nostru.

Avem toate motivele să așteptăm cu interes începutul dezbaterilor Adunării genera-le a scriitorilor întrucît, lucru lesne de dovedit, viața noastră scriitoricească se desfășoară intr-un climat spiritual prielnic autenticei creații, sub continua și atenta îndrumare a partidului. Scriitorii și-au dovedit atașamentul lor fierbinte față de politica partidului și a statului și au tradus acest atașament în pagini care au șansa de a căpăta patina durabilității. Nu. nu cred că exagerez judecind astfel lucrurile, care sînt bucuria și mîndria noastră. Am în același timp, bucuria că (mă folosesc de o convenție necesară) ceea ce cred a fi generația mea n-a fost niciodată în adversitate cu scriitorii mai vîrstnici..Ce vom discuta la Adunare ?Adunarea nu poate dezbate toate ideile care ne frămîntă, substituindu-se astfel discuțiilor din presă, dar poate trasa linii directoare ulterioarei desfășurări a acestora. Se pot cerceta filoanele prozei, putem să ne întrebăm și să ne răspundem dacă romancierii de azi sînt „conectați" la tradițiile prozei românești pe de-o parte și la cele universale pe de alta și dacă „inovările" se petrec în context strict tehnic ori. vizează în primul rînd substanța operei. S-ar cuveni să denunțăm epigonismul care cu apăsare ne face robii unor formule și maniere de împrumut după cum. e de așteptat, se vor rosti cuvinte despre ceea ce a însemnat însușirea creatoare a marxismului pentru scriitorii noștri. Va reieși cu limpezime. sînt sigur, gîndul că el. cititorul, e la fel de receptiv la o literatură de idei, dar că nivelul lui e altul, altele pretențiile și trebuie să renunțăm atît la imaginea „coborîrii" la nivelul lui cît și la aceea a „ridicării". Cu cititorul trebuie pornit de pe poziții, socotite cu virtualitate, egale.Aștept, de asemenea, discuții despre reevaluarea concepției clasice despre romantism, despre literatura de interes patriotic, cu putere și efect imediat, după cum putem încerca, în cadrul dezbaterilor, să plasăm vîr- furile culturii noastre în raport cu fenomenele petrecute în marile literaturi...Nimeni n-ar avea naivitatea să creadă că misiunea Adunării ar fi întocmirea de „clasamente", împărțirea de lauri. Fără îndoială că rostirea ideilor care frămîntă atît laboratorul intim cît și obștea de scriitori ne va invita să gîndim cu mai multă stăruință asupra destinului literei .scrișe.Ceea ce putem face'fără întîrziere este punerea în acord a tuturor mecanismelor legate de munca noastră (mă gîndesc în primul rînd la Uniunea Scriitorilor) cu dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate ale țării întregi. Trasînd traiectorii noi, mai simple, între manuscris și librărie, apreciind după criterii calitative și numai astfel tirajul, formula grafică, și oportunitatea reeditării unei cărți, Uniunea Scriitorilor ar avea un contact mai direct cu lectorul, element suveran într-o cultură.E cert, un suflu înnoitor animă viața noastră literară. Nu ne rărnîne decît să fim consecvenți cu ideile înaintate ale vremii noastre, pentru a fi demni de oamenii în mijlocul cărora trăim și pentru care scriem — constructorii harnici ai socialismului.

Printre militanții care, în anii de început ai mișcării noastre socialiste, au contribuit la răspîndirea marxismului în România, la crearea primelor cercuri socialiste, un rol important l-a avut și Zamfir C. Arbore, de la a cărui naștere se împlinesc azi 120 de ani. A văzut lumina zilei la Cernăuți, Tatăl său Ralli, ca și mama, Arbore, aparțineau unor vechi familii din Moldova. încă de pe cînd era student la Academia de Medicină din Petersburg (Leningradul de azi), el a intrat în mișcarea revoluționară. Pentru activitatea de propagandă pe care o desfășoară în rîndul studenților este curînd întemnițat în celebra închisoare Petropavlovsk. Nu după mult timp, reușește să fugă în Elveția, unde cunoaște și stabilește legături strînse cu Mazzini, Hristo Botev, Liuben Caravelov, ș.a. Se înrolează și militează activ în cadrul Internaționalei I, creată de Karl Marx. Peste ani, la 20 septembrie 1914, el se va număra printre invitații de cinste la adunarea festivă. organizată de Partidul Social- Democrat din România, la București, cu prilejul comemorării a 50 de ani de la înființarea Internaționalei. în cuvîntul său de salut, el își reafirma credința fermă, de care a fost animat întreaga viață, în victoria finală a luptei clasei muncitoare : 
„Să trăiți și să duceți acest drapel 
înainte, spre izbînda pe care noi 
am întrevăzut-o și pe care trebuie 
s-o înfăptuiți".Preocupîndu-se îndeaproape de dezvoltarea mișcării revoluționare din tară, Zamfir C. Arbore vine în cî- teva rînduri la Iași, unde stabilește strînse legături cu socialiștii de aici. Din străinătate, el trimite importante lucrări marxiste socialiștilor români. Lui îi revine meritul de a fi difuzat pentru prima dată la noi un exemplar din „Capitalul" lui Karl Marx.Stabilindu-se definitiv la București, în anul 1878, el participă la prima conferință a cercurilor socialiste din țara noastră, care a avut loc în . 1879.în 1880, Zamfir C. Arbore îl ajută pe Constantin Dobrogeanu-Gherea să editeze revista socialistă „România viitoare". Lui Arbore îi aparține broșura consacrată mișcării revoluționare din țara noastră „O pa
gină din istoria socialismului ro
mân" — broșură ce descrie viața zbuciumată și moartea prematură a tovarășului său de luptă, Nicolae Co- dreanu, pe care a tipărit-o la Geneva.Pe linia tradițională a solidarității mișcării socialiste din țara noastră cu mișcarea socialistă din alte țâri, Zamfir C. Arbore participă intens la trimiterea în Rusia, pe cale conspirativă, a materialelor revoluționare.. Această .activitate l-a determinat îți 1904 pe Reprezentantul diplomatic al Rusiei în România, Giers, să-i scrie lui D. A. Sturza, sesizîn- du-1 asupra participării lui Arbore la introducerea de material propagandistic socialist în Rusia.Lucrează un timp ca redactor la „Românul" lui Rosetti, apoi la „Telegraful".Arbore a depus o vie activitate pe tărîmul științei și culturii, remarcîn- du-se qa un cunoscător erudit în domenii variate ca : istorie, geografie, filozofie, astronomie, economie și statistică. Timp de treizeci de ani, Zamfir C. Arbore conduce Biroul și Buletinul statistic al orașului București. în revista franceză „Les annales de nationalitâ" publică, în 1914, un studiu despre natalitatea la români; scrie, de asemenea, o broșură referitoare la domeniul cosmografiei. Pregătirea sa științifică, activitatea bogată desfășurată pe tărîmul culturii i-au atras aprecierile

oamenilor de știință din țară și din străinătate. Pentru prodigioasa sa activitate științifică a fost premiat în anul 1898 de Academia Română.împreună cu Ștefan Băsără- bescu (Victor Crăsescu) editează revista „Amicul copiilor", justificînd, astfel această inițiativă : „Copiii ro
mâni sînt siliți sau a se mărgini cu 
cărțile scrise în limbile franceză sau 
germană, sau, dacă nu cunosc aceste 
limbi, să citească vreun ziar politic 
cu descrierea crimelor, romanțelor 
ș.a.’. Printre colaboratorii revistei se aflau C. Dobrogeanu-Gherea, I. L. Caragiale, Al. Vlahuță, B. P. Has- deu, geograful Elisee Redus.Casa lui, din strada Dragoș Vodă nr. 21, era un loc de întîlnire a u- nor personalități de seamă ale epocii — scriitori, pictori, oameni de cultură — luptători , pentru o viață nouă.Către sfîrșitul vieții îl încearcă grele lovituri personale : în 1924 fiica sa Ecaterina este expulzată din țară pentru activitatea ei revoluționară ; în martie 1927 moare tovarășa sa de viață, cunoscuta militantă socialistă — Ecaterina Arbore.La 5 aprilie 1933, Z. Arbore încetează din viață, în vîrstă de 85 de ani.înscriindu-și numele în istoria glorioasă a mișcării revoluționare din România printre întîii semănători ai ideilor socialiste și ctitorii primelor cercuri socialiste născute pe pămînt românesc, Zamfir C. Arbore, ca și numeroși alți luptători pentru dreptate socială, va rărnîne totdeauna viu dăltuit în conștiința poporului nostru.

I. FELEA
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• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) Recitalul pianistului 
Paul Surdulescu și al sopranei 
Niculina Cârstea — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Becket — 
19.30 ; (sala Studio) : Topaze — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Sfîntul Mitică Blajinu
— 20 ; (sala din str. Alex. Sabia) : 
Melodie varșoviană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Frumoasa duminică de 
septembrie — 19.30 ; (sala Studio) : 
Femei singure — 20.
țnTeatrul Mic : Tango — 20.

Teatrul.. „Bărbii „.Delayrancea* : 
Cuie l-a ucis pe Carol al 
Vl-lea ? — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Hedda Gabler — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17 ; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tunase
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19.30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (str. Lin- 
scani) : Cu picioarele pe pă- 
mint — 20.

cinema
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(Urinare din pag. I)corelație a planului de producție cu planul tehnic și cel de cercetare și proiectare — iată alte neajunsuri care au frînat adeseori valorificarea cercetărilor în producție.Analiza - întreprinsă a evidențiat și faptul că au 
■ fost aplicate tocmai teme

le de cercetare examinate 
în prealabil și detaliat cu 
beneficiarii, întrucît cores
pundeau unor necesități 
curente ale producției. Astfel, tema privind amestecurile explozive simple, cercetată în doi ani, se a- plică cu rezultate foarte bune în cariere și saline, cu eficiența economică de cca. 8 000 lei pe tona de exploziv. De asemenea, săparea suitorilor cu agregate mecanice, experimentată și încheiată într-un an, are drept rezultat economii de cca 300 lei pe metru liniar suitor. Multe alte cercetări, prin care s-au stabilit tehnologii cum ar fi cea de flotare colectivă pentru unele minereuri, de flotare a barite! etc., au dus la proiectarea de noi instalații de preparare, cît și la extracții suplimentare de metale din produsele miniere. Rezultă deci că, în cazurile în care 
colaborarea cu beneficiarii 
cercetărilor se realizează a- 
tît în faza de elaborare a 
planului, cît și pe parcurs, 
se obțin rezultate bune si în 
valorificarea în producție. Uneori apare, însă, ca un fenomen dăunător, excesul de colaborare, constînd în impunerea de către beneficiar a unor variante contrare soluțiilor optime rezultate din cercetare, fapt de natură să orienteze greșit acțiuni importante teh- nico-economice și să ducă la irosirea unor fonduri importante de cercetare.Analiza valorificărilor a scos în evidentă și cazuri în care lipsa de încredere, cît și impunerea unor soluții tehnice necercetate, neaprofundate — în speță de către Direcția generală neferoase — au dus la întîrzierea desăvîr- șirii, în faza experimentală, a unor cercetări de importanță deosebită. Așa s-a

întîmplat cu metoda de exploatare cu galerii de sub- orizont la Moldova Nouă, cu tehnologia originală de flotare selectiv-colectivă a minereurilor complexe de la Leșul Ursului etc. Apoi, însă, după îndelungi discuții și elucidarea aspectelor pozitive, atitudinea constructivă a întreprinderilor respective, beneficiari direcți ai cercetărilor noastre, a facilitat obținerea în faza industrială de rezultate

încheiată cu rezultate pozitive, care și-ar găsi aplicare în proiectare, poate, din motive obiective, inclusiv de conjunctură, să ră- mînă nevalorificată în producție, datorită nerealizării investițiilor respective. De asemenea, unele cercetări efectuate sau în curs vizează obiective noi, mai precis zăcăminte noi, la care cercetările încheiate nu vor putea fi valorificate decît peste cîțiva ani,

Cînd lipsește 
solicitudinea 
pentru valorificarea 
cercetării științifice
bune. Experiența a ilustrat și oportunitatea organizării de sectoare sau grupe experimentale industriale, independente, dar sub conducerea tehnică a cercetătorilor, care, absolviți de sarcini de producție curentă și avînd concursul direct al beneficiarului, au putut realiza la nivelul cerut și în timp util valorificarea industrială a cercetărilor efectuate.Din punct de vedere metodologic, credem că se im
pune și o distincție mai 
clară între noțiunile de 
„cercetare aplicată" și 
„cercetare valorificată în 
producție", întrucît cerce
tările devansează adeseori 
organizarea efectivă a pro
ducției. Astfel, o cercetare

o dată cu construirea sau intrarea în funcțiune a o- biectivului industrial respectiv. Cred că, în aseme
nea situații, cercetarea tre
buie considerată aplicată și 
valorificată încă din faza 
proiectării urmînd ca, mai 
tîrziu, institutul să acorde 
beneficiarilor doar asis
tența tehnică necesară.Din punctul de vedere al planificării activității de cercetare, consider că nu 
este lipsită de interes exa
minarea includerii în pla
nul de stat și în cel depar
tamental și a sarcinilor de 
valorificare în producție a 
cercetărilor încheiate si 
deosebit de valoroase, de- 
terminînd, în egală măsură, 
obligații pentru beneficiar

și unitatea de cercetare 
respectivă. Un astfel de mod de impunere a valorificării cercetărilor ar face să scadă simțitor numărul temelor care, odată finalizate, sînt pierdute din vedere sub raportul urmăririi valorificării în producție. Aceasță. organizare a urmăririi rezultatelor, a evidentei clare, se impune atît la unitatea de cercetare, cît mai ales la beneficiar, ținînd seama mai a- les de faptul că, începînd din anul viitor, majoritatea unităților de cercetare trec Ia gestiune economică proprie.în institutul nostru, pentru prima oară în acest an, am încercat să ne precizăm sarcinile în privința valorificării cercetărilor, alcătu- ind un plan de valorificare 
a cercetărilor încheiate, care a cuprins 26 de teme, dintre care, pînă la finele anului după cît se poate prevedea de acum, vom valorifica 25 cu un grad mare de eficiență tehnică și economică ; va rărnîne nerealizată doar una din teme. Aceasta constituie o indicație că, în viitor, Ia elaborarea planului de valorificare, trebuie ținut seama și de planurile de investiții,Ne-am propus, de asemenea, să organizăm o acțiune concretă pentru valorificarea cercetărilor efectuate de institut, începînd din anul 1961, rămase însă neaplicate și nevalorificate. Pe baza analizei acestor lucrări s-a alcătuit un proiect de plan de valorificare pe anul 1969, cuprinzînd 47 de teme, plus un nunjăr de teme care mai necesită anumite cercetări de completare.Trebuie menționat că rezultatele obținute în acțiunea de organizare științifică a producției atestă posibilitățile și aptitudinile de cercetător ale multor specialiști din producție, îmbinarea eforturilor depuse de aceștia cu cele ale cadrelor care lucrează efectiv în cercetare reprezintă o garanție a creșterii nivelului științific și tehnico-economic al so- luțiiloi- elaborate și al valorificării lor în producție.

• Anna Karenina: PATRIA — 
10 ; 13,30 ; 17 ; 20,15.
• Fete în uniformă : CAPITOL —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; -16 ; 18,30 ; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
2628) ; 20,15 (seria de bilete —
2613).
• Eu te-am iubit : VICTORIA —
9.15 ; 11,15 ; 13,45 Î 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
• Hombre : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21.
• Un dolar găurit : LUMINA —
8.45— 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45.

Agonie și extaz : SALA CINE
MATECA (bilete la casă) : 9,30 ;
12.15 ; 15.
• Totul pentru rîs : DOINA — 9 ;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zece ani de eră cosmică — Le
gea — Naufragiul — Mișcarea a- 
parentă a planetelor — Visul lui 
Goguță — Centenar minier — 
9—21 în continuare.
& Operațiunea San Gennaro : 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
• Cînd vine pisica : COTROCENI
— 20,30.
• Vera Cruz : FEROVIAR — 9,45 ;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCEL
SIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Tarzan, omul-maimuță și Fiul 
lui Tarzan : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30, AURORA — 9 ; 12,45 ;
16.15 ; 19,45.
• Week-end cu Anna î INFR k ti- 
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30 ; 
17,45 ; 20.
• Vicontele plătește polița : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, VIITORUL —
15.30 ; 18.

Lady Macbeth în Siberia : BU- 
ZEȘTI — 20.30.
$ Un bărbat și o femeie ; VIITO
RUL — 20,30.
• Planeta maimuțelor : DACIA —
8.45— 15,30 în continuare ; 18 ; 20,45. 
« Samuraiul : BUCEGI — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Poemul celor două inimi ; UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul unui pașă î LIRA
— 15,30 ; 18.
• Aventura : LIRA — 20.
• Roata vieții : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Viva Maria : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Surprizele dragostei : GIULEȘTI
— 15,30.
a Inimă nebună... nebună de le
gat : GIULEȘTI — 18 ; 20,30.
• Heidi : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.45.
• Cînd tu nu ești : FLOREASCA
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mărturisirile unui domn cu ca
meră mobilată : VOLGA — 10—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45.
• Căderea imperiului roman: 
GLORIA — 9 ; 12 ; 16,30 ; 20.
• Climate : MOȘILOR — 15 ;
18 ; 20,45.
• Cenușă șî diamant : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zosia : MUNCA — 20,30.
« Heroina : TOMIS — 9,30—35,30 
în continuare ; 18 ; 20,15, FLAMU
RA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
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Primirea la Consiliul Contrai 
al Uniunii Generale a Sindicatelor

A

Cronica

Delegația Confederației Generale a Muncii din Franța, condusă de Georges Săguy, secretar general, a fost primită miercuri la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor de către tovarășul Gheor- ghe Apostol, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.La primire au fost de față Larisa Munteanu, secretar al Consiliului

Central, membri și membri supleanți ai Consiliului Central al U.G.S.R.Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri cu privire la preocupările celor două centrale sindicale pe plan intern; precum și în legătură cu unele probleme ale mișcării sindicale internaționale.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Miercuri la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Consiliului Păcii din R. D. Germană, care, la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, a făcut o vizită în țara noastră. Din delegație au făcut parte prof. Edith Oeser, prorector al Universității „Humboldt" — Berlin, membru al Consiliului Păcii, și Fritz Rick, deputat în Camera Populară a R. D. Germane, secretar al consiliului.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat obiective economice și social-cuituraie din județele Constanta, Argeș și din municipiul București, au avut convorbiri cu membri ai comitetelor da luptă pen-

tru pace din județele vizitate, au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Delegația a fost primită la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, unde au avut loc convorbiri tovărășești cu membri ai conducerii comitetului.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de C. Paras- chivescu-Bălăceanu, membru al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, și alți reprezentanți ai comitetului, precum și de Karl Kormes, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. D. Germane la București.(Agerpres)
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Cupa Bucureștiului“ 
la handbal masculin

W

©
©

Ieri, meciuri atractive
Uzi, România-SpaniaEchipele noastre reprezentative de handbal masculin se află de ieri angajate în competiția cu caracter internațional „Cupa Bucureștiului". A- cum, la a zecea ediție, tradiționala întrecere reunește cinci echipe re- • prezentative (Iugoslavia, Spania, Ungaria, R. S. S. Gruzină și România) și o selecționată de tineret a țării noastre.Programul de aseară a avut ca meci vedetă — deși s-a disputat în „deschidere" — partida Iugoslavia- Spania Handbaliștii iugoslavi. cu prima șansă la victorie (deținînd un palmares incomparabil superior celui spaniol), au terminat învingători cu 27—18 (10—8). Este totuși de remarcat că jocul și chiar scorul au stat sub semnul unei vizibile egalități pînă către sfîrșitul timpului regulamentar. Victoria iugoslavilor s-a conturat de abia în ultimul sfert de oră, cînd spaniolii — deficitari la •'o.ndiția fizică — n-au mai putut ..'.se față atacurilor. în min. 42 sco- Tul era de 14—13 pentru Iugoslavia. A urmat o suită de atacuri bine finalizate și diferența reală de clasă a apărut vizibil și pe tabela de marcaj.Cu o formație complet remaniată, selecționata noastră de tineret , nu e- mitea, desigur, pretenții în fata ex-, perimentatei reprezentative a Ungariei, din care n-au lipsit lAdorjan, Kovacs, Fenyii și alte vedete ale handbalului maghiar. Desfășurarea jocului avea însă să infirme toate pronosticurile. Tinerii noștri handba- liști au obținut un frumos succes. Scor final 20—19, după ce la pauză.» maghiarii conduceau cu . un punct ' (12-11).Pentru astăzi după-amiază, tot m sala Floreasca, sînt prevăzute,, noi meciuri atractive. Prima noastră reprezentativă își face intrarea în competiție, jucînd de la ora 19,15 cu echipa Spaniei. La ora 16,45, Iugoslavia întîlnește Ungaria, iar apoi e- chipa noastră de tineret urmează să joace cu handbaliștii din Gruzia, care sînt așteptați să sosească în cursul dimineții.

PRONOEXPREStragerea concursului nr. 4* din 13 noiembrie 1968EXTRAGEREA I : 45 1 7 38 18 42 Fond de premii: 413 021 lei plus10 405 lei report categoria I. EXTRAGEREA . ..........................Fond de a II-A : 7 41 23 5 28 3 40. premii : 326 272 lei.Pe scurt de• Ziarul „Sport Echo" publică în ultimul său număr clasamentul anu
lui olimpic cu cele mai bune 10 atlete 
din Europa, la fiecare probă. în acest clasament, figurează 6 sportive din 
România : Viorica Viscopolcanu — locul întîi la săritura în lungime cu 
6.82 m — nou record mondial ; Ileana 
Silai — locul doi la 800 m plat cu timpul de 2’01”8/10 ; Mihaela Peneș— locul doi la aruncarea suliței cu 59,92 m ; Lia Manoliu — locul 6 la aruncarea discului cu 59,22 m ; Vale
ria Bufanu — locul 7 la 80 m gar
duri cu 10”6/10 ; Olimpia Cataramă— locul 10 la aruncarea discului cu 56,58 m.

IERI LA FOTBAL
CUPA CUPELOR

Dinamo București
9

CUPS ORAȘELOR TÎRGURI

Ținînd seama de măsurile de 
perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale 
adoptate de Conferința Naționa
lă a P.C.R. din decembrie 1967, 
volumul tratează sarcinile 
tuale ale întreprinderilor 
dustriale și problemele de 
zolvarea cărora depinde o 
bună funcționare a acestor
treprinderi pe baza gestiunii e- 
conomice proprii.

ac- 
in- 
re- 

mai
în-

doar... 1-1, cu W. B. Albion
F.C.ARGES-GOZTEPE
IZMIR 3-2 DARDupă o vizită de curtoazie (cu prilejul meciului România—Anglia) fotbalul britanic ne-a făcut, ieri după amiază, una oficială, prin West Bromwich Albion, în cadrul „Cupei' cupelor". Și deosebirea în ceea ce privește obiectul deplasării la București a fost evidentă chiar din primele minute ale acestui atît de dîrz meci Dinamo București — W. B. Albion. Team-ul domnului Allen Ashman nu ne-a amintit de World Cup, decît prin tenacitatea tip Norbert Stiles cu care a urmărit obținerea unui rezultat care să favorizeze calificarea. Problemele de școală, stil și chiar și faimosul fair- play (vezi Rees care a și fost eliminat în min. 75) au rămas undeva pe planul al doilea. Sigur, West Bromwich Albion este o echipă care știe fotbal (a și demonstrat-o de altfel), dar un fotbal aspru, prea aspru poate. Această asprime, ca să nu-i spunem altfel, a fost, ieri, arma sa principală, arma cu care a barat, încet dar sigur, drumul spre victorie al reprezentanților noștri.Dinamoviștii bucureșteni au început foarte bine partida. Si au continuat-o la același nivel, pînă prin minutul 70. îndeosebi, între minutele 15 și 30 ei au jucat la nivelul maxim al posibilităților pe care le ■,au. Au fost, de altfel, și minutele jîn care poarta norocosului Osbofne- {(nu-1 poți numi altfel pe un portar 'pe care barele îl' ajută decisiv'de' două ori) a fost supusă unui adevărat bombardament. în minutul 20, Lucescu a șutat în bară, iar patru minute mai tîrziu Dumitrache deschide scorul șutînd sec printre mîi- nile fundașului Brown, care plonjase în locul lui Osborne. Cele 7 minute care au urmat ar fi putut însemna mărirea avantajului — oaspeții erau dereglați complet — dar, fie Pîrcălab, fie Lucescu, fie Gher- gheli (bară !) și mai ales Haidu, au lipsit de la întîlnirea cu golul. Hartford a fost mai oportun decît ei, fructificînd rapid, atît balonul pasat de Astle, cît și erorile de plasament și implicit de marcaj ale apărătorilor dinamoviști. De fapt, ieri, linia de fundași a fost partea slabă a echipei noastre, Boc dîndu-ne mai multe emoții decît toți englezii la un loc.Dinamo București a jucat foarte

bine și bine cu W. B. Albion, lip- sindu-i însă doza de spontaneitate necesară (și... șansa) pentru a depăși pe acești buni meseriași de fotbal din Birmingham, pentru a deborda calmul, precizia acestora și rnai ales cantitatea de efort aruncată de oaspeți în luptă. Rareori am văzut o echipă alergînd atîta, folosind atît de amplu și eficient întreaga suprafață a terenului de joc, efectuînd atîtea derutante schimbări de direcție ale acțiunilor ofensive. în aceeași fază, balonul traversa de cîteva ori lățimea terenului, provocînd adevărate buimăceli în linia de fundași a formației noastre. Slăbiciunile apărării au obligat echipa dinamo- viștilor bucureșteni la o circumspecție în materie care coroborată cu uzura fizică a înaintașilor au dus la acest 1—1, nesatisfâcător sub raportul calificării. Bucureștenii, făcînd eforturi deosebite, s-au menținut în atac toate cele 90 de minute, dar n-au mai realizat nimic concret.Ne-au plăcut Lucescu, Dinu, Pîrcălab, Dumitrache și Ghergheli, de la Dinamo, și Osborne, Wilson, Tal- but ți Hartford, de la oaspeți. Nu ne-a plăcut deloc arbitrajul (prea îngăduitor cu jocul „aspru" al oaspeților) al vest-germanului Weiland. Returul întîlnirii va avea loc la 27 ...noiembrie, la Birmingham.
Valentin PăUNESCU

PITEȘTI (prin telefon, de Ia corespondentul „Scinteii"). — Fotbaliștii din ■ Izmir au reușit să se califice în turul următor al „Cupei o- rașelor tîrguri" în dauna echipei F C. Argeș, datorită golurilor a- cumulate atît pe teren' propriu cît și jocului bun prestat ieri la Pitești. Scor final 3—2, după ce în prima repriză jucătorii turci au condus cu 1—0. „Armele" lor de bază au fost: joc simplu, șuturi puternice pe poortă prin contraatac, stabilitate mai bună pe un teren alunecos.Nu putem spune că piteștenii nu au depus eforturi pentru a echilibra jocul și a-1 întoarce în favoarea lor. Ei au muncit destul de mult și au șutat deseori la poarta echipei adverse. Nu au înscris însă mai multe goluri datorită formei bune a apărării turce în frunte cu portarul Aii, a ratărilor exagerate ale lui Kraus. Dobrin și Nuțu. F. C. Argeș a intensificat acțiunile la poarta adversă în repriza a doua și a reușit să înscrie trei goluri unul după altul prin Prepurgel din 11 metri și Jercan de două ori. Al doilea gol al oaspeților a fost înscris tot în repriza secundă de centrul atacant Fevzi. Autoritară, brigada de arbitri greci avîndu-1 Ia centru .pe Leonidas Vamvako- poioș.
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Proiectul cu privire 
la orientarea econo
mică fundamentală 
pe anul 1969 s-a aflat 
pe agenda dezbaterilor 
de luni ale guvernului 

' R. S. Cehoslovace, în
trunit sub președinția 
premierului O. Cernik, 
după ce fusese analizat 
în urmă cu cîteva zile 
de către specialiști.

Comunicatul dat pu
blicității cu privire la 
această importantă re
uniune a guvernului 
cehoslovac apreciază 
că anul viitor venitul 
național va crește cu 
6—7 la sută, adică cu 
19,7 ■ miliarde de co
roane față de rezul
tatele preliminare ale 
anului 1968. Proiectul 
prevede creșterea sala
riilor reale 
1969 cu cel 
la sută.

După cum 
din dezbateri, rămine 
încă nerezolvată pro
blema anumitor dis
proporții din economie, 
in special neconcor- 
danța dintre cerere și 
ofertă pe piața internă

in anul 
puțin 2,5

a reieșit

LUCRĂRILE

peste hotare
ți Echipele de tenis de masă ale 

Angliei și Cehoslovaciei au terminat ia egalitate 4—4 în al doilea meci a- mical desfășurat la Londra. Prima întîlnire, disputată la Oxford, revenise sportivilor englezi cu scorul de 4—3.
O Cel mai bun ciclist profesionist 

al anului 1968 — potrivit unui clasament al ziarului „Les Sports" din Bruxelles — este belgianul Eddy Merckx, cîștigător al turului Italiei și victorios în alte 24 de curse internaționale. în urma lui Merckx, sînt clasați în ordine : Van Springel (Belgia), Bitossi (Italia), Janssen (Olanda), Gimondi (Italia).
Educativ, util, avantajos

uneori între- să-i dau co
din fiecare familie, părinți care atunci salariul dau și co- o anumită sumă de mici

CECUL DE ECONOMII ȘCOLAREPărinții își pun barea ; „E bine pilului meu bani de cheltuială în fiecare zi sau. la diferite intervale de timp ?“ Firește, răspunsul este în funcție de vîrsta copilului, de condițiile specifice Sînt unii cînd iau piilor lor bani pentru eventuale cheltuieli, sperînd că în acest fel îi vor învăța să-și administreze singuri sumele primite. Din proprie experiență, copilul se va deprinde să fie chibzuit, să realizeze economii în vederea atingerii unui a- nume scop, ca acela al procurării de cărți, jucării, diverse obiecte pe care și le dorește sau pentru o excursie. Spre a-i sprijini. Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziție, în orice școală sau oficiu poștal, un nou mijloc practic și avantajos cu ajutorul căruia pot fi insuflate și

Volumul tratează unele din
tre cele mai importante pro
bleme ale organizării partidului, 
ale principiilor și normelor 
vieții de partid.

Prin întregul său conținut, 
prin tratarea aprofundată și 
totodată într-o formă accesibilă 
a problemelor respective, aceas
tă culegere constituie un mate
rial bibliografic de un real aju
tor pentru toți comuniștii în stu
dierea, înțelegerea și însușirea 
prevederilor Statutului Partidu
lui Comunist Român.

cuprinde un număr

Manolescu. Dernlan ureche 
Eugen Jebeleanu. 21.15 — între
bări la care s-a răspuns, între
bări la care nu s-a răspuns încă... 
„Informatica și problemele sta
tisticii. Anchetă științifică inter
națională". 21.40 — Fl!m docuriien- 
tar muzical „Originile jazzului". 
22.35 — Artă plastică. Impresio
nismul (III). Prezintă Dan Gri- 
gorescu. 22.55 — Telejurnalul de 
noapte. 23.05 — închiderea emi
siunii programului I.

Programul I

10.00 — Curs de limba germană 
(reluarea lecției de miercuri).
10.30 — Telecronica economică : 
„Cabinetele județene de organi
zare științifică a producției și a 
muncii" (reluare). 11.00 — închi
derea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru elevi. Consultații 
la chimie (clasa a XlI-a) Tema : 
esteri. Prezintă prof. Marleta 
Sava. 18.00 — T.V. pentru spe
cialiști. Ciclul „Medicină". „Tera
pia cu antibiotice la copil". Pre
zintă prof. dr. Răzvan Prișcu.
18.30 — Curs de limba rusă. 
19.00 — Studioul pionierilor. 
„Frumoasa frumoaselor- — sce
netă de Mioara Cremene. Regia : 
Dinu Iliescu. 19.30 — Telejurna
lul de seară. 19.50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20.00 — 
Roman foileton „Forsyte Saga" 
(III). 21.50 — .„Lira" — versuri în 
lectura poeților noștri : Alex. 
Philippide, Victor Eftimiu, Tibe- 
riu Utan, Ion Horea, Cicerone 
Theodorescu, Victoria Ana Tău- 
șan, Alexandru Jebeleanu, Radu 
Cîrneci, Teodor Balș, Vasile 
Zamfir, Ovidiu Genaru, Ion So

Programul II

20.00 — Telex T V. 20.05 — Con
cert simfonic. Concertul Orches
trei de studio și al corului Radio- 
televiziunii. Dirijor Carol Litvin. 
In program : Simfonia nr. 4 în 
mi minor de Scarlatti ; Concer
tul pentru orgă și orchestră de 
Philip Emmanuel Bach. Solist Io
sif Gerstenengst. 21.00 — Desene 
animate. 21.15 - O samă de cu
vinte. Ion Slavici — romanul 
,,Mara“. Scenariul și regia Lidla 
Ionescu. Prezintă : Virgil Brădă- 
țeanu. 21.45 _ - •• •
lebre — operă, 
dau concursul 
lescu, Eugenia 
nel Fînățeariu, 
Cornel Stavru, 
Alexa Mezlncescu, ___ , .
fanski și ansamblul Operei Ro
mâne. 22.30 — închiderea emisiu
nii programului II.

Arii și scene ce- 
operetă, balet. Tși 

Cornelia Gavri- 
Moldoveanu, Cor- 
Iulia Buciuceanu, 

Jean Hvorov. 
Sergiu Ște-

Lucrarea
de stridii elaborate de specialiști 
de prestigiu, tratînd unele din
tre cele mai actuale probleme 
privind perfecționarea conduce
rii vieții sociale și de stat, ca : 
„R. S. România — stat al oa
menilor muncii de la orașe și sate", „Conducerea de către 
P.C.R. — principiu fundamen
tal al activității statului socia
list", „Constituția R. S. Româ
nia — legea fundamentală a 
statului nostru", „Organizarea 
administrativ-teritorială a R. S. 
România și sistematizarea loca
lităților rurale". „Sistemul orga
nelor statului în R.S. România", 
„Rolul economic al statului so
cialist", „Rolul statului în în
făptuirea politicii culturale", 
„Dezvoltarea democrației socia
liste — caracteristică fundamen
tală a orînduirii noastre sociale 
și de stat".

(Urmare din pag. I) fost o impre- raportîn trimestrul O schim- noi — o

cultivate asemenea deprinderi: CECUL DE ECONOMII ȘCOLARE. El se alătură celorlalte instrumente de economisire la CEC : pe librete de economii emise acum pe numele a 500 000 de elevi din țară.Cecul de economii un cartonaș frumos purtînd chipul unui semnul, economi- s-a cu tema „Perso- glorios

întreagașcolare, colorat, om deseamă, este sirii a 5 lei în prezent lansat setul nalități din trecutul al patriei" care cuprinde 10 cecuri de economii școlare, în valoare de 50 lei. Treptat, vor apărea și altele și avantajului de a economisi i se va alătura acela al bucuriei pătrunderii în marele univers al cunoașterii Acest set, mică enciclopedie, se poate preschimba oricînd, după dorință fără nici o formalitate. în suma investită sau într-uri veritabil libret CEC, de pildă

abatere de la disciplină. A fire liniștită și mi-a făcut sia că este puțin izolat cu colegii. începînd din II, elevul s-a schimbat", bare bruscă — adăugăm adevărată degringoladă.Iosif H. fuge în mai multe rîn- duri de la Casa de copii și începe să fure. Fură mai întîi niște cutii de conserve de la un magazin cu autoservire, apoi, în vacanța de primăvară, fură de la bunicii săi din Arad cîteva kilograme de cîrnați și carne afumată, pe care le împarte cu colegii de internat. în perioada 12—22 mai a. c., suferind de o afecțiune. este internat la spitalul de copii din Arad. La ieșire, în timp ce asistenta medicală Edith Maurer îi făcea formele necesare și fiind chemată pentru cîteva minute în alt birou, minorul îi sustrage acesteia din poșetă: buletinul de identitate. două librete C.E C. și suma de 530 lei. Actele le ascunde, iar cu banii își cumpără un ceas de , mină, o muzicuță și un pistolet.Prins în aceeași zi, minorul recunoaște infracțiunea. Prin ordonanța dată de procuratură la 23 mai se dispune reținerea lui în arestul miliției, pe timp de numai 24 de ore; aceasta, pentru a-i da posibilitatea să termine anul școlar.Dar iată că în noaptea de 27 spre 23 mai, Iosif H. comite un nou delict: sparge un zid pătrunzând în atelierul mecanic al Casei de copii, de unde fură diverse scule. Drept urmare, procuratura emite la 28 mai o nouă ordonanță. Ca urmare, minorul va fi reținut la a- restul miliției. începe întocmirea dosarului cu nr. 5176.La ședința completului de judecată, din 17 iulie a.c., prezidată de judecătorul loan Cilan, în urma citației, se prezintă de la Rădăuți și mama copilului. Aceasta privește cu multă indiferentă procesul. Dă cu acest prilej o adresă a fostului ei soț, Iosif H. — senior: satul Ier-

mata Neagră, comuna Zerind, județul Arad. Procesul se amină în vederea citării acestuia; se amină pentru data de 7 august, apoi pentru 22 august și, în fine, pentru 11 septembrie cînd se pronunță sentința. Consiliul popular Zerind răspunde Tribunalului printr-o adresă (aflată la dosar) că Iosif H. — senior a locuit scurtă vreme la Iermata Neagră și că, după cum se zvonește. ar fi decedat nu de mult.Tot cu acel prilej, mama minorului declară în instanță că nu poate lua copilul la ea... că ar fi bol-

Maria M. a-fata mea, fără suflet.ea? Mai potDe ales
Și, mai departe.daugă:— Cu toate că-i spune că-i o femeie ce nu ia copilul lacă omul cu care-i căsătorită acum la Rădăuți e pîinea lui dumnezeu și cîștigă bine. Mi se rupe inima cînd mă gîndesc la copilul ăsta! Eu l-aș lua la mine, dar unde să-1 țin? Mai am încă o fată, termină acum profesionala, și un băiat mai mic. Stăm și așa destul de înghesuiți în două camere. Ea însă, acolo, la Rădăuți, stă Ia. bloc, are spațiu bere-

Autorii morali

în umbră

navă. Ulterior, va trimite prin poștă un certificat medical — piesă aflată, de asemenea, la dosar (prin poș
tă, căci la proces nu se mai prezintă, deși e citată de fiecare dată) din care rezultă că intr-adevăr a fost internată la ' Sanatoriul T.B.C. EL’orie-Sud. Certificatul datează însă din 8 iunie 1965. iar boala invocată de Zenovia M. este pusă de comisia medicală, la ieșirea din spital, sub semnul întrebării. Dar cît de „bolnavă" este ne lămurește mai bunica lui Iosif.Arad:— Nu e bolnavă! ___ ------- ,om bolnav! Cînd ne-a vizitat, dună ieșirea din spital, chiar ea mi-a spus : „Au crezut că am tuberculoză. dar n-am nici pe dracu".

această femeie, bine mama ei, Maria M. dinNu așa arată un

chet și face pe „doamna". Asta-i mamă?!Și bătrîna continuă cu lacrimi în ochi:— Nu-i trimite copilului nici un leu, măcar astfel să simtă și el că are mamă. Acum doi ani, a fost la noi la Arad. A stat două săptămîni. Copilul s-a învoit de la internat de cîteva ori venind s-o vadă. Dar ea n-a dat copii să cat fără a rămas nici o dată pe la casa de se intereseze de el. A ple- să-și ia rămas bun Copilul amărît după
irîn hotărîrea dina.c. atim:„în baza art.penal și 148 c.p. seTribunalului
140.

aceea.11 septembrie din Arad ci-punctul 4 cod aplică minoru-

și în domeniul investi
țiilor în construcții.

Proiectul cu privire 
la orientarea econo
mică fundamentală pe 
anul 1969 prevede alo
cări pentru construcția 
de locuințe și creșterea 
producției de mărfuri 
de consum.. Astfel, cir
culația mărfurilor în 
comerțul cu amănun
tul va spori în de
cursul anilor 1968 și 
1969 cu circa 29 mili
arde de coroane, ceea, 
ce depășește prevede
rile inițiale ale planu
lui în domeniul res- 
pectiv și reprezintă o 
creștere egală cu cea 
obținută în decursul 
ultimilor șase ani.

în ședința sa, guver
nul a constatat că în 
relațiile economice ex
terne persistă încă o 
situație grea, în spe
cial în ceea ce privește 
plățile în valută con
vertibilă și în acoperi
rea cererilor la impor
tul a diverse pro
duse. Guvernul a- 
preciază că acțiunile 
de investiții propuse 
pentru anul viitor de-

pășesc posibilitățile 
economiei naționale și 
de aceea se prevede li
mitarea unor noi acți
uni de investiții, care 
ar îngreuna și mai 
mult economia națio
nală. In acest sens, gu
vernul a aprobat și ac
tivitatea de viitor a 
Băncii de stat în do
meniul investițiilor.

Totodată au fost a- 
probate principiile po
liticii financiare în 
industria chimică. Ele 
prevăd accelerarea rit
mului de coordonare a 
prețurilor cu ridicata o, 
unor produse chimice 
indigene cu cele pro
venite din import și 
acordarea de împru
muturi unor întreprin
deri în curs de dez
voltare

Guvernul cehoslovac 
a adoptat, de aseme
nea, o hotărîre prin 
care se vor crea țăra
nilor cu gospodării in
dividuale din regiunile 
montane și submon
tane ale țării condiții 
necesare sporirii pro
ducției agricole.

CONGRESULUI P. M. U. P.VARȘOVIA 13 (Agerpres). — în Palatul Culturii și Științei din Varșovia continuă lucrările Congresului al V-lea al P.M.U.P. în dimineața celei de-a treia zi a congresului au luat cuvîntul, printre alții, J. Tejchrria, secretar al C.C. al P.M.U.P., și primii secretari ai comitetelor voivodale de partid din Bydgoszcz, Opole și Lodz.

Congresul Nguyen Van al Partidului din Vietnam, de J. Lenart, membru supleant al Prezidiului, secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, și de B. Biszku, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.După-amiază au luat cuvîntul, W. Trampczynski, ministrul comerțului exterior, primii secretari ai comitetelor voivodale de partid din Rzeszow și Szeczecin și alte persoane Congresul a fost, salutat de J. Țedenbal, prim-se- cretar al C.C. al P.P.R.M.Lucrările Congresului continuă.

a fost salutat de Tran, secretar al C.G. celor ce muncesc

wMOSCOVA 13. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în . Uniunea, Sovietică, a oferit miercuri seara, în saloanele ambasadei, un cocteil în cinstea delegației Asociației de prietenie româno-sovie- tică, condusă de tovarășul Gheorghe Roșu, care a participat la festivitățile de la Moscova în cinstea celei de-a 51-a aniversări a Revoluției din Octombrie.Au luat parte V. I. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Consiliului de conducere al Asociației de prietenie sovieto-române, L. F. Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., S. M. Butusov, ministrul gospodăriei comunale al R.S.F.S.R., conducătorul delegației A.P.S.R., care a participat la manifestările din România în cinstea aniversării Revoluției din Octombrie, activiști ai C.C. al P.C.U.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii, oameni de artă și cultură.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.*Delegația Asociației de prietenie româno-sovietică s-a înapoiat miercuri în capitala Uniunii Sovietice după o călătorie de cîteva zile în R.S.S. Uzbeks. Oaspeții români au vizitat unități economice, monumente de cultură și artă din Tașkent, Samarkand, Fergana și Marghilan, au avut convorbiri cordiale cu membri ai conducerii Asociației de prietenie sovieto-române din Uzbekistan.
lui infractor Iosif H., născut la 7 aprilie 1954 în comuna Vinga, fiul lui Iosif și Zenovia, elev în clasa VIII, cu ultimul domiciliu în Arad, str. E Potier nr. 15—17, în prezent reținut în arestul Miliției din Arad, măsura reeducării morale, dispunînd internarea lui reeducare".Prin urmare, damnat. Dar din punct de nu este pasibilă se face vinovată de faptul că și-a abandonat copilul cînd acesta era mic; că ani de zile n-a mai vrut să știe de el. Este, de asemenea, vinovată pentru că acum, cînd copilul o caută setos de dragostea, do căldura ei maternă, refuză cu căpățînare să-1 primească.Si atunci, n-am putut să nu gindim că din dosarul „Iosif aflat în arhivele judecătoriei Arad, lipsește principalul vinovat: „mama" copilului. Mamă între ghilimele, mamă pentru că i-a dat viată. Altfel, un străin pentru el, mult mai străin decît oamenii din jur. care, înti-o clipă sau alta a vieții copilului, intr-un chip sau altul, i-au întins o mină de ajutor.Se cuvine să medităm cu toții, o dată mai mult, la sensurile multiple ale răspunderii părintești. Și poate că nu ar fi ineficient, din punct de vedere social, dacă în dosarul 5176 ar apărea și adevăratul vinovat. Realul vinovat.

într-un institut decopilul a fost con- „mama" ? !. Oare vedere moral ea de condamnare? Ea
în-nedin

*P.S. Cînd mi-a dat tare dosarul minorului cretara tribunalului a plîngă. Mi-a spus printre altele:— Vă rog să mă credeți, lucrez de multi ani la tribunal și avem zilnic fel de fel de cazuri, dar puține m-au zguduit ca acesta. Copilul acesta n-a avut cînd să se strice, chiar dacă un timp a rătăcit drumul. E de ajuns să-1 privești, . să discuți cu el, pentru a-ți da seama de acest lucru.

snre consul- Iosif H„ se- început să

’T

SÂPTÂMÎNA

(Urmare din pag. I)caută, deci, să-i găsească justificări și să „revitalizeze" organismul NA.TO. Această preocupare o manifestă vizibil și sesiunea Adunării atlantice (fosta conferință a parlamentarilor N.A.T.O.), care a avut loc tot la Bruxelles, coinci- zînci, aproape, în timp cu Consiliul N.A.T.O. Această Adunare nu are putere de decizie, ci doar de recomandări. Dar recomandările 'salo, în special cele pregătite de comisia militară și de cea politică, vor fi discutate de consiliul permanent a! N.A.T.O. Or, comisia politică a și propus convocarea unei conferințe pentru crearea așa- numitei „autorități de apărare europeană" în cadrul N.A.T.O., menită să standardizeze armamentele și să coordoneze politica militară a partenerilor europeni ai Alianței atlantice. Șeful delegației franceze, Michel Boscher, a respins proiectul privind crearea „linei autorități europene pentru e- forturi în domeniul apărării comune". Acest proiect, pe care delegatul francez l-a calificat drept fantezist, a fost elaborat și prezentat de deputatul vest-german Eric Blumenfeld. I-'otrivit declarațiilor acestuia din urmă, proiectul său ar fi fost primit cu interes de parlamentarii americani.In cadrul acestei adunări a parlamentarilor N.A.T.O., s-a discutat mult și despre vederile și intențiile pe care președintele ales al S.U.A., Nixon, le are cu privire la N.A.T.O.Preocupările actuale ale căpeteniilor N.A.T.O. reies și din ordinea de zi a Consiliului N.A.T.O., care . include problema întăririi potențialului militar al organizației, sporirea cheltuielilor militare ale țărilor membre (ce vor trebui sâ suporte o parte mai mare din sarcinile militare și financiare și sâ renunțe la reducerea planificată a forțelor lor armate).Chiar din această ordine de zi se desprinde intenția responsabililor N.A.T.O. de a menține acest organism pe vechiul făgaș, de a-1 folosi în continuare ca principal instrument al încordării în Europa. Această intenție este în dezacord cu tendințele manifestate de opinia publică, de mulți oameni politici lucizi din Occident, care consideră că sînt inadmisibile orice încercări de a readuce lucrurile la perioada nefastă a „războiului rece". Politica agresivă a N.A T.O. vine în contradicție flagrantă cu cererile insistente ale popoarelor de pe continent de a se înlătura factorii de tensiune și obstacolele din calea colaborării in- tereuropene. Viața însăși a dovedit că nu prin întărirea N.A.T.O., nu prin adîncirea divizării Europei în blocuri militare ostile poate fi asigurată pacea și securitatea continentului. Ci, dimpotrivă, interesele generale ale popoarelor europene reclamă imperios să se acționeze cu hotărîre împotriva politicii de bloc. în favoarea destinderii, a dezvoltării colaborării între popoare, a stimei și încrederii reciproce.
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internațion
PROIECT DE REZOLUȚIENEW YORK 13. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Un amplu proiect de rezoluție a fost prezentat în Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. în legătură cu problema „Politicii de apartheid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane“, aflată în prezent în dezbaterea comitetului.în acest document este condamnată politica de apartheid ca o crimă împotriva umanității, este condamnat guvernul sud-african pentru ocuparea ilegală a Namibiei și pentru intervenția militară și asistența acordată regimului minoritar rasist din Rhodesia în violarea rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite, se reafirmă necesitatea eli- rpinării grabnice a politicii de apartheid, astfel încît poporul sud- afi'ican să-și poată exercita dreptul la autodeterminare. Proiectul de rezoluție atrage atenția Consiliului de Securitate asupra situației grave din această țară și din întreaga regiune sudică a Africii și cere să-și reia neîntîrziat dezbaterile în legătură cu problema apartheidului, în vederea adoptării — în conformitate cu capitolul 7 al Cartei O.N.U. — a unor măsuri eficiente pentru a asigura îndeplinirea integrală a sancțiunilor cu caracter o- bligatoriu adoptate împotriva Africii de Sud.Sînt, de asemenea, condamnate acțiunile acelor state — și în special principalii parteneri comerciali ai Pretoriei — care prin colaborarea lor politică, economică și militară

LA NAȚIUNILE UNITEcu Republica Sud-Africană încurajează guvernul acestei țări să persiste în politica sa rasială.Acest proiect de rezoluție urmează să fie dezbătut'și adoptat în comitet, după care va fi supus spre aprobare Adunării Generale a O.N.U.In Comitetul pentru problemele administrative și bugetare au început dezbaterile asupra criteriilor de bază pentru stabilirea baremului cotizațiilor țărilor membre ale O.N.U. Luînd cuvîntul în ședința de miercuri dimineața, reprezentantul român, Drago? Șerbănescu, a subliniat necesitatea ca aceste criterii „să se bazeze în esență pe aplicarea cît mai completă a principiului capacității reale de plată a țărilor, combinat cu un sistem suplu dar eficace de degrevări substanțiale pentru țările care au, comparativ, un venit redus pe cap de locuitor și care întîmpină dificultăți în a plăti contribuțiile respective în devize forte". „O atenție deosebită — a arătat delegatul român — trebuie acordată și faptului că cea mai mare parte din țările membre ale organizației se află angajate într-un proces complex de dezvoltare economică, care le cere un imens efort de investiții și, în consecință, o economisire foarte riguroasă a mijloacelor de plată".„Delegația română — a subliniat în încheiere vorbitorul — consideră că este posibil ca pe baza elementelor- de principiu constructive degajate din discuția actuală să prezinte la una din sesiunile viitoare propuneri concrete vizînd ameliorarea criteriilor care reglementează în prezent stabilirea baremului cotizațiilor".

Sesiunea Consiliului G. A.T.T.
® A fost acceptată cererea României 
de a începe negocieri in vederea eventualei
aderări la acest organismGENEVA 13 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : La Geneva se desfâșoarâ adunarea plenara a G.A.T.T., care dezbate numeroase probleme aflate pe

FRANȚA 1ȘI APĂRĂ MONEDA
Ministrul francez al economiei și finanțelor, Francois Ortoli, a a- 

nunțat marți seară o serie de măsuri restrictive în domeniul creditului. 
Taxa scontului a fost ridicată de la 5 la 6 la sută Printr-o serie dc 
dispoziții speciale urmează a fi blocată o sumă de circa un miliard de 
franci, reprezentind capitaluri suplimentare ce vor fi depuse la Banca 
Franței. Pînă la sfîrșitul anului, creditul pe termen scurt nu va pu
tea crește cn peste 4 la sută, creditele pentru investiții, exporturi și 
construcții de locuințe fiind exceptate parțial sau integral de la măsu
rile anunțate.Ortoli a ținut să precizeze că aceste măsuri au fost luate într-un moment cînd elementele-cheie ale situației economice cunosc o evoluție favorabilă. Comerțul exterior francez s-a desfășurat în mod „toarte șatisfăcătqr" în luna octombrie, exporturile acoperind importurile într-o proporție de 95 la sută. Situația folosirii brațelor de muncă, care de mai bine de un an era. apreciată la Paris ca „un punct negru' al economiei franceze, s-a ameliorat.Care sînt atunci motivele în baza cărora s-au luat aceste măsuri restrictive ?Rațiunea principală rezidă în efectele politicii de stimulare a creditului menite să relanseze activitatea economică după criza din mai-iunie. Această politică a dus la crearea unui excedent de capitaluri și la apariția unor fenomeneMahmud Riad reafirmă poziția RAI', în problema Orientului ApropiatCAIRO 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, a declarat în cadrul unui interviu televizat că „Egiptul nu va accepta negocieri cu Israelul și nu va discuta niciodată problema stabilirii unor noi -frontiere". Șeful diplomației egiptene a arătat în continuare că înainte de a părăsi New Yorkul a remis lui Gunnar Jarring o notă în care se reafirmă hotărîrea guvernului egiptean de a coopera cu diplomatul suedez.După ce a arătat că situația internă din R.A.U. s-a consolidat după evenimentele din iunie 1967, ; iar. forțele armate au fost întărite, .Mahmud Riad a menționat că gu- ,-yernul egiptean a acceptat o soluție politică în vederea realizării păcii în Orientul Mijlociu.Referindu-se la negocierile legate de livrarea unor avioane americane „Phantom" către Israel, Mahmud Riad a conchis că această hotărîre a S.U.A. constituie un obstacol pentru misiunea Jarring.

Ciocniri israeliano-iordanieneîntre trupele israeliene și iorda- niene au avut loc miercuri schimburi de focuri, într-o regiune situată la nord de Marea Moartă, a declarat la Tel Aviv un purtător de cuvînt al armatei israeliene. El a precizat că forțele iordaniene au deschis un baraj de artilerie peste fluviul Iordan, în regiunea podului Abdullah, la aproximativ patru kilometri nord de Marea Moartă.Trupe iordaniene au deschis focul asupra unor forțe israeliene care încercau să traverseze fluviul Iordan în regiunea Al Adassiya, a declarat la Amman -un purtător de cuvînt al armatei iordaniene. Doi soldați iordanieni au fost uciși. (Agerpres)

„International 
Herald Tribune**

Nixon ROMĂNO-ECUADORIAN

inflaționiste în domeniul creditului. Numai în cinci luni creditele destinate economiei s-au „umflat" cu 25 miliarde de franci, iar prețurile au crescut sensibil.Pe de altă parte, zvonurile persistente care au circulat de la începutul lunii în legătură cri o reevaluare a monedei vest-germane au provocat un exod de capitaluri în R.F.G., într-un ritm de circa 500 de milioane de franci pe săptă- mînă. „Fuga" capitalurilor franceze a fost stimulată și de un alt factor extern. Este vorba de incertitudinea din cercurile monetare occidentale provocată de alegerea lui Richard Nixon în funcția de președinte al S.U.A., care este considerat ca fiind mai mult sau mai puțin un adept al reevaluării prețului oficial al aurului, reevaluare ce s-ar traduce printr-o devalorizare a dolarului american și, implicit, a celorlalte monede legate prin actualul sistem monetar inter- occidental.Cu alte cuvinte, măsurile restrictive luate marți seară urmăresc să apere francul, să evite riscurile unei inflații. Rămîne însă de văzut dacă ele vor satisface pe deplin sau nu așteptările. Timpul rămîne principala „piatră de încercare", deoarece, așa cum apreciază înșiși specialiștii de la Paris, dacă într-un viitor apropiat capitalurile franceze nu se vor întoarce acasă, măsurile restrictive în domeniul creditului vor începe să influențeze negativ activitatea economică.
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la „procesul maimuțelor*— Bureții gîndesc ?— Dacă Dumnezeu vrea, bureții gîndesc !— Ei bine, cer să acordați oamenilor cel puțin ocest drept pe care-l a- cordați bureților 1 — spunea avocatul Drummond în celebrul film realizat de Stanley Kramer, „Procesul maimuțelor".întîmplările sînt cunoscute. în 1925, în orășelul american Dayton (statul Tennessee), un profesor de științe naturale a fost arestat și deferit tribunalului pentru că îndrăznise să le vorbească ele-_ vilor despre teoria lui Darwin. _ Or, era de datoria oricărui locuitor al statului Tennessee să știe că prin legea nr. ăl .428, răspîndirea teoriilor științifice, care contravin preceptelor biblice, este considerată crimă împotriva „ordinei stabilite". Procesul a stîrnit vîlvă în întreaga țară, dînd naștere unei pasionante dispute care a antrenat remarcabile personalități ale vieții publice americane din aceea.Profesorul din Dayton nu a fost însă singura victimă a acestei „legi a maimuțelor", demnă de Evul Mediu și de faimoa^ sa sa Inchiziție. Situații similare s-au mai produs în cele trei state din sud : Mississippi, Tennessee și Arkansas —• unde funcționează această lege. Cine nu-și amintește de campania dezlănțuită în 1963 împotriva unei profesoare din Paradise sau de concedierea profesoarei de biologie din Little Rock (Arkansas), pentru că le vorbise elevilor despre teoria lui Darwin, „contrară religiei" ?Se pare că, în cele din urmă, autoritățile americane s-au convins de anacronismul legii a- mintite. La 12 noiembrie, Curtea Supremă a Statelor Unite a neconstitufională „legea maimuțelor". De acum înainte, elevii din Mississippi, Tennessee și Arkansas nu vor mai învăța că omul a fost plămădit din lut de către Creator în ziua a șasea a facerii lumii.
Dan MUNTEANU

ordinea de zi, cea mai importantă fiind dezvoltarea schimburilor comerciale între statele membre.înainte de adunare a avut loc sesiunea Consiliului G.A.T.T. Con
siliul a acceptat cererea Românie! 
de a începe negocieri în vederea 
unei eventuale aderări la Acordul 
general pentru tarite și comerț 
(G.A.T.T.).

Reprezentanții a numeroase țări, 
între care Anglia, Argentina, Aus
tria, Canada, Cehoslovacia, Cuba, 
Elveția, Finlanda, Grecia, India, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Polo
nia, S.U.A., Turcia etc. au sprijinit 
această cerere, exprimindu-și in
teresul pentru dezvoltarea schim
burilor comerciale cu România.

O alegere... tot mai costisitoare. Re
vista „U. S. News and World Re
port" înfățișează sugestiv creșterea 
de-a lungul anilor a cheltuielilor 
legate de alegerile prezidențiale din 

S.U.A.

Gh. CERCELESCU

vremea

și problema 
vietnameză

Eforturile Saigonului de a pro
voca împotmolirea convorbirilor de 
pace de la Paris în speranța că po
ziția recalcitrantă a Vietnamului de 
sud va fi privită cu mai multă în
țelegere de către Administrația 
Nixon se bizuie, fără îndoială, pe o 
iluzie — scrie într-un articol re
dacțional ziarul american „Inter
national Herald Tribune". Hotărîrea 
lui Nixon de a refuza invitația pre
ședintelui Thieu în Vietnamul de 
sud, în cazul în care președintele 
Johnson nu-i va cere să întreprin
dă această călătorie, reînnoiește 
angajamentul luat de acesta în 
timpul campaniei electorale de a-l 
sprijini pe Johnson în . problema 
tratativelor de pace, precum și pro
misiunile sale post-electorale „de a 
ajuta și colabora" cu Administrația 
Johnson în ceea ce privește Viet
namul.

Saigonul nu reușește să înțeleagă 
că Nixon, indiferent de părerile 
sale din trecut, nu are decît de 
cîștlgat dacă președintele Johnson 
ar putea pune capăt războiului. In 
acest caz, disponibilitatea unor 
fonduri pentru programele interne 
va spori cu timpul prestigiul Ad
ministrației Nixon.

In timp ce Nixon speră, cum este 
și firesc, să evite experiența lui 
Johnson de a cădea într-o capcană 
datorită continuării războiului și 
a-și distruge poate șansele din 
punct de vedere politic, actualul 
președinte are aceleași interese în 
lichidarea războiului. El nu dorește 
să rămînă în istorie cu reputația 
„unui președinte al războiului".

Remarcînd această „coincidență 
de interese", ziarul amintit trage 
concluzia că cea mai înțeleaptă cale 
pe egre ar putea-o urma Adminis
trația Johnson este aceea de a 
continua acțiunea de explorare a 
căilor pentru a se ajunge la o re
glementare pașnică în Vietnam.

La încheierea vizitei tn Ecuador a ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a fost dat publicității un comunicat comun, în care se relevă între altele : Cu prilejul vizitei, Corneliu Mănescu a avut un larg schimb de păreri cu ministrul relațiilor externe al Republicii Ecuador, Rogelio Valdivierso Egeriguren, în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și asupra unor probleme in-
LIDERI POLITICI 
ARESTAȚI IN 
PAKISTAN 
în mai multe orașe 

a fost decretată 
starea de urgențăCARACI 13 (Agerpres). — în

tr-un comunicat oficial dat publi
cității miercuri, autoritățile pa
kistaneze anunță că au fost arestați 
la Caraci Zulfikar Aii Bhutto, pre
ședintele Partidului Popular, fost 
ministru de externe pînă anul tre
cut, și Wali Kahn, președintele 
Partidului „Nanenal Awami", pre
cum și alte personalități ale vieții 
publice. Reținerea lor a fost motivată în baza „legii de apărare a Pakistanului".Agențiile de presă subliniază legătura dintre aceste măsuri și tulburările studențești din ultimele zile, în cursul cărora poliția a operat peste 70 de arestări.Deși se afirmă că situația a fost restabilită și în general domnește calmul, agenția France Presse relevă că în mai multe orașe a fost 
decretată starea de urgență.

ternațîonale. Cei doi miniștri de externe și-au exprimat convingerea că stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Socialistă Româriia și Republica Ecuador deschide perspective deosebit de importante în vederea dezvoltării colaborării pe tărîm economic, cultural, tehnico-științiflc, ca și în alte domenii, contribuind totodată la întărirea prieteniei dintre popoarele român și ecuadorian.In cursul convorbirilor, cei doi miniștri au subliniat necesitatea continuării eforturilor pentru îmbunătățirea relațiilor dintre state, a dezvoltării cooperării dintre ele, a asigurării păcii și securității în întreaga lume. Părțile au fost de acord că a- sigurarea dezvoltării unor relații normale între state, indiferent de sistemul lor social-politic, trebuie să si» fundamenteze pe respectarea independenței și a suveranității statelor, a egalității în drepturi, a neamestecului în treburile interne și a avantajului reciproc.Ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu a exprimat, în numele guvernului român, gratitudinea pentru căldura cu care a fost primit de guvernul și poporul ecuadorian. La rîndul său, partea ecuadoriană a a- preciat că vizita ministrului afacerilor externe al României a constituit un important pas pe calea dezvoltării relațiilor dintre Republica Ecuador și Republica Socialistă România.Ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu a invitat, în numele guvernului român, pe ministrullațiilor externe al Ecuadorului, Rogelio Valdivierso Egeriguren, să o vizită oficială în România.
re

Al 126-lea 
membru 
al O.H.U.

facă
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Vicepreședintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, Lajos 
Feher, a primit pe Ion Pățan, ministrul 
comerțului interior al României, care 86 află în vizită Ia Budapesta la invitația ministrului comerțului interior al R. P. Ungare. La întrevedere au fost de față Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior al Ungariei, și Ion Avram, însărcinat cu afaceri a.i. al României la Budapesta.

agențiile
de presă
transmit:

Un tribunnl portughez a condamnat 6 persoane acuzate de a fi făcut propagandă ilegală. Printre condamnați, ale căror pedepse variază între 18 luni și 4 ani și jumătate, se află un ziarist, doi publiciști și 3 studenți.

R. F.G.: Uniunea de acțiune
a ©poziției extraparlamentare

2 500 de repre- ai unor partide și organizațiiPeste zentanți politice democratice, răspunzînd unui apel semnat mare număr de nalități ale vieții ce vest-germane, întrunit la Dortmund, într-un congres pentru a discuta și adopta o serie de măsuri în vederea alegerilor parlamentare din anul viitor. Erau de față delegați ai Partidului Comunist German, recent constituit, ai partidului Uniunea păcii din R.F.G., ai Clubului republican, delegați ai sindicatelor care formează aripa de stînga a mișcării sindicale vest- germane, ai studenților socialiști și ai altor organizații, cunoscute, în ansamblu, sub denumirea de „opoziția extraparlamentară" pentru faptul că, în prezent, nu au reprezentanți în Bundestag.

de un perso- publi- s-au
Pornind de la constatarea că în viața politică a Republicii Federale tea geri care gram ță de programele partidelor zise tradiționale — social-democrat, creștin- democrat, liber-demo- crat — la congres s-a hotărît constituirea unei Uniuni de acțiune și a- lianțe electorale în vederea participării la campania electorală și, ulterior, la alegerile pentru Bundestag. In a- cest scop, la Dortmund s-a elaborat proiectul de program al uniunii nou constituite. Principalele puncte ale acestui document sînt : pe plan intern — lupta pentru democratizarea vieții politice, sociale și e- conomice, împotriva tendințelor revanșarde și neofasciste, în special,

se simte necesita- prezentării în ale- a unor candidați să ofere un pro- de alternativă fa-
pentru interzicerea Partidului național-demo- crat de orientare neonazistă, asigurarea drepturilor oamenilor muncii de a participa Ia a- doptarea hotărîrilor în toate domeniile vieții. Pe plan extern — recunoașterea și stabilirea de relații cu R.D.G., a frontierei Oder-Neisse, lupta pentru reducerea cheltuielilor militare și a efectivelor Bundes- wehrului, crearea unui sistem de securitate europeană.In hotărîrea adoptată Ia congres se menționează că organizațiile care au aderat la uniune și care-și propun să prezinte candidați comuni rămîn independente din punct de vedere politic și organizatoric. Deoarece, potrivit legislației în vigoare, Ia alegeri nu pot participa decît partide politice, s-a hotărît ca, după desfășurarea unei munci

pregătitoare. Ia 7 decembrie uniunea să se constituie într-un partid.Pentru coordonarea a- cestei munci a fost ales un consiliu și un comitet executiv. Numai în cele cîteva zile care au trecut de la încheierea congresului, în peste 60 de localități vest-germane s-au și format comisii și grupuri de inițiativă în vederea constituirii de organizații locale.După cum relatează presa vest-germană, la congres s-a stabilit Uniunea de acțiune rămîne deschisă tuturorforțelor care militează pentru obținerea de înnoiri democratice întoate domeniile viețiidin R.F.G. și sînt gata să activeze în vederea desemnării în alegerile pentru Bundestag a u- nor candidați cu vederi progresiste.

Reprezentanții R. D. Viet
nam, Frontului Național de 
Eliberare și ai S.U.H. trebuie să se reunească imediat pentru a găsi o soluție politică. Atîta timp cît americanii nu vor renunța la scopurile lor agresive, poporul nostru va continua lupta sa de eliberare, pentru independență — a declarat într-o conferință de presă ținută la Paris Duong Dinh Thao, purtătorul de cuvînt și membru al delegației F.N.E. din Vietnamul de sud.

Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria a hotărît ca începînd de la 1 ianuarie 1969 noul sistem de conducere al economiei naționale — care a fost experimentat cîțiva ani — să fie aplicat în toate domeniile de activitate economică.

Președintele ales al Sta
telor Unite, Richard Nixon, a numit pe Bryce Harlow, expert în relațiile din cadrul Congresului, în postul de asistent special pentru problemele legislative. Este prima numire anunțată din seria de șase care vor trebui să completeze unele posturi cheie.

Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii are „imediată și absolută" nevoie de 32 milioane franci elvețieni pentru a salva cîteva milioane de victime ale foametei și războiului din Nigeria. Comitetul a lansat un apel urgent în acest sens, subliniind că dispune de cantități de alimente și medicamente în valoare de peste 100 milioane franci elvețieni, dar nu are mijloacele necesare pentru transportul și distribuirea lor în Nigeria.

NEW YORK. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Adunarea Gene
rală a hotărît prin acla
mații primirea în O.N.U. 
a celui mai tînăr stat a- 
frican independent — 
Guineea Ecuatorială. 
Astfel, începînd de 
marți după-amiază, Or
ganizația Națiunilor 
Unite numără în rîndu- 
rile sale 12G de membri.

Hotărîrea a fost luată pe 
baza unei rezoluții a Consiliu- 
hii de Securitate, adoptată în 
unanimitate la 6 noiembrie, și 
a unui proiect de rezoluție 
prezentat îh Adunarea Gene
rală de 30 de delegații, prin 
care se recomandă admiterea 
noului, stat.

In felicitările adresate dele
gației. Guineei Ecuatoriale, atît 
de președintele Adunării Ge
nerale, cît și. de reprezentanții 
mai multor state, a fost subli
niată semnificația acestui nou 
pas în direcția decolonizării 
complete a continentului afri
can și necesitatea continuării 
eforturilor pentru a se asigura 
accesul la independență al po
poarelor din Rhodesia, Nami
bia și coloniile portugheze.

Guineea Ecuatorială este for
mată din teritoriul continental 
Rio Muni, situat între Gabon și 
Camerun, și mai multe insulițe, 
dintre care cea mai importan
tă este Fernando Po. Are o su
prafață de 28 051 km pătrați și 
o populație de peste 300 000 lo
cuitori. Guineea Ecuatorială a 
devenit independentă Ia 12 oc
tombrie, după două sute de ani 
do dominație spaniolă.

GUINE E A
ECUATORIALĂ
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Noua constituție a Gre- 
(jjgî a fost semnată marți de membrii guvernului grec. Ea va intra în vigoare la 15 noiembrie, cu excepția 
a 10 articole referitoare la libertăți cetățenești, ca inviolabilitatea domiciliului, alegeri parlamentare, garanții împotriva arestării arbitrare, care sînt suspendate prin hotărîrea guvernului.

Primul ministru libanez șî-a retras demisia, la 24 de ore după ce o prezentase președintelui Helou.
Uriașe stoluri de lăcuste ■ au invadat sudul Marocului, considerat ca cea mai importantă regiune de cultivare a citricelor și zarzavaturilor. Autoritățile marocane au luat măsuri urgente pentru stăvilirea acestui flagel.

Gripa „Hong Koiig“Un comunicat al 
Organizației Mon
diale a Sănătății 
face cunoscută 
pariția unui nou vi
rus, diferit de cel cu
noscut sub numele de 
A2 si care anul trecut 
a provocat epidemia 
de „gripă asiatică". 
Noul virus, semnalat 
pentru întîia oară la 
Hong Kong, pe la ju
mătatea lunii iulie de 
dr. W. K. Chang, a 
fost studiat la Centrul

O.M.S. pentru gripă 
de la Londra, care a 
prevenit centrala din 
Geneva asupra necesi
tății de a-l combate.

Proporțiile epidemiei 
sînt ilustrate prin ra
piditatea extinderii 
sale. Cîteva zile după 
apariție, la Hong-Kong 
s-au înregistrat o ju
mătate . de milion de 
bolnavi. Foarte curînd, 
epidemia s-a extins în 
Singapore, Taivan, 
Malay ezia, Vietnamul 
de sud, Filipine, India, 
Iran, Tailanda, Austra

lia, Japonia și Statele 
Unite. în ciuda propa
gării sale vertiginoase, 
„gripa Hong-Kong" 
n-a dat însă decît un 
număr foarte redus 
de decesuri, ea nea- 
vînd virulența „gripei 
asiatice".

Organizația Mon
dială a. Sănătății re
comandă însă celor 
contaminați să rămînă 
la pat pînă la ceda
rea febrei, pentru a 
se evita complicațiile. 
S-a realizat, totodată, 
un nou vaccin.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell 40.36$


