
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
ÎN ZIARUL DE AZI: PRIMIRI U TOVARĂȘUL

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XXXIX Nr. 8242 Duminică 9 noiembrie 1969 6 PAGINI —30 BANI

© VIAȚĂ DE PARTID : 
MATEMATICA TOAM
NEI LA STOICÂtiEȘTI 
© DREPTURILE MAMEI 
Șl COPILULUI - REGLE
MENTATE UNITAR I
® CUM SPRIJINIM CREA
ȚIA CINEMATOGRAFICĂ 
NAȚIONALĂ ?

MCOLAE UEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii SovieticeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă, 8 noiembrie 1969, pe ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.
Ambasadorul Republicii

VIZITA TOVARĂȘULUI
9

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN ÎNTREPRINDERI OBBOOLE

DIN CAPITALĂ

Democrate GermaneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă, 8 noiembrie 1969, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Germane la București, Ewald Moldt, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

BRAZDELE TOAiNti-
TEMELIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Român»*1’ împreună cu tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetu- 
’ liv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și

tpa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
n-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., au 
irsul zilei de sîmbătă o vizită în mari întreprinderi indus- 
Capitalei.
rizita făcuta în întreprinderile constructoare de mașini — 
itilaj chimic „Grivița Roșie", Uzina de mașini grele, Fabrica 
și materiale electroizolante și Uzina „23 August" — condu- 
partid și de stat au iost însoțiți de Ion Avram, ministrul in

dustriei construcțiilor de mașini, de secretari ai Comitetului municipal 
de partid București.

Inscriindu-se în practica obișnuită de lucru a conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în preocuparea permanentă de 
a lua contact direct cu realitățile sociale și economice, de a cunoaște 
la fața locului munca și problemele colectivelor din diferite sectoare 
de activitate, vizita a urileiuit o examinare chWrnt? n S5"’”i în
deplinirii pianului ’ului
cum își exercită ati sate,
a roiului lor în mod' iirea
condițiilor pentru o
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într-una din secțiile modernei uzine de mașini grele (Continuare în pag. a III-a)

Momente frecvente din timpul vizitei : conducătorii de partid și de stat sînt înconjurați pretutindeni cu dragoste de muncitorii uzinelor vizitatesocialismului un puternic obiectiv al industriei constructoare de mașini. Aici se realizează în prezent puternice utilaje tehnologice pentru industria chimică și petrolieră, în

.orită de noiembrie, i într-o lumină calai Griviței de azi. rne, străzile largi jscut cartierul gri- ată, cu bătrîna și . negustorilor. Ase- : i oraș, cuprins de r, cartierul Griviței agine concretă, to- lor socialiste ale i Uzina de utilaj Roșie“ — ea însăși entă a transformă- r - tovarășul Nicolaeilți conducători de întîiul popas.i uzină oaspeții au de tov. Gheorghe■rul general al Cen- e constructoare de pentru rafinării, oean neiu, directorul general al Uzinei de utilaj chimic „Grivița Roșie*, de membri ai colectivului de conducere și ai comitetului de partid al uzinei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid sînt invitați să viziteze uzina. Pretutindeni, muncitorii, tehnicienii și inginerii fac o călduroasă primire secretarului general al partidului, care, fiindu-le oaspete în repetate rînduri, s-a interesat îndeaproape de preocupările pentru dezvoltarea și modernizarea uzinei, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a colectivului de muncitori și specialiști ai acestei prestigioase citadele muncitorești, care și-a înscris cu cinste numele în istoria mișcării noastre revoluționare.Profilate în trecut pe repararea 
de vagoane și locomotive, uzinele „Grivița Roșie" au devenit în anii

La sectorul de vagoane-cisternă, tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți oaspeți li s-au înfățișat realizările obținute în ultima perioadă de colectivul secției. Secretarul general al partidului s-a interesat de modul în care secția și uzjna, în ansamblul său, răspund Cerințelor interne și ale exportului. Directorul general al uzinei a arătat că întregul colectiv al uzinei depune in aceste zile eforturi sporite pentru ca rămînerile în urmă înregistrate în unele compartimente ale producției să fie recuperate într-un timp cit mai scurt. Despre hotărîrea colectivului de a-și îndeplini sarcinile de producție, de a înlătura rămînerile în urmă, vorbește conducătorilor de partid și montorul Ion Dobr.escu din secția de prelucrări mecanice, vizitată în continuare de oaspeți. Sute de muncitori ai acestei secții au aplaudat cu căldură pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit în fața unui grup numeros de tineri, în cea mai mare parte absolvenți a doi ani ai școlii profesionale a uzinei; încadrați, potrivit hotărîrilor în vigoare, în producție, urmînd ca anul III de studii să și-1 facă la seral, pentru a îmbina mai direct pregătirea teoretică cu cea practică Secretarul general al partidului, stind de vorbă cu acești tineri, le-a adresat îndemnul de a persevera în însușirea unei înalte pregătiri profesionale la nivelul cerut de tehnica modernă pe care vor fi che

mare parte unicate. Produsele uzinei, folosite pentru echiparea tehnică a noii ramuri a economiei naționale — industria petrochimică — au trecut de mult granițele patriei,
devenind veritabili mesageri ai hărniciei și priceperii colectivului de la „Grivița Roșie". Coloanele industriale, schimbătoarele de căldură, subansamblele pentru instalațiile chimice, cazanele de abur, vagoanele-cisternă de 50, 60 și90 mc sînt cîteva din produsele de bază ale uzinei, care-i conferă un profil distinct, un loc însemnat în industria '• noastră constructoare de mașini.Conducerea uzinei informează că pe baza măsurilor de reorganizare a sporit productivitatea muncii, s-a îmbunătățit calitatea produselor. Ca urmare a organizării fabricației vagoanelor-cisternă, producția a crescut în 1969, față de 1968, valoric la 158 la sută, iar productivitatea de la 25,4 tone/'an în 1968 la 33,4 tone/an în 1969. La liniile de șasiu, de cisterne, la linia de montaj general și la secția de prelucrări mecanice s-au înregistrat, de asemenea, realizări care a- testă preocuparea colectivului pentru mai buna organizare a producției.Vizitînd secțiile uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de situația îndeplinirii planului pe anul în curs, de măsurile luate pentru pregătirea producției anului viitor.în sectorul cazangerie, la laboratorul de defectoscopie, au fost prezentate procedeele tehnice . moderne de studiere a rezistenței la presiune a cazanelor de aburi, a- vantajele deosebite pe care aceste procedee le oferă în privința economicității producției, a ridicării calității produselor.
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VIITOAREI RECOLTE
Semănatul griului g-a încheiat, re

colta de porumb și de alte culturi 
tîrzii a ajuns în magazii, iar terenu
rile au fost eliberate în bună parte 
de coceni. Cu toate acestea, lucrările 
agricole de toamnă nu pot fi conside
rate încheiate. Trebuie executate, 
în continuare, arături pe terenurile 
care urmează să fie însămînțate în 
primăvară. Este vorba de o suprafață 
destul de mare — 2 889 000 hectare în 
cooperativele agricole și 903 000 hec
tare în întreprinderile agricole da 
stat. întrucît în majoritatea unități
lor agricole celelalte lucrări de sezon 
s-au încheiat, sînt create condiții ca 
mecanizatorii să treacă cu toate for
țele la executarea arăturilor de 
toamnă. Este o lucrare de mare în
semnătate de care depinde, în mare 
măsură, nivelul recoltei viitoare. De 
aceea, organele agricole și conduce
rile de unități trebuie să-i acorde 
cea mai mare atenție.

Unitățile agricole care obțin recolte 
mari de porumb. floarea-soarelul. 
cartofi și sfeclă de zahăr atribuie 
acest succes arăturilor de toamnă și 
folosirii unor cantități sporite de în
grășăminte naturale șl chimice. Ex
periențele întreprinse , ca și rezulta
tele obținute in producție demon
strează că'"arătura de toamnă- aduce 
un spor d" recoltă la porumb de 
circa 50 la sută față de arătura fă
cută primăvara. La sfecla de zahăr 
nu se concepe obținerea unor re
colte mari fără să se execute 
această lucrare. An de an, co
operativa agricolă din Milosești, 
județul . Ialomița, indiferent de 
condițiile climatice, obține în condiții 
de neirigare peste 5 000 kg porumb 
la hectar. De. altfel, cooperativele a- 
gricole din județul Ialomița reali
zează, în această toamnă în medie la 
hectar, peste 3 800 kg porumb și 
28 000 kg sfeclă de zahăr. Nu este 
ceva întîmplător. în toamna trecută 
au fost executate arături pe cea mai 
mare parte din suprafețele destinate 
a fi semănate în primăvară cu po
rumb, sfeclă de zahăr și floarea-soa- 
relui. Sînt și exemple care demon
strează că acolo unde se neglijează 
această lucrare recoltele sînt mici, 
cu mult sub posibilități. Cooperativa 
agricolă din comuna Nana județul 
Ilfov, a obținut cu 1 000 kg porumb 
la hectar mai puțin decît cea din 
Luica, deoarece nu au fost executate 
arături de toamnă decît pe suprafețe 
foarte mici.

De altfel, recoltele mici, cu mult 
sub posibilități, care au foșt obți
nute în acest an în cooperativele, a- 
gricole din unele județe — Bistrița- 
Năsăud, Gorj. Vaslui și altele — se 
datoresc, în principal, faptului că nu 
au fost făcute arături de toamnă, lu
crarea executîndu-se cu întîrziere în 
primăvară.

Care este situația în această toam
nă ? Condițiile de lucru sînt foarte 
grele, ca urmare a lipsei de precipi

tați! din ultimele luni. Cu toate aces
tea, acolo unde mijloacele mecani
zate, care au fost eliberate de la 
semănat, au fost repartizate operativ 
la executarea arăturilor, au fost ob
ținute rezultate bune. Această lucrare 
este avansată îndeosebi în întreprin
derile agricole de stat din județele 
Neamț — 98 la sută din prevederi ; 
Satu Mare — 88 la sută ; Bihor — 85 
la sută. în întreprinderile agricole de 
stat Valea lui Mihai, Biharia și 
Marghita, județul Bihor, această lu
crare s-a terminat. Arăturile dă 
toamnă sînt avansate și în cooperati
vele agricole din județele Neamț, 
Maramureș, Suceava, Tulcea, unde 
au fost arate peste 90 la sută din te
renurile prevăzute. Pe ansamblul 
țării această lucrare continuă să fie 
întîrziată. Astfel, în cooperativele a- 
gricole arăturile de toamnă au fost 
făcute în proporție de 62 la sută, iar 
în întreprinderile agricole de stat — 
numai 53 Ia sută. In urma ploilor că
zute în ultimul timp în multe ju
dețe, condițiile de efectuare a arătu
rilor s-au îmbunătățit. Aceasta im
pune ca mai ales în cooperativele a- 
gricole din județele Arad, Bră
ila, Buzău, Ilfov șl Teleorman, 
unde lucrările respective au întîrziat, 
să fie luate măsuri-ca toate, tractoa- 

’ rele săuie folosite la arat.
Este adevărat că, în multe locuri, 

din lipsă de precipitații, pămîntul s» 
ară greu. Dar tocmai faptul că avem 
o toamnă secetoasă impune ca pe 
toate suprafețele să se execute ară
turi de toamnă. Această lucrare înles- 

. nește acumularea în sol a apei pro
venite din ploi și din topirea zăpezi
lor, favorizează activitatea micro
organismelor care contribuie la 
îmbogățirea solului în substanțe nu
tritive accesibile plantelor. Aceste 
avantaje sînt bine cunoscute de spe
cialiștii din agricultură. Ei să fie, în 
primul rînd, promotorii executării 
arăturilor de toamnă pe toate supra
fețele care se pretează a fi lucrate. 
Pentru aceasta se cere ca, în între
prinderile pentru mecanizarea agri
culturii Își în întreprinderile agri
cole de stat, toate tractoarele să fie 
folosite la arat. Campania agricolă de 
toamnă poate fi considerată în
cheiată numai atunci cînd va fi trasă 
ultima brazdă. De aceea, specialiștii 
de la direcțiile agricole și din uni
tățile de producție să urmărească în 
permanență pe teren cît s-a arat, ce 
a mai rămas de făcut. în unele locuri 
această lucrare nu se poate executa 
din cauză că nu se eliberează tere
nul de coceni. Consiliile de conducere 
din cooperativele agricole să antre
neze pe toți cooperatorii la tăiatul 
cocenilor, pentru a da posibilitatea 
tractoarelor să lucreze din plin.

Comitetele județene de partid să 
ceară direcțiilor agricole și uniunilor 
cooperatiste să se ocupe, în con
tinuare, de executarea arăturilor d» 
toamnă, condiție de mare însemnă
tate pentru sporirea recoltelor.

Telegrame
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN DANEMARCACOPENHAGADragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din Danemarca, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii danezi, cele mai sincere felicitări și un caid salut frățesc.Exprimîndu-ne convingerea că relațiile tovărășești dintre partidele noastre, stabilite pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta în continuare, vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea consacrată înfăptuirii unității de acțiune a clasei muncitoare și tuturor forțelor populare, în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului danez, pentru triumful idealurilor păcii, democrației și socialismului.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale
SAMDECH NORODOM SIANUK

Șeful Statului Cambodgia PNOM-PENHîn numele poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere să vă adresez, cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a proclamării independenței Cambodgiei, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire și succese dumneavoastră și poporului khmer.Nutresc convingerea că relațiile de prietenie dintre România și Cambodgia se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare și al cauzei înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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'divers!
Doar minorii j 
sini de vină? j

MATEMATICA TOAMNEI
sn IC AH EȘTI

UN NOU HOTEL 0. N. T
\

LA GALAȚI
al

Minori rătăcind, noaptea, pe 
străzile orașului. Sint ai ni
mănui ? Oare părinții acestora 
își pun serios întrebarea ce fac 
copiii lor, noaptea pe străzi, cu 
ce se ocupă, pe ce mîini pot 
încăpea ? Pentru că lipsa de 
supraveghere părintească are 
adeseori consecințe nebănuit de 
grave. Un exemplu. Doi mi
nori din București, Gheorghe _ 
Urzică (16 ani, sir. Popa Soare ' 
56) și Cristian Olaru (17 ani, 
bulevardul Qh. Gheorghiu-Dej 
36), primul tapițer la „Arta mo
bilei", al doilea elev în cl. a X-a 
au oprit noaptea, pe la ora 
2,20 (I ?) un getax. S-au urcat 
în el. Pe drum, unul dintre „pa
sageri" a încercat să-l imobili
zeze pe șofer, iar celălalt să-l 
stranguleze, pentru a-l jefui. A- 
cum cei doi minori, care ajun
seseră la un pas de crimă, sint 
arestați. Un lucru este insă lim
pede de la bun început : anu
me că în culpă, alături de ei, 
se află, incontestabil, și părin
ții. Ei nu pot avea nici o scu
ză. Legea nu-i sancționează, însă 
societatea ii condamnă. Pentru 
că din rîndurile unor asemenea 
„plimbăreți nocturni" se pot 
Ivi infractorii de miine.

® In județul Olt, 30000 tone produse agricole contractate 
suplimentar • Un termen de tot mai largă 
„recalcularea posibilităților"©Forța de convingere a exem

circulație

Vine iarna!
După ce o vară întreagă ma

gazinele timișorene au fost a- 
provizionate din plin cu încăl
țăminte de... iarnă, pentru co
pii, acum, o dată cu căderea bru
mei, poți rupe zece pingele fără 
să găsești măcar o pereche de 
ghetuțe de sezon, in schimb, e- 
xistă din belșug încălțăminte de 
vară, articol mai întotdeauna 
căutat zadarnic in sezonul tre
cut. Ce fel de treabă mai e și 
asta ? Treabă de capete pătra
te.

N-ați pierdut
un.
geamantan ?

Zilele trecute, organele de î 
miliție T.F. ale județului Vran- 
cea au efectuat o percheziție la I 
domiciliul Polixeniei Dirdală 1 
din Odobești, suspectată de I 
multă vreme pentru furturi din ! 
tren. Intr-adevăr, la locuința, I 
sus-numitei au fost găsite, în- , 
tre altele, trei geamantane, con- 
ținînd numeroase lucruri de va- j 
loare, furate de la diverși că
lători. Pînă în prezent nimeni 
n-a reclamat dispariția lor (fe
mela nu-și mai amintește pe 
cine a păgubit). De aceea, pre- i 
cizăm că geamantanele, împreu- j 
nă cu conținutul (pe care, din I 
motive lesne de înțeles nu-1 pu
tem indica) se găsesc la Inspec
toratul Miliției județului Vran- 
cea, de unde pot fi ridicate de 
păgubași. Pregătiți-vă, deci... 
bagajul, pentru a călători la 
Focșani.

La tîrg
Ieri dimineață, miliția munl- | 

clpiului Pitești a întreprins o 
acțiune Inopinată la tirgul săp- 
tămînal din Pitești. S-au găsit, 
între alte... surprize, 50 de au
tocamioane și autobasculante, a- | 
parținînd întreprinderilor și in
stituțiilor din oraș, ai căror șo- î 
feri nu puteau să-și justifice « 
prezența (legală) la tîrg. Veni
seră cu „treburi". Unul aduse- | 
se un berbec, altul o văcuță, al 
treilea niscai păsări și alte zbu
rătoare. Și atunci, s-a luat o 
măsură utilă : toate aceste ma
șini au fost trimise să care re- i 
colta, de pe cîmp, la bazele de 
recepție. încaltea, să facă și ele I 
o treabă ca lumea 1

Doi milițieni 
acciden
tează !

Cred că dacă m-ar întreba cineva 
ce-am văzut în județul Olt, l-aș con
traria cu acest răspuns : cifre. Și aș 
adăuga : cifre izvorînd de pretutin
deni, încrucișîndu-se, seara, în ae
rul fierbinte al sălilor de ședințe, 
numărători riguroase, adunări, în
mulțiri, împărțiri și din nou însu
mări, o matematică amestecată cu 
galbenul cîmpurilor și roșul frunzei 
de viță de vie, cu alergarea camioa
nelor și cadențele cailor, o matema
tică dinamică topită în însăși deru
larea zilelor.

Și aș mai adăuga : un fel de imen
să mașină de calculat, spre care 
curgeau de pretutindeni mii și mii 
de fișe. Așa aș răspunde dacă ci
neva m-ar întreba ce-am văzut în 
acest județ din stînga Oltului, acum, 
în aceste zile de toamnă, cînd oa
menii muncii de pe ogoare răspund 
unui comandament social de prim 
ordin : asigurarea fondului central 
de produse agricole necesare aprovi
zionării populației și, în același timp, 
„pîine" a industriei alimentare.

Temeiuri, spre a include momentul 
într-o asemenea emblemă, sînt multe 
— și unul dintre ele ar fi chiar cele 
30 000 de tone de porumb și alte 
produse agricole, constituind un prim 
angajament global al acestui județ 
de a suplimenta prevederile contrac
telor încheiate de cooperativele a- 
gricole de producție. Dar nu te. poți 
restrînge la o singură cifră, fiindcă 
instabilitatea continuu ascendentă a 
răspunderilor oamenilor e de o evi
dență izbitoare. Acestea sînt fișele 
umane, fișele angajament, fișe — to
pire în temperaturile fierbinți ale 
unei conștiințe colective, pentru care 
definitorie este aceeași instabilitate 
continuu ascendentă. In miezul aces
tei conștiințe, sau, dacă se poate spu
ne așa, conștiința acestei conștiințe, 
piscul ei cel mai înalt, sînt comu
niștii din cooperativele agricole de 
producție. Pe ei sînt tentat să-i nu
mesc, în primul rînd, matematicienii 
acestei toamne.

Calculează pe un colț de masă, 
Dumitru Tuclose, președintele coope
rativei agricole de producție din 
Stoicănești, calculează și-mi demon
strează cu limpezime că ei, coopera
torii din această unitate — ■ după ce 
au livrat statului 1216 tone de grîu 
și 1917 tone de porumb, 2 676 tone 
sfeclă de zahăr și 132 tone, de fa
sole, 1 498 de porci, 214 bc/vine ti
nere și 29 de bovine adulte și lapte 
etc. etc. — au posibilitatea să dea 
mai mult. (De fapt cuvîntul a recal
cula reprezintă mult mai mult, și 
deși acest comunist n-o mărturi
sește, termenul cuprinde noaptea de 
nesomn a lui și a lui Stan Ghinescu, 
secretarul comitetului de partid, și 
noaptea personală de nesomh a mul
tor comuniști de aici care, răspun
zând îndemnului secretarului general 
al P.C.R., de a folosi mai bine timpul 
de lucru pe ogoare, de a reflecta la 
căile de învestire cu valori superi
oare a timpului în agricultură, s-au 
simțit obligați la aceasta de calculul 
din care a rezultat că, de fapt, din 
opt ore, atît cît e ziua de muncă 
legală, ei realizează doar o medie de 
5 ore și 16 minute, și de aici hotă
rîrea organizațiilor de partid de a

plului comuniștilor
reevalua folosirea timpului, de a 
conduce în așa fel munca în campa
nia 
nimic 
„Deci 
luat 
.mitru 
vrăm 
de porumb, 131 tone floarea soare
lui, 678 tone sfeclă de zahăr, 
tone de carne bovine, lapte..."

Dumitru Tudose apasă ferm ci
frele pe hîrtie, cu puterea — și re
lev că sensul cuvîntului împuterni
cire este putere, putere ridicată de 
puterea colectivului — imprimată de 
hotărîrea adunării generale a comu
niștilor din Stoicănești de a supli
menta contractele cu statul, și cu pu
terea celor patru organizații de par
tid din cooperativă, promotorii și con
ducătorii faptului de muncă numit

agricolă de toamnă, îneît 
din recoltă să nu se piardă), 

ne-am calculat și reeva- 
posibilitățile — spune Du- 
Tudose — și am hotărît să li- 
suplimentar statului 700 tone

10

umane și mecanice vor îl concentrate 
și dirijate mai bine".)

Șl așa s-a procedat. Punctului „d" 
să-i zicem : explică fiecăruia că mun
cind mai bine, în cooperativa agri
colă, muncește pentru sine. Cu alte 
cuvinte, comitetul de partid și con
ducerea cooperativei hotărăsc ca, 
pentru a accelera ritmul transportu
lui produselor la fondul central al 
statului, să se constituie o retribuție 
progresivă. Hotărîrea e însușită de 
toată lumea și, într-o 6eară, cînd 
căruțele se întorc spre casă, după 
ultimul transport, cineva spune : 
„Eu mai fac un transport". „Da ? 
— spun ceilalți. Foarte bine. Mai 
facem și noi cîte unul". Pentru au
tenticitatea redării acestei conversații 
n-am decît o singură probă : C.A.P. 
Stoicănești a transportat la baze toate 
produsele contractate. E de-ajuns.

viața de partid
încheierea cu succes a lucrărilor a- 
gricole. Planul de muncă al organi
zațiilor de partid și, implicit, al fie
cărui comunist, a cuprins, de aceea, 
cîteva puncte esențiale : a) să sari 
din pat la ora trei dimineața ca la 
patru să te afli pe tarla. (La punc
tul acesta ține să facă un scurt co
mentariu Ion Dună, secretarul .or
ganizației de bază nr. 1 cîmp : *-
una din zile, cu prilejul adunări 
nerale, brigadierul Gheorghe T 
de la brigada nr. 4, a avut ■■ 
să informeze asupra pârtiei 
muncă în brigada respectiv"" 
insuficienta participare d' 
unora, faptul că ne aflăm 
culesului viilor îi „tulbi 
țiva... Am ținut o adur 
cam furtunoasă... în î. 
stabilit ca fiecare corn’ 
pundă de mobilizarea 
numitor cooperatori. I 
de participare : de la 
mineață și lucru...)

Aici apare punctul 
de muncă : maximă < 
litatea recoltării, în 1< 
se pot afla episoade - 
site de un anume i 
cîteva lucrări au trei} 
colo, refăcute integrali • .,.«7 ioSC\ t
refăcute. Punctul „c“ ar putea fi 
formulat cam așa : fiecare comunist 
e dator să aibă idei. (Adică ingine
rul Dumitru Militaru primește mi
siunea să se ocupe de arăturile de 
toamnă. Și misiunea asta se dove
dește uneori atît de plăcută, îneît, 
într-o zi, cînd lucrurile mergeau 
bine, se rupe o piesă la un tăvălug. 
Intervenție promptă, sudură, gata. 
Dar piesa se rupe* din nou. Sudură, 
verificare, reverificare, gata. însă 
piesa ca orice piesă... se repetă. Deci, 
iar transport ia atelier, sudură etc. 
însă, din nou, piesa... Pînă la urmă 
dumneaei, piesa, a fost înlocuită, dar 
din întîmplarea asta a ieșit... o idee. 
„Ce-ar fi să grupăm tractoarele ? 
Să nu se mai lucreze dispersat pe 
fîșii mici. Așa am putea interveni 
mai prompt cu reparațiile, așa forțele

Ultimul punct s-a referit la familia 
N.N., da care a fost însărcinat să „se 
ocupe" tovarășul Vasile Cioabă, „și 
să-i ajute pe cel doi soți să ducă o 
viață bună împreună". Amănuntele 
le aflu cu dificultate, după cum cu 
dificultate aflu numele celui „ajutat" 
intr-o vreme cînd, mi se explică, 
insul „se 
răbdare,

parcuri, scuaruri, bibliotecă, aparate 
de radio, fonotecă, un ansamblu ar
tistic care prezintă spectacole in di
ferite locuri ca Stoicănești, Craiova, 
Slatina, U.R.S.S., Olanda, Albania 
etc .— și multe alte lucruri obișnui
te pentru o așezare din cîmpia olte
nească în anul 1969. Așa se încheie 
și încep altele, purtînd calitatea des
coperirii altor fațete ale eforturilor 
comuniștilor de a întruchipa conști
ința comuniștilor, conștiința-pisc a a- 
cestor colectivități umane, de a ține 
treaz sentimentul responsabilității so
ciale Ia nivelul fiecăruia și al tutu
ror. Responsabilitatea de a învăța Ia 
cursurile unui învățămînt de partid 
bine chibzuit de pe acum în for
mele sale și garantat în calitate de 
propagandiști experimentați, la un 
învățămînt agrozootehnic temeinic, 
la numeroase conferințe, simpozioa
ne. dezbateri aflate în tradiție aici. 
Și, mai ales, a învăța, în calitatea 

■ lor de comuniști, să muncească in
teligent, să se achite de îndatorirea 
de responsabili pentru... responsabi
litatea tuturor într-un mod care se 
poate măsura nemijlocit în roadele 
progresului colectiv, într-un aport 
direct, concret, la înfăptuirea poli
ticii partidului. Iar la Stoicănești 
munca de partid a dobîndit aceste 
calități esențiale.

Platon FARDAU

Amplasat pe malul sting 
bătrânului Istru, la circa 150 
km de vărsarea acestuia în 
Marea Neagră și la mai puțin 
de 250 km de București, ora
șul Galați s-a înscris de mult 
printre marile orașe ale Mol
dovei, ca și printre cele mai 
importante porturi fluviale. 
Orașul, cu o așezare dintre 
cele mai pitorești, își are cen
trul pe bd. Republicii. în piața 
cu același nume delimitată de 
blocuri noi, cu spații verzi, 
fîntînii arteziene și grupuri 
sculpturale un important edi
ficiu asupra căruia se oprește 
atenția trecătorului este noul 
HOTEL GALAȚI — cu 8 etaje. 
Spațiile de cazare cuprind 45 
de camere cu cîte 2 locuri și 
15 camere cu paturi duble —

toate cu baie șl grup sanitar 
propriu. Mobilierul elegant, 
adecvat, conferă acestui ho
tel un grad ridicat de con
fort. De sus, de pe ultimul ni
vel al localului — din salonul 
de recepție în care va func
ționa un bar de zi — se des
chide larg frumoasa panoramă 
a orașului.

La parterul hotelului sînt în 
curs de amenajare un ele
gant restaurant de circa 100 
de locuri, care va servi prepa
rate culinare specifice.

Grupurile de turiști, ca și 
persoanele particulare, care 
vor să viziteze orașul port la 
Dunăre, pot reține din vreme 
locuri prin Agenția O.N.T. Ga
lați, sau direct, la hotel, prin 
telefonul 4436.

CAMERA DE ZI
„CLUJ“

Intr-o locuință modernă,, așa- 
numita „cameră de zi“ are o 
funcționalitate multiplă, aici 
desfășurîndu-se majoritatea acti
vităților familiei. Garnituri com
plexe pentru mobilarea unei ca
mere de zi, specifică garsoniere
lor, produce C.E.I.L. Iași. O ase
menea 
printr-o linie 
siuni reduse, se compune dintr-un 
dulap combinat, format din 2 pie
se separate, canapea alonjabilă — 
pentru o persoană, ladă pentru

garnitură, caracterizată 
linie modernă, dimen-

așternut, masă extensibilă și 4 
scaune tapițate. Dulapul, cu 
2 uși, este demontabil; are 1 
compartiment pentru haine și în
călțăminte, cu oglindă pe partea 
interioară a ușii, 1 compartiment 
pentru lenjerie, cu 2 sertare și 
4 nivele, bibliotecă-vitrină cu 
geamuri.

Finisajul mobilei este estetic, 
iar tapițeria confortabilă a ca
napelei — din poliuretan, aco
perit cu stofe în culori și texturi 
moderne.

acomodase cu băutură". Cu 
dar tranșant, opinia colec- 
„dezacomodat" pe dumnea- 

a readus liniștea tn res-

din recenta a- 
organizației de 
‘=ntin Șerban : 

'scultat pro- 
.jinitateâ 

^actele 
' 'ord 

Să,

' lor contractări, bfectuate de coope
ratori din produsele recoltate pe lo
tul personal șl dobîndite pentru zl- 
lele-muncă, nu pot aduna precis 70G 
tone porumb ale C.A.P., plus con
știința civică, patriotică a coopera
torilor, conștiința că astfel rambur
sează o părticică din atîtea și atîtea 
dimensiuni conferite satului de so
cietatea socialistă șl a căror inven
tariere nu ne-am propus s-o facem 
în rîndurile de față. Insă cifrele se 
pot afla.

Cam așa se încheie planurile de 
muncă pe ultima perioadă ale or
ganizațiilor de partid din cooperativa 
agricolă de producție Stoicănești, u- 
nitate care, în 1969, a împlinit două 
decenii de existență, unitate care se 
află într-o comună cu școală, ma
gazin universal, șosea asfaltată,șosea Patinatorii Foto : S. Cristian

Traficul rutier pe drumurile 
publice — din ce în ce mai in
tens în ultima vreme — impu- . 
ne cu toată seriozitatea respec
tarea regulilor de circulație. j 
Activitatea desfășurată zi de zl 
de către lucrătorii de miliție 
are ca scop tocmai prevenirea 
accidentelor și siguranța circu
lației. Prin prisma aceasta pare i 
cu atît mal grav itptul că se S 
mal întîlnesc cazuri cînd înșiși j 
lucrători de miliție încalcă re
gulile de circulație. Locotenent- 
colonelul loan Popa (din cadrul 
I.M.J. Bihor) a circulat cu un 
autoturism — după ce consu- j 
mase alcool. Urmarea : a acei- 9 
dentat mortal doi cetățeni. De I 
asemenea, sergentul major Toa- . 
der Merlan — agent de circu- I 
lație (!?) la miliția municipiului 
Brașov — aflat și el sub influ
ența alcoolului, a împrumutat I 
mașina de la o cunoștință și a 9 
plecat la drum, provocînd un 9 
accident în urma căruia a fost ■ 
omorît un cetățean iar alți trei g 
au fost grav răniți. In cazurile j 
pe care vi le-am relatat, măsu
rile ce se vor lua — ne infor
mează organele de miliție res
pective — vor fi aspre. Să con
stituie un exemplu și pentru « 
alții. Sîntem întru totul de a- 8 
cord cu această atitudine in- j 
transigentă a miliției.

Rubrică redactata de >
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 
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Este bine cunoscută 
grija permanentă a partidu
lui și guvernului pentru 
mamă și copil. Dr 
nea. se știe fapjtul că, 
incepînd din 
s-au elaborat

e aseme-
:pt 
iuantil 1966, 

___ ________ o serie • de 
acte normative, a căror fi
nalitate reflectă preocupa
rea pentru întărirea fami
liei și sprijinul acordat ma- 

■ mei și copilului. Astfel, 
concomitent cu o nouă re
glementare a dispozițiilor 
legale privind divorțul, 
reglementare menită să asi
gure eficient ocrotirea 
căsătoriei și a familiei, 
4-a instituit indemniza
ția de naștere (pentru 
mamele care nasc al 3-lea 
copil și următorii) ; s-a 
stabilit un procent al aju
torului de sarcină și le
huzie superior pentru an
gajatele care nasc al 3-lea 
copil și următorii ; s-a a- 
cordat, în anumite condi
ții, dreptul angajatelor eu 
copii pînă la 7 ani de a 
lucra o jumătate de nor
mă s s-a majorat alocația 
de stat pentru angajații cu 
salariul tarifar lunar pînă 
la 1 300 lei etc.

Cu toate acestea, legis
lația actuală mai. cuprinde 
o serie de inadvertențe 
anomalii cu privire la 
nele drepturi ale mamei 
copilului.

Iată cîteva exemple :
Potrivit unei dispoziții 

introduse în Codul Muncii 
în anul 1956, angajata care 
cere unilateral desfacerea 
contractului de muncă 
misionează) pe motiv că e 
gravidă sau mamă a unui 
copil în vîrstă de cel mult 
3 ani, are vechimea neîn
treruptă numai dacă se 
reîncadrează în cel mult 
90 de zile de la data des
facerii contractului de 
muncă. Reglementarea e, 
evident, ineficace, deoarece 
din moment ce angajata 
dorește să-și întrerupă ac
tivitatea salariată spre a-și 
crește copilul mic, e nefi
resc să i se ceară să se re
încadreze în 2—3 luni, fiind
că în acest răstimp co
pilul tot mic a rămas. Deci, 
în mod fatal, mama res
pectivă va avea vechimea 
în muncă întreruptă. în 
schimb, actul normativ din 
anul 1968 (care reglemen-

tează experimentarea nou
lui sistem de salarizare în 
curs de generalizare) pre
vede, mult mai echitabil, 
că angajata care a încetat 
activitatea, fiind gravidă 
sau pentru a-și crește unu) 
ori mai mulți copii în vîr- 
stă de pînă la 7 ani, are 
vechimea neîntreruptă da
că se reîncadrează (de re
gulă, în aceeași unitate) în 
cel mult 90 de zile de cînd 
copilul (ori ultimul copil) a 
împlinit 7 ani.

avea 5 ani să fie conside
rată cu vechimea în muncă 
întreruptă atunci cînd este 
vorba de stabilirea ajuto
rului de boală, sarcină, le- 
huzie, a concediului de o- 
dihnă etc., dar să nu aibă 
întrerupere în muncă la 
calculul sporului de salariu 
pentru vechime neîntrerup
tă. Originea anomaliei e 
simplă : legislația salariză-, 
rii din anul .1968 a fost ela
borată de Comitetul de stat 
pentru problemele organi-

muncă (din cauză de boală, 
infirmitate etc.). în schimb, 
noua legislație a pensiilor, 
intrată în vigoare de la 1 
ianuarie 1967, prevede — 
echitabil — că se acordă, 
pensie de urmaș și copilu
lui major cît timp este elev 
ori student la cursurile de 
zi (fără a se depăși vîrsta 
de 25 de ani). Neconcordan- 
ța legislativă semnalată ge
nerează o situație nefireas
că pentru copiii unor pă
rinți divorțați sau despăr-

FE TEME JURIDICE

DREPTURUE
1

u- 
țl

(de-

MAMEI Șl COPIEM-
REGEEMENTATE WEAR!

Care e anomalia ? Ulti
mul act normativ e apli
cabil doar la stabilirea ve
chimii neîntrerupte, în ra
port cu care se calculea
ză sporul de salariu pentru 
vechime La stabilirea tu
turor celorlalte drepturi 
decurgînd din vechimea 
neîntreruptă (de pildă, a- 
jutoarele de boală, sarcină 
și lehuzie, acordarea con
cediului de odihnă în fi
nul reîncadrării, etc.) se a- 
plică însă dispozițiile Co
dului Muncii. Se ajunge 
astfel la situația ca o an
gajată care a demisionat 
cînd copilul avea un an și 
s-a reîncadrat cînd copilul

zării și salarizării, care 
nu a solicitat 
carea dispoziției 
din Codul Muncii, 
fiind de resortul 
rulul Muncii. Deși 
sus-indicatul comitet a de
venit departament al Minis
terului Muncii, totuși, nici 
pînă azi modificarea nu 
s-a făcut.

Alt exemplu. Codul fa
miliei (în vigoare din anul 
1954) prevede că părinți! 
trebuie să acorde întreți
nere copilului cît timp e mi
nor ; după împlinirea vîr- 
stei de 18 ani, obligația de 
întreținere există numai 
dacă copilul e inapt pentru

modifi- 
amintite 
aceasta 

Minis te- 
în 1969

țițl în fapt. E adevărat că, 
recent, jurisprudența unor 
instanțe consideră — pen
tru motive de echitate și 
trecînd peste rigidita
tea unor dispoziții din 
Codul Familiei — că, 
în astfel de cazuri, pă
rinții trebuie să a- 
corde întreținere copiilor 
lor 
cît

— elevi sau studenți — 
timp durează cursurile, 

dar cel mult pînă la 25 de 
ani Poziția instanțelor e 
lăudabilă ; dar, strict legal, 
această soluție e discuta
bilă. Este, deci, evident_că 
prevederile - - - 
miliei, de 
referitoare

Codului Fa- 
acum 15 ani 
la obligația

de întreținere trebuie 
puse în concordanță eu 
principiile generoase — ex
presie a umanismului so
cialist — cuprinse în noua 
legislație a pensiilor. E de 
mirare însă că, modifieîn- 
du-se Codul Familiei atît 
în octombrie 1966 (cînd 
proiectul noii legi a pen
siilor era deja supus dis
cuției publice), cît și în oc
tombrie 1969, nu s-au modi
ficat prevederile la care 
ne-am referit.

Mai există și alte ano
malii legislative. Astfel, le
gislația alocației de stat pre
vede ca și pentru copiii din 
prima căsătorie (ori cei năs- 
cuți din concubinaj) ai so
ției alocația de stat să se 
ridice numai prin unitatea 
unde lucrează soțul actual 
al mamei. Dacă la prima 
vedere această dispoziție 
pare că nu defavorizează pe 
nimeni, practic, situația e 
inversă. Și aceasta deoare
ce, de multe ori, 
țul 
declare, 
muncă, că actuala lui 
ție mai are alți copii, 
zultați din căsnicii 
concubinaje anterioare. 
Totodată, chiar dacă nu e- 
xistă „jena" soțului, e ne
firesc ca pentru absențele 
nemotivate ale acestuia, 
bunăoară, să piardă a- 
locația copil care nu 
sînt ai lui. Se ajunge, 
astfel, ca adesea copiii res
pectivi să nu beneficieze de 
alocație. Nu vedem de ce, 
pe baza unei dovezi în sen
sul că soțul nu beneficiază 
de alocație de la unitatea 
unde lucrează, alocația să 
se ridice pentru acești co
pii de la unitatea unde e 
salariată mama lor.

In sfîrșit, nici pînă azi nu 
e reglementată legal acor
darea programului redus 
pentru angajate în perioa
da alăptării. Intr-adevăr, 
Codul Muncii prevede că, 
fn perioada respectivă, se 
acordă pauze de 1/2 oră la 
3 ore. Dispoziția e practic 
aplicabilă doar acolo unde 
există creșe ori cameră de 
alăptare în imediata apro
piere a locului de muncă. 
Cum aceste situații nu au 
un caracter general, s-a 
admis, de ani de zile, fără 
text de lege, ci doar pe 
bază de avize, că urmează

so-
„se jenează" să 

la locul său de
so- 
re- 
sau

a se reduce programul de 
lucru al angajatelor pe pe
rioada alăptării. Pentru a 
se asigura o unitate de a- 
plicare, în Iunie 1968 Mi
nisterul Muncii a emis o 
Instrucțiune care reglemen
tează relativ complet și u- 
nitar problema. Nici n-a 

■ apucat însă instrucțiunea să 
fie difuzată peste tot, că 
după circa 4 luni a fost re
trasă pe motivul — legal 
justificat — că ea nu-și 
găsește suportul în lege. 
De atunci a trecut un 
an și. în fiecare uni
tate. fiecare procedea
ză cum crede, deoarece 
nu avem nici o lege care 
să precizeze expres cit timp 
se acordă programul redus, 
cu cîte ore se reduce 
etc. în general, în vir
tutea , „tradiției", se pro
cedează „cum s-a procedat 
pînă în 1968“ (timp de 9 
luni de la naștere, progra
mul se reduce cu 2 ore pe 
zi, deși negru pe alb a- 
ceasta nu e scris în 
nici o dispoziție legală).

Rîndurile de mai sus
subliniază îndeajuns nu nu
mai necesitatea în general 
a coordonării legislative 
(ceea ce s-a mai arătat în 
coloanele „Scînteii"), ci și 
în special : pe de o parte, 
trebuie modificate unele 
prevederi ale Codului Fa
miliei și Codului Muncii, 
pînă la elaborarea noilor 
coduri și, pe de altă parte, 
osebit de acestea dar 
in concordanță cu ele, tre
buie adoptată o lege care, 
în mod unitar și complet, 
să reglementeze drepturile 
și avantajele materiale pen
tru mamă și copil, cuprinse 
azi disparat, incomplet și 
neconcordant în numeroase 
acte normative (legi, de
crete hotărîri ale Consi
liului de Miniștri, instruc
țiuni etc.), 
la sine că 
trebui nu 
nuncheze 
tuală de 
privire la 
cl e necesar să conțină, în 
același timp, o reglemen
tare calitativ superioară, în 
concordanță cu etapa ac
tuală de dezvoltare a țării 
noastre.

Se înțelege de 
această lege va 
numai să înmă- 
sumedenia ac- 

dispoziții cu 
mamă și copil,

Dr. Șerban BELIGRADEANU

I
I

I

ț
)i

I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
j
(
)

i
i
i
i
j
i
i 
j

Articole si materiale• 
sportive — creații 

ale meșterilor
1

de la C.I. L îbgliinCelor care fac primii pași în sport, ca și performerilor consa- crați le sînt necesare, printre altele, și o serie de articole și materiale de cea mai bună calitate, atît pentru antrenament, cît și pentru competiții. In această privință, C.I.L. Reghin are un cuvînt de spus. într-una dintre fabricile sale lucrează maiștri și tehnicieni cu înaltă calificare și o bogată experiență, care creează din cele mai valoroase esențe de lemn o cuprinzătoare gamă de materiale și articole sportive, a căror bună reputație a trecut de mult hotarele țării. Numai într-un singur an au fost fabricate și au plecat la export cincizeci de mii de săniuțe. Schiurile din Reghin rivalizează cu cele străine, mărcile Alb-Start, Turist, Campion remareîndu-se pe pîrtiile internaționale.Săniuțe pentru cei mici, schiuri de antrenament și de performantă, aparate de gimnastică, rachete de tenis, articole de atletism, diferite tipuri de ambarcațiuni de agrement și de concurs — de la caiacul simplu, pînă la rapidele și elegantele bărci cu motor — se realizează la C.I.L. Reghin.Iată cîteva dintre cele mai utile și accesibile produse ale fabricii / de articole sportive de la C.I.L. Reghin : arcul „Robin", ideal pentru jocul copiilor — din lemn de frasin, finisat cu lacuri incolore. Racheta de tenis „Special" — în 7 variante — se execută din lamele de frasin și fag, furnir de nuc, cu elemente de legătură din diferite esențe de lemn ornamental Este prevăzută cu miner de piele. Finisajul : luciu oglindă, na- tur sau în culori MASA DE TENIS — cu tăbliile din panel de tei și picioarele din fag — este destinată atît antrenamentelor, cît și competițiilor sportive de a- cest gen.



I
1 (Urmare din pag. I)

mâți să o mînuiască in viitor, ca muncitori calificați.în secția prelucrări mecanice, tovarășul Ceaușescu a indicat colectivului să studieze cu mai multă operativitate posibilitățile de mecanizare a unor lucrări pentru care se cheltuiește mult timp, precum ți forță de lucru care ar putea fi utilizată mai cu folos în alte sectoare. Recomandînd să se ia măsuri pentru extinderea mecanizării
rodnic

. despre atribuțiile și rolul
centralei industrialeînsoțiți de aplauzele muncitorilor, care și-au exprimat astfel satisfacția de a avea în mijlocul lor și de a se întîlni la locurile lor de muncă cu secretarul general al partidului, oaspeții s-au îndreptat spre pavilionul administrativ al uzinei, unde au avut, în continuare, 

o amplă convorbire cu cadre de răspundere din conducerea centralei industriale și a întreprinderii. După ce tovarășii Gheorghe Petrescu și Jean Beiu au înfățișat preocupările actuale ale centralei industriale și ale uzinei de utilaj chimic, tovarășul Ceaușescu s-a interesat asupra modului cum lucrează centrala industrială, despre relațiile ei cu cele 6 uzine componente și cu Institutul de cer- ri și proiectări de utilaj chide actuala organizare a în- rinderiior ce formează această .rală, de planificarea, aprovi- area, desfacerea în cadrul cen- >i, și preocupările ei pentru ializarea întreprinderilqr.. continuare, secretarul general artidulul s-a referit pe larg la :epția care trebuie să stea la t activității centralelor indus- e, la faptul că în viziunea unor e tehnice atribuțiile cen- dor industriale, raporturile cu întreprinderile, sînt privite mod simplist. Tovarășul ișescu a apreciat că este nece- ;ă se treacă mai hotărît la mă- menite să creeze toate condica centrala industrială să intre devărat în fondul problemelor, 1 exercite din plin atribuțiile l ce-i revin •în ' planifiearea- și —v UaVTVOi aprovizionării și desfacerii, în- oe această cale, întreprinderile ie degrevate de anumite sar- .. , avînd posibilitatea să se concentreze nemijlocit asupra problemelor producției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat conducerii centralei să studieze posibilitatea ca într-un termen cît mai scurt 

De la „Grivița Roșie", coloana mașinilor oficiale străbate principalele artere ale Capitalei, îndrep- tîndu-se spre noua zonă industrială a Capitalei — Berceni, unde, o dată cu cartierul de locuințe, se înalță importante obiective industriale. Imense siluete metalice prefigurează aici, pe aproximativ 136 de hectare, dimensiunile u- . . ___ ..... --^ nei întreprinderi" cit rezonanțe pți-;nizarea producției, în dome- ternice în industria românească constructoare de mașini — Uzina 
de mașini grele-Bucureștl — locul de naștere al turboagregate- lor de mare putere. Actul ei de dare în funcțiune a fost semnat în 1966, cînd a început să producă prima secție de oțelărie e- lectrică. în scurt timp au început producția și celelalte sectoare calde — forja și turnătoria — organizate într-un ciclu metalurgic complet. Ele sînt proiectate și construite după ultimele exigențe tehnice, cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, sincronizate proceselor tehnologice mecani?^ și automatizate. Performanțele-^ producției realizate aici au fost stabilite recent prin executarea u- nor repere cu tehnologie complexă pentru turbinele hidraulice de 178 MW destinate Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Ultima piesă — butucul rotor, pentru care s-au folosit 200 de tone de oțel lichid — a constituit un adevărat examen de încercare a posibilităților de executare la o înaltă tehnicitate a produsului, examen care a fost trecut cu succes. Aici, la U- zina de mașini grele din București, procesele tehnologice din sectoarele aflate în funcțiune se desfășoară în paralel cu activitatea constructorilor care dau contururi definitive halei de prelucrare.Vizitînd această „cetate" a gi- ganților de oțel, tovarășul Nicolae

centrala să preia proiectarea tuturor utilajelor, comenzile, documentația, să treacă la efectuarea unei aprovizionări unice, pentru toate întreprinderile ce o compun, a operațiilor de planificare. Existența unui plan unic la nivelul centralei industriale ar crea întreprinderilor posibilități mai largi pentru a se ocupa de o mai eficientă programare curentă a producției. O atenție deosebită — a spus tovarășul Ceaușescu — va trebui acordată organizării și specializării producției, domeniu în care centrala nu a acționat pînă acum cu destulă operativitate. Specializarea unei uzine pentru montajul general, a altora pentru o a- nume aparatură, specializarea pe subansamble și repere mici — sînt soluții care se cer studiate cu toată atenția de conducerea centralei, aplicarea lor creînd condiții pentru creșterea productivității și calității, pentru facilitarea operațiilor de mecanizare, simplificarea și îmbunătățirea transportului.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii centralei ca, în colaborare cu ministe-

La Fabrica de cabluri și materiale electroizolante

proceselor de producție, pentru modernizare, secretarul general al partidului a indicat ca un grup de specialiști din institute de cercetări, din minister și uzină să studieze această problemă și să elaboreze soluțiile cele mai potrivite pentru a spori ritmul de lucru, care în prezent nu este satisfăcător. De asemenea s-a indicat să se ia măsuri pentru organizarea mai judicioasă a spațiului de producție, pentru înzestrarea uzinei cu noi capacități de producție.

rul, cu Comitetul de Stat al Planificării, cu Comitetul municipal de partid să stabilească un program concret, de perspectivă privind propria organizare, precum și pe cea a întreprinderilor ce o compun, în așa fel încît fiecare unitate din cadrul ei să devină o întreprindere modernă, dotată la nivelul tehnicii avansate și organizată pe baze cu adevărat științifice.Subliniind că planificarea producției pe tonaj nu stimulează ridicarea tehnicității producției și nici reducerea consumului de metal, în special folosirea oțelurilor aliate — secretarul general al partidului a indicat să se renunțe la o asemenea planificare și să fie înlocuită cu planificarea pe produs. De asemenea, abordînd problema cointeresării materiale, a retribuției mun
In noua zonă industrială

a Bucureștiului -r Berceni

cii, tovarășul Ceaușescu a recomandat să se urmărească realizarea unei cît mai bune încadrări pe categorii, astfel încît să se stimuleze eforturile tuturor acelora care realizează lucrări de înaltă calificare. Creșterea veniturilor muncitorilor — a subliniat secretarul general al partidului — este nemijlocit legată de eficacitatea măsurilor de organizare a producției, de modul în care centralele industriale vor coordona activitatea economică a întreprinderilor ce le alcătuiesc, de specializarea și profilarea judicioasă a acestora, de folosirea integrală a capacităților de producție, a forței de muncă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că în acest complex proces de organizare științifică a producției, de modernizare și specializare a fiecărei întreprinderi, va fi studiată și folosită experiența și inițiativa colectivelor de muncitori și specialiști din uzinele centralei și din cadrul altor centrale și mari unități industriale, din țară și de peste hotare, că organizațiile de partid, sindicale și de tineret se vor dovedi mai active, vor contribui mai eficient la rezolvarea problemelor majore ale producției.Cei prezenți, membri ai conducerii uzinei și centralei, cadre de răspundere din ministerul de resort, s-au angajat în fața conducerii partidului, a secretarului său general, că vor acționa cu hotărîre pentru a traduce în fapt indicațiile, sugestiile prețioase ce le-au fost făcute pe parcursul vizitei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și ceilalți conducători de partid părăsesc uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie", în aplauzele muncitorilor, care ovaționează pentru partid, pentru Comitetul său Central.

Ceaușescu și ceilalți conducători de partid s-au oprit la tunelul de echilibrare și supraturare a roto- rilor pentru echipamentele turbo- energetice, o adevărată uzină, unde principalelor repere ale turboagre- gatelor românești li se semnează „certificatul de garan dema cameră de corn: dului tunel, oaspeții s. că-această "unitate—i> uzinei a intrat recent echilibrîndu-se pînă rotor al unei turbineUzina constructoare de mașini din Reșița.însoțiți de directorul general al uzinei, ing. Tiberiu Grecu, oaspeții vizitează, în continuare, hala de turboagregate. Această importantă unitate a uzinei impresionează prin întinderea sa — 6,8 hectare — fiind una dintre cele mai mari din Europa. Construcția halei este acum terminată. în prezent se lucrează la montajul principalelor utilaje. Una din primele secții productive care va funcționa aici .— sculăria — a și început să producă, livrînd celorlalte unități a- flate în funcțiune sculele și dispozitivele necesare procesului tehnologic.Intrarea în funcțiune a halei de turboagregate — relevă directorul general al uzinei — va marca o etapă importantă în evoluția acestei mari unități industriale.în fața unei machete și a unor planșe tehnice se dau explicații în legătură cu stadiul construcțiilor și cu caracteristicile utilajelor ce se vor produce pentru prima dată aici. Planul de perspectivă prevede ca în anul 1972 să se realizeze în uzină primele turboagregate de 330 MW, urmînd ca în etapele următoare să se treacă la realizarea unor turboagregate și mai mari — de 600 MW. Se subliniază faptul că Uzina de mașini grele din București își va spune un cuvînt hotă-

rîtor în înfăptuirea planului de electrificare a țării, furnizînd în- tr-o proporție însemnată echipamentul necesar centralelor electrice.O altă secție vizitată este hala de tratament termic, aflată în plină construcție. Rețin atenția cî- teva noutăți tehnice importante. Un cuptor de mari dimensiuni va asigura călirea pieselor după o tehnologie modernă, sub ceață, iar în alte cuptoare automatizate se va efectua tratamentul termic al pieselor sub influența căldurii produse de hidrocarburile gazoase.Pe tot parcursul vizitei se dau ample explicații în legătură cu stadiul construcțiilor, cu nivelul tehnic la care se vor realiza noile produse ale acestei mari unități constructoare de mașini din țara noastră, vlăstar viguros al prevederilor celui de-al lX-Iea Congres al partidului. Apreciind dotarea modernă a uzinei, faptul că a- ceiista se ridică, la nivelul celor mai noi îr;;.^pprinderi de acest fel, 

cităților de producție, să se atingă, într-un termen cît mai scurt, indicatorii planificați. în acest scop, secretarul general al partidului a indicat să se alcătuiască un puternic nucleu de cadre calificate în specialitățile de bază ale uzinei.în tot timpul vizitei făcute în tînăra și puternica uzină, muncitorii, tehnicienii și inginerii din secțiile în funcțiune, ca și constructorii de pe schele l-au întâmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu o deosebită căldură, manifestîndu-și și cu acest prilej puternicul lor atașament față de politica partidului și statului nostru, pusă în slujba înfloririi și dezvoltării multilaterale a patriei, a cauzei socialismului și păcii în lume.
Locul de naștere 

al „arterelor" electrificăriiStrăbătând alte zone ale orașului, coloana mașinilor se îndreaptă spre Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante. Traseul prilejuiește o trecere în revistă a muncii constructorilor care au dăruit Bucureștiului, tuturor cartierelor sale, o nouă înfățișare. Termocentrala Popești-Leordeni, serele care de departe dau iluzia unui lac vălurit, apoi adevăratul oraș care s-a înălțat în cartierul Titan sînt o impresionantă mărturie a marilor transformări pe care le-a cunoscut în anii socialismului Capitala țării.Un nou popas : la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante — produse de o întrebuințare foarte variată în întreaga economie națională... Deși industria noastră de cabluri a luat ființă cu două decenii în urmă, această ramură de producție s-a dezvoltat îndeosebi în ultimii ani, ca urmare a dotării masive cu noi capacități de producție, a necesităților mereu sporite ale e- conomiei. Vechea fabrică și-a sporit capacitatea pe parcurs și, mai ales, anul acesta cînd au intrat în funcțiune cîteva sectoare importante de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați de adjunctul ministrului industriei construcțiilor de mașini, Cornel Mihulecea, să viziteze noile unități intrate în funcțiune anul acesta — secția de cabluri de forță, cu o capacitate anuală de 10 000 km cabluri, și trăgătoria de aluminiu, cu o capacitate de 10 000 tone pe an.Directorul general al fabricii, ing. loan Macău, informează că aceste unități au fost date în funcțiurfe cu 12 și, respectiv, 15 luni înainte de termen, permițînd realizarea unor sporuri de produse, deosebit de solicitate de economia noastră națională. în acest

Un alt obiectiv Industrial vizitat pe platforma industriei grele de la Berceni a fost secția de pereți membrană și țevi pentru cazanele de aburi aparținînd u- zinei „Vulcan", întreprindere bucureșteană, care, alături de U- zina de mașini grele, face parte din noua centrală industrială de utilaje energetice, metalurgice și pentru construcții.Directorul general al uzinelor „Vulcan", ing. Constantin Dumi- trache, îi conduce pe oaspeți de-a lungul primei linii tehnologice intrate în funcțiune, informîndu-i că în prezent se lucrează la alte două asemenea linii automate, care, împreună, vor produce a- nual 13 000 tone utilaje. Răspun- zînd întrebărilor, ce-i sînt adresate de conducătorii de partid, directorul uzinei subliniază că prin intrarea în funcțiune a noii unități, capacitatea de producție a uzinelor „Vulcan" va crește cu 18—20 la sută, permițînd totodată înaltce- ațio- irne. uni- re- ului .ten- ție acestei zone a orașului, să se prevadă construcții de locuințe proprietate a uzinei, edificii social- culturale, creîndu-se condiții corespunzătoare pentru cei ce vor lucra în aceste unități economice în încheierea vizitei la uzina de utilaj greu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitîndu-i pe constructori, pe toți cei ce își desfășoară cu pasiune munca pe această gigantică platformă industrială, apreciind nivelul tehnic al utilajelor care au început să se producă aici, recomandă, totodată, gazdelor să se intereseze îndeaproape de grăbirea lucrărilor de construcții pentru ca obiectivul industrial vizitat să poată fi dat în folosință în termenul stabilit și la parametrii tehnico-economici prevăzuți în proiect.

timp de la intrarea lor în funcțiune, secțiile respective au atins indicatorii prevăzuți în proiecte — ceea ce reprezintă un important succes pentru tinerele lor colective de muncă.Urmărind procesele tehnologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de caracteristicile noilor produse, de procesele tehnologice de fabricație, de stadiul livrărilor către beneficiari. Oaspeții primesc, de asemenea, explicații privind preocupările specialiștilor uzinei pentru îmbunătățirea permanentă a calității cablurilor, cercetările fiind finalizate în mai multe inovații și invenții.Tot la această fabrică se vizitează o altă importantă secție — trăgătoria de cupru, aflată și ea în pragul intrării integrale în funcțiune, conform graficului lucrărilor la zi. Recent, și această secție — cu o producție de 4 500 tone — a început să producă. Gazdele informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că în momentul de față atît constructorii cît și beneficiarii, care au preluat o mare parte din utilaje, lucrează intens pentru ca secția să atingă parametrii proiectați — 21 000 tone anual.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită cu căldură pe constructori și pe beneficiari pentru rezultatele obținute în scurtarea termenelor de execuție a noilor obiective, reco- mandîndu-le să persevereze în a- ceastă direcție, să asigure continua îmbunătățire a produselor întreprinderii, care sînt de o deosebită utilitate pentru întreaga e- conomie națională.Muncitorii uzinei își iau un prietenesc rămas • bun de la oaspeți. Se aplaudă și se ovaționează cu căldură pentru partid, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvântul metalurgiștilor 
de la Uzinele „23 August": 

„Vom contribui activ 
la înfăptuirea politicii 

de industrializare socialistă
Blgg

a țariiVizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășilor Gheorghe Pană și Dumitru Popa în marile întreprinderi industriale din Capitală se încheie la Uzinele „23 August", una din cele mai importante unități constructoare de mașini dțh țara noastră. Prin calitatea produselor sale; această întreprindere a devenit de mult o prestigioasă carte de vizită a constructorilor de mașini din țara noastră. Cunoscută în întreaga țară prin utilajele complexe și de mare tehnicitate destinate echipării noilor obiective industriale ale țării, uzina furnizează utilaje complexe în numeroase țări ale lumii. Numai liniile pentru fabrici de ciment realizate în această uzină au fost exportate în circa 30 de țări.Gazdele invită pe secretarul general al Partidului să viziteze cele mai importante unități de producție ale fabricii — secțiile de motoare și de locomotive.Secția de motoare, organizată în linii de fabricație continue, corespunzător operațiilor de prelucrare a pieselor, oferă o imagine grăitoare a tehnicii moderne cu care este dotată, ca, de altfel, întreaga uzină. Piesele ce se execută în secție formează componentele de bază ale motoarelor Diesel de 350 și 700 CP : cilindri, pistoane, biele.Oprindu-se în fața unei mașini care prelucrează pistoane, tovarășul Ceaușescu se interesează de calitatea aluminiului folosit la confecționarea acestor produse, furnizat de tînăra uzină din Slatina. Ing. Adalbert Bularca, directorul general adjunct al uzinei, informează că sînt mulțumiți de felul în care se achită de obligațiile contractuale întreprinderea slăti- neană.Dialogul dintre oaspeți și gazde continuă în fața unei mașini de alezat, la care lucrează unul din cei mai destoinici muncitori ai uzinei, Aurel Duraitrian, și la mașina de prelucrat arbori cotiți, unde lucrează muncitorul Andrei Traian. Se relevă rezultatele obținute în acțiunea permanentă de reducere a consumului de metal. Gazdele informează pe secretarul general al partidului că, datorită măsurilor luate pentru îndeplinirea ritmică^ a planului, colectivul acestei unități se mîndrește cu realizarea pînă în prezent a 35 de motoare peste plan, solicitate de diferiți beneficiari din țară.Despre calitățile motoarelor produse la „23 August" se discută, de asemenea, și la standul de încercare, înzestrat cu aparate speciale de măsură și control, demonstrînd gradul înalt al dotării tehnice a uzinei. Aici, pe un panou special, sînt înregistrați toți parametrii de calitate, motorul plecînd din uzină numai după ce această instalație și-a dat „avizul" său exigent.Vizita conducătorilor de partid continuă în sectorul de locomotive, unde se realizează șase tipuri de locomotive mecanice și diesel hidraulice de 125—1250 C.P. Gazdele prezintă înnoirile aduse secțiilor de fabricație care pot asigura realizarea, la fiecare două zile, a unei locomotive. Dar, deși condițiile tehnice sînt dintre cele mai moderne, uzina este rămasă în urmă cu planul livrărilor de locomotive. Membrii colectivului de conducere a uzinei, cît și directorul general al Centralei industriale de utilaje energetice, metalurgice și pentru con

strucții, Ion Chivăran, asigură pe tovarășul Ceaușescu că vor lua toate măsurile pentru recuperarea rămînerii în urmă a acestui sector deosebit de important.în încheierea vizitei în această mare unitate industrială, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu este rugat să se oprească cîteva minute și în secția de sculărie a uzinei, organizată după un flux tehnologic continuu. Aici, alături de muncitori cu o bogată experiență în producție, lucrează și numeroși tineri, absolvenți ai școlii profesionale a întreprinderii, sau calificați la locul de muncă. Secretarul general al Partidului Comunist Român se interesează de rezultatele obținute în muncă de tineri, de preocupările conducerii uzinei pentru a sprijini noile cadre în însușirea tainelor meseriei.în tot timpul vizitei, în discuțiile cu cadrele de conducere ale întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de măsurile luate de ministerul de resort și de întreprindere pentru realizarea planului pe acest an, de preocupările colectivului pentru pregătirea și asigurarea ritmicității producției în anul viitor și pentru realizarea programului de investiții la termenele stabilite ; a cerut, în același timp, să se facă totul pentru recuperarea rămîne- rilor în urmă existente în unele sectoare, să se valorifice din plin toate posibilitățile de care .dispun, înlăturîndu-se neajunsurile manifestate în munca de concepție și organizare a producției.La locurile de muncă vizitate, muncitorii, tehnicienii și inginerii Uzinelor „23 August" au făcut o caldă primire secretarului general al partidului și celorlalți conducători de partid și- de stat, expri- mîndu-și hotărîrea fermă de a munci cu abnegație, de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor de plan, conștienți că astfel vor fi îndeplinite cu cinste datoriile ce revin uzinei lor, că vor contribui la păstrarea recunoscutelor sale tradiții de muncă.
★Pretutindeni, în toate întreprinderile industriale vizitate, muncitorii, tehnicienii și inginerii, raportând despre rezultatele muncii lor, au ținut să-și exprime atașamentul nețărmurit față de politica marxist-leninistă a partidului, — politică ce schimbă din temelii înfățișarea țării; și pe care întregul nostru popor este hotărît s-o înfăptuiască cu deplină convingere ca pe propria sa politică.Relatând despre preocupările lor, despre eforturile pe care le depun pentru a încheia acest nou an al cincinalului cu rezultate cît mai bune, colectivele întreprinderilor vizitate au dat glas hotărîrii ce animă întregul nostru popor — de a munci și lupta sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, pentru edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Reportaj realizat de :
Constantin M1TEA 
Gheorghe SECUIU 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU
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O necesitate a dezvoltării activității științifice

Problemele dezvoltării ci
nematografiei naționale 
constituie, de mai multă 
vreme, obiectul unor dez
bateri în paginile presei, 
ca și tn adunările profe
sionale ale creatorilor de 
film. Au fost abordate as
pecte actuale, de mare în
semnătate, ale activității 
studiourilor noastre, s-a 
discutat despre căile ri
dicării acestei activități 
la înălțimea funcției so
ciale, educative a ce
lei mai populare dintre 
arte, au fost făcute diverse 
propuneri, au fost sugerate 
anumite soluții și priorități 
în rezolvarea problemelor 
complexe ideologice, artis
tice, organizatorice, econo
mice ale producției de fil
me — dar în rîndurile de 
față nu ne propunem să a- 
nalizăm roadele dezbaterii 
la care ne-am referit. Am 
amintit toate acestea doar 
pentru a reliefa contrastul 
care există între caracterul 
pozitiv al preocupărilor 
menite să impulsioneze — 
într-un plan teoretic sau 
practic general — dezvolta
rea filmului nostru, și 
atitudinea nestimulativă ca
re se manifestă uneori în 
prezentarea sau în difuza
rea creației cinematografice 
naționale.

Nu este, desigur, un se
cret pentru nimeni că stu
diourile noastre au încă 
mari datorii neonorate față 
de public, că, în pofida per
fecționării profesionale a 
celor mai activi realizatori, 
progresele filmului româ
nesc sînt prea lente, îndeo
sebi în ce privește orienta
rea producției spre obiecti
vele esențiale, de fond, ale 
creației cinematografice. 
Dar aceste progrese există, 
în mod evident, și de la 
„Pădurea spînzuraților" 
sau „Duminică la ora 6“ și 
pînă la „Golgota", la „Sub
teranul", „Diminețile unul 
băiat cuminte", „Dacii", 
„Tinerețe fără bătrînețe" 
ori ,(Răutăciosul adoles
cent" (și enumerarea ar 
putea continua), o se
rie de filme — dife
rite ca factură și situa
te pe trepte diferite ale va
lorii artistice — au adus In 
patrimoniul cinematografiei 
noastre o experiență preți
oasă, au demonstrat exis
tența unor posibilități și re
surse încă insuficient valo
rificate, îndreptățind înal
tele exigențe care stau as
tăzi tn fața acestui dome
niu al creației. Desigur, 
maturizarea unei cinemato
grafii presupune un proces 
complex de acumulări și 
decantări, un climat propi
ce preocupărilor, de creație 
majore, sprijinirea efecti
vă a acelor realizări care 
— chiar inegale fiind — se 
înscriu pozitiv pe traiecto
ria acestei maturizări.

Din păcate însă, în prac
tică nu se întîmplă așa. 
Critica cinematografică, de 
pildă, în loc să contribuie 
cu consecvență la eviden
țierea și acumularea aces
tei experiențe pozitive, ma- 
nifestîndu-și în mod 
structiv exigența, 
neorl cuprinsă de o ade
vărată „febră a demolării" 
executînd sumar și 
drept de apel cîte un film 
nu lipsit de interes, sau con
tested global întreaga pro
ducție cinematografică. în
tr-o sesizare trimisă redac
ției de membrii secției de 
regie a Asociației cineaști
lor se ia atitudine împo
triva poziției lipsite de re
ceptivitate și de rigoare 
profesională a unor croni
cari față de filmul româ
nesc. Sesizarea — precizînd 
că nu se referă la calitățile 
sau limitele filmelor citate, 
ci la o problemă de princi
piu — reproșează, între al
tele, revistelor „România 
literară" și „Flacăra" că 
s-aii grăbit să publice pre
zentări destructive ale fil
mului „Baltagul", îna- 
tea premierei — mai pre
cis cu mult înainte — exer- 
citînd astfel o influen
tă negativă asupra opi
niei publice. Care poa
te fi rațiunea unui ase
menea zel și a unei aseme
nea supraoperativități, cu 
consecințele ușor de între
văzut în pregătirea psiho
logică a publicului — este 
greu de înțeles 1

Cazul filmului „Baltagul" 
ni se pare, de altminteri, 
semnificativ, independent 
de conținutul acestei sesi
zări. Pot exista, desigur, 
diverse păreri despre fil
mul lui Mircea Mureșan. 
Confruntată cu „Baltagul" 
lui Sadoveanu, adaptarea 
rămîne datoare și este vul
nerabilă din multe puncte 
de vedere.

Dar filmul, ca atare, este 
realizat cu acuratețe, re
prezintă un spectacol cine
matografic plăcut, bine ju
cat, capabil să suscite inte
resul unui publio larg. 
După cum se întîmplă de 
multe ori cu filmele româ
nești, apariția acestei reali
zări pe ecrane a fost însă 
„pregătită" scontîndu-se 
parcă un fatal insucces. Ci
nematografia însăși, respec
tiv organele difuzării, n-ia 
întreprins răgi nimic pentnu 
lansarea acestei adaptări 
după una din cele mai 
vibrante scrieri ale lui 
Mihail Sadoveanu. Nici 
prezentarea anticipată a 
unor secvențe, nici afi- 
șaj corespunzător — nimio 
din gama atît de variată a 
mijloacelor de lansare se
lectivă a unui film (care, se 
știe, de multe ori poate de
cide succesul său de public), 
singura „popularizare" (cu 
excepția unor anunțuri ste-

Aniversarea școlii generale din Ocland
Școala generală, din comuna Ocland, județul Har

ghita, și-a sărbătorii simbătă aniversarea a 225 de 
ani de existență atestată documentar. în cadrul a- 
dunării festive prilejuite de acest eveniment, pro
fesorul Roman Iosif, directorul școlii, a făcut un 
scurt istoric al acestei instituții, relevînd succe
sele obținute în ultimii ani, pe tărîmul școlarizării 
tinerelor generații.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, particl- 
panții la adunare au aaoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Centra] al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CF.AUȘESCU, prin care-și exprimă sen
timentul de dragoste și recunoștință pentru grija 
acordată de partid și de stat dezvoltării și moder
nizării învățămîntului în țara noastră. (Agerpres)

reotipe) constituind-o... ar
ticolele amintite, care au 
anulat filmul cu anticipa
ție. Mai mult decît alît, 
„Baltagul" a fost progra
mat „la concurență" cu un 
film de aventuri, sortit unui 
succes facil (o coincidență, • 
care prin repetiție se a- 
propie de regulă, face ca a- 
tunci cînd la „Patria" e 
prezentat un film româ
nesc, la „Republica" să ru
leze „în compensație" cîte 
un film comercial de duzi
nă) și a fost scos preci
pitat din programul cine
matografului de premieră. 
Este o atmosferă — să-i 
spunem, vitregă. — pe care 
o reflectă și cronica, cu 
observații altminteri per
tinente și cu rezerve într-o 
măsură îndreptățite, publi
cată în „Scînteia tinere
tului". O cronică în care, 
etalîndu-se toate obiecțiile 
posibile — toate, și chiar cî- 
teva în plus — nu se spune 
absolut nici un cuvînt 
buu despre acest film, 
nu I se relevă absolut nici 
o calitate. (Ceea ce nu se 
întîmplă în cronica din ul
timul număr al revistei 
„Contemporanul" — foarte 
critică și ea, dar exprimînd 
un punct de vedere deloc 
exclusivist).

Dar aici este vorba nu 
numai • despre „Baltagul" 
sau, prin simetrie, des
pre „Răutăciosul adoles
cent", ci despre un fe
nomen care a mai fost 
relevat în presă cu re
ferire la diferite filme în 
mod nejust vitregite de 
programare și ignorate sau 
desființate de unii cronicari 
cu o „frenezie" inacceptabi
lă. S-ar putea discuta des
pre finalitatea unor astfel 
de cronici, despre măsura în 
care ele contribuie, sau nu, 
la menținerea unei atmos
fere de emulație creatoare, 
dacă ele folosesc sau r.u 
clarificării realizatorului 
vizat asupra limitelor reale 
ale filmului său. N-au exis
tat și nu vor exista nici-, 
odată critici infailibili 
confruntarea unor opinii 
diferite despre un film sau 
altul este firească și utilă 
— dar fenomenul la care 
ne referim exclude dialo
gul și poate aduce serioa
se prejudicii nu numai au
torității criticii de film, dar 
însăși dezvoltării cinemato
grafie:.

E vorba nu numai des
pre criteriul obiectivită
tii, Incluzînd respectul cu
venit muncii de creație în 
oricare domeniu al artei 
Spre deosebire de alte arte, 
realizarea unui film impli
că și mari investiții mate
riale. bănești, care se cer 
recuperate. Este un aspect, 
care — desigur, fără a 
impieta asupra pozițiilor 
de principiu, asupra con
ținutului aprecierilor — 
nu poate fi, totuși, Ig
norat. Nu concepem fac
torul economic ca un argu
ment pentru „indulgență" 
sau „rabat" — dar de aci 
pînă la desconsiderare sau 
aprehensiune e cale lungă... 
Este drept că filmele 
mari, cu adevărat reprezen
tative, întîrzie să apară, că 
studiourile noastre n-au 
ridicat încă un baraj des- ) 
tul de solid în calea me
diocrității ; avem încă, din 
păcate, destule prilejuri de 
a critica filme proaste, si 
așteptăm' — ca și marele 
public — acele premiere 
care să ne ofere temeiul u- 
nor cronici superlative. Cu 
atît mai mult cred însă că

nu ne putem permite ca, 
în așteptarea capodopere
lor, să pulverizăm acele 
realizări, nici ele încă 
foarte numeroase, care — 
chiar dacă nu fac „gaură 
în cer" — au girul serio
zității regizorale, întrunesc 
calități de fond și artisti
ce 
în 
de 
lă 
lă,

vrednice de a fi luate 
considerare. E prematur 
a vorbi despre o școa- 
cinematografică origina- 
dar o asemenea școală 
la definirea căreia sîn- 

tem chemați să contribuim 
— nu se poate clădi tre- 
cînd cu tăvălugul peste fil
me viabile, cum se în- 
tîmplă uneori. Explicațiile 
sînt multiple. Uneori, o 
„severitate" demonstrativă 
și greșit înțeleasă eșuează 
în articole unilaterale, ne
gativiste. Alteori își spune 
cuvîntul un anume sno
bism (sau teribilism, sau 
pedantism, sau supereste- 
tism) — care face „alergie* 
față de orice film normal, 
cursiv, fiind însă gata 
să îmbrățișeze orice film 
care e construit pe rețete 
de împrumut și mimează, 
exterior, modernitatea. In
fluența unor școli cinema
tografice care exaltă vio
lența. sexualitatea sau cul
tivă un așa-zis „rea
lism" de senzație, înțeles 
ca o privire indiscre
tă prin gaura cheii, se 
face, poate, și ea simțită — 
oferind false repere și cri
terii improprii de compa
rație, ducînd la o înțelegere 
strîmbă a căilor de dezvol
tare a cinematografiei 
noastre. O optică îngustă 
sau eronată, descifrabilă în 
cronici semnate nu rareori 
de începători sau de ama
tori găzduiți accidental în 
rubricile de critică cinema
tografică, îndreptățește un 
apel stăruitor la un plus 
de responsabilitate, de pro- 
fesionalitate în prezentarea 
filmului românesc. Fapt este 
că efortul colectiv necesar 
propulsării filmului româ
nesc, spiritul de echipă — 

“incluzînd și critica, și orga
nele difuzării — rămîn în
că un deziderat. Mărturie 
stă, între altele, și anoni
matul în care se pierd fil
mele noastre de scurt-me- 
traj — o producție diversă, 
cu nu puține realizări re
marcabile, care ies la lu
mină doar .cînd intră _în. 
palmaresul cîte unui, festi
val internațional.

Această problemă a ati
tudinii față de succesele și 
insuccesele cinematografiei 
naționale îmbracă multe 
aspecte și are implicații 
numeroase, care nu pot fi 
eouizate în cadrul 
singui articol. Ar fi greșit 
să se înțeleagă că pledăm 
pentru o atitudine conce
sivă. pentru o scădere a 
combativității criticii cine
matografice. Filmul româ
nesc a depășit de mult e- 
tapa acelei „tinereți" în- 
tîrziate. care era invocată 
ca pretext al platitudinii, 
al apariției unor pelicule 
derizorii. Scopul însemnă
rilor de față este de a pune 
în discuție o problemă de 
etică profesională, de a în
demna la reflecții asupra 
răspunderii și a finalități! 
criticii de film, de a che
ma la o maximă obiectivi
tate și la o sprijinire exi
gentă, stimulativă a activi
tății creatoare și a realiză
rilor. a tendințelor pozitive 
care apar în filmul româ
nesc.

unu!

Omagiu unui umanist

al veacului nostru
Avlnd ca principal obi

ectiv popularizarea valo
rilor reprezentative ale 
literaturii universale con
temporane, revista „Se
colul 20“ acordă, deopo
trivă — în cadrul unei ru
brici elocvent intitulată 
„Scriitori români în per
spectivă universală" — a- 
tenție revelării aportului 
continuu al literaturii 
noastre la îmbogățirea a- 
cestui patrimoniu. în li
nia acestei statornice pre
ocupări se înscrie și ulti
mul număr al revistei ce 
se deschide cu un semni
ficativ și reînnoit omagiu 
adus lui George Căli
nescu, prin publicarea u- 
nui florilegiu de texte 
inedite — simbolic reu
nite sub titlul „Fantasti
cul bibliotecii" — de mare 
Interes pentru înțelegerea

și definirea acestei perso
nalități atît de covîrșitor 
și de profund multilate
rală, a concepțiilor și gîn- 
dirii sale critice, a voca
ției sale de mare îndru
mător de conștiințe. Este 
de asemenea publicată și 
traducerea (parțială) în 
limba franceză a excelen
tului studiu „Clasicism, 
romantism, baroc". în a- 
fara comentariului pe 
marginea acestor texte, 
rețin atenția în mod deo
sebit articolele consacrate 
operei și personali
tății lui G. Călinescu, da
torate lui Ștefan Aug. 
Doinaș și Nicolae Balotă 
ca. și acelea ale lui An
drei Ionescu, Grigore 
Laza și Cornelia Ștefă- 
nescu.

I. ADAM

Pledoarie pentru

prestigiul unor

Nu sînt puțini scriitorii de răspunsurile primite 
de seamă ai literaturii la rubricile de „poșta re- 
noastre care, evocîndu-și dacției" ale unor reviste 
debutul literar, amintesc sau cotidiene ale vremii
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O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevi în cadrul 
ciclului „Muzica de-a lungul 
veacurilor" — 10,30. In program : 
Bach șl Haendel. Cuvtnt Intro
ductiv : Nina Turcu. Dirijor : 
Paul Popescu ; Concert de muzică 
populară românească dat de or
chestra ..Barbu Lăutaru" — 20. 
Dirijor : Nicu Stănescu. • Opera 
Română : Spărgătorul de nuci — 
11 ; Tosca — 19,30. p Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale" (sala Co
media) : Alizuna — 10 ; O scri
soare pierdută — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Năpasta — 10 ; Travesti —
15.30 ; Părinții teribili — 20. ș 
Teatrul de Comedie : Croitorii 
cel mari din Valahla — 20. 
Q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Viteazul — 10 ; Can
dida — 15 ; Dansul morțll — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Tan
drețe șl abjecție — 10 ; Comedie 
pe Întuneric — 15 ; Kean — 20. • 
Teatrul „C„ I. Nottara- (sala Ma- 
gheru) : Don Quijotte — 10 ; La 
ciorba de potroace — 15,30 ; Ce 
scurtă e vara — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Cînd luna e albastră —
10.30 ; Matineu literar. „Adela" — 
16 ; Enigmatica doamnă „M« — 
20. e Teatrul Mic : Baltagul — 
10 ; Iertarea — 15 ; Marla 1714 — 
20. a Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 10 ; Comedia zorilor —
19.30 ; 0 Teatrul „Ion Creangă" : 
Poveste neterminată — 10 ; 16 « 
Teatrul evreiesc de stat : Dibuit
— 11 ; Un șirag de perle — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile iul 
Plum-Plum — 11 ; Cabaretlsslmo
— 19,30 ; (sala din str. Academiei) : 
punguța cu doi hani r- 11. 0 Tea
trul de revistă și co’rfiedie : „Ion 
Vasilescu- : Doamna de la Maxim
— 10 ; 19,30. e Teatrul satiric 
muzical (sala Savoy) : Birlic —
10.30 ; Cafeaua cu lapte de adio
— 19,30 ; (sala din Călea Victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30. o Ansamblul Artistic al U- 
nlunli Generale a Sindicatelor : 
Esop, viața, muzica șl noi — 20. 
® Circul de stat : Ritmurile a- 
renel — 10 ; 16 ; 19,30.

ÎN CURM 
z PE ECRANE

„CĂLDURA
Un film românesc, realizat 

de tineri cineaști, despre ti
neret. Regia: Șerban Crean
gă. Imaginea: Tiberiu Olasz. 
Muzica: Richard Oschanitzki. 
Decoruri: Ștefan Marîțan.
Din distribuție fac parte : Vla
dimir Găitan, Emilia Dobrin, 
Nicolae Violez, Sebastian Pa- 
paiani, Ștefan Mihăilescu-Bră- 
ila, Elena Șoltuz, Maria. Cum- 
bari, Nicolae Secăreanu, Ernest 
Mafiei și alții.
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CERCETÂTORULU
O suită de dezbateri ale cercetă

torilor din diverse ramuri și disci
pline, organizate, nu de mult, la A- 
cademie, au avut pe ordinea de zi 
același „punct doi" : crearea unui 
statut al cercetătorului științific. Este 
un deziderat ce preocupă pe cei ce 
se ocupă cu organizarea rețelei știin
țifice naționale sau coordonează ac
tivitatea acesteia. Integrarea adîncită, 
organică a cercetării științifice în 
producția materială constituie nu nu
mai o cerință stringentă a actualei 
etape, dar și un proces complex, 
implicînd considerarea tuturor latu
rilor și planurilor muncii omului de 
știință : de la tematică și aparatură, 
pînă la asigurarea unei informări 
corespunzătoare, de la definitivarea 
și aplicarea grabnică a soluțiilor, 
pînă la precizarea, cît mai exactă, a 
regimului de activitate al specialis
tului. Drepturile și obligațiile speci
fice cercetătorului ar constitui, în 
mare, după părerea mea, ceea ce se 
cheamă statutul său profesional ; în 
fapt, forma în virtutea căreia este 
conturată în principiu responsabilita
tea sa socială și apreciată ponderea 
și valoarea contribuției sale la efor
tul general

Numeroși factori impun o preocu
pare sporită în direcția conturării 
unui asemenea statut : interesul vital 
al societății de a valorifica superior, 
cît mai corespunzător, pregătirea și 
aptitudinile fiecărui specialist, nevoia 
precizării cti maximă rigurozitate a 
locului și rolului acestuia în contex
tul feluritelor forme de conlucrare și 
cooperare indispensabile astăzi, ce
rința existenței unui criteriu care să 
permită o evaluare obiectivă a apor
tului cercetătorului etc. Inexistența, 
pînă în prezent, a unui asemenea in
strument — juridic, în ultimă instan
ță — face ca în multe situații cercetă
torul să nu aibă încă'un regim de ac
tivitate precis conturat, implicit un 
cadru organizatoric corespunzător, 
eficient și stimulativ. O ilustrează șt 
cazul acelot cercetători din labora
toarele uzinale care sînt încadrați pe 
cele mai diverse posturi de producție 

Precizez de la început că este ne
voie nu de un „statut al cercetării" 
— cum spun încă mulți — ci de un 
„Statut al personalului de cercetare 
științifică". Cu alte cuvinte, legea 
care s-ar propune n-ar trebui 
să fie. concomitent, lege organică a 
cercetării științifice și statut profe
sional al cercetătorilor, ci — așa cum 
s-a procedat în domeniul învățămîn- 
tului — s-ar cere ca cele două aspecte 
să fie reglementate separat, prin acte 
legislative distincte. In ceea ce pri
vește personalul de cercetare, cred că 
elementele comune activității științi
fice din toa‘e domeniile fac posibilă 
asigurarea unui regim juridic unitar, 
a unui statut unic aplicabil întregu
lui corp de cercetare din țară (inclu
siv celui din unitățile mixte, de cer
cetare și proiectare).

Deosebit de importante mf se par

aspectele legale de orientarea și fi
nalitatea acestui statut, de preciza
rea conținutului său. Sinteză a nor
melor speciale care determină con
diția juridică a cercetătorului (ca 
norme generale urmînd, desigur, a fi 
aplicate în continuare prevederile 
Codului Muncii și celelalte dispoziții 
din legislația muncii), Statutul ar 
avea funcția dominantă de a contri
bui la sporirea eficienței cercetării, 
de a pune întreaga activitate știin
țifică în slujba progresului general al 
societății. în acest scop, ar fi nece
sar, în primul rind, ca, prin ansamblul 
normelor reunite în Statut, să fie clar 
definite rolul și poziția cercetătoru
lui în societatea noastră, răspunde
rea sa socială — ca principal pro
motor al noului în gîndirea științi
fică ; să rezulte, fără echivoc, că ac
centul se pune pe valoarea reală a 
cercetării, pe calitatea superioară a 
producției intelectuale și pe aplica
bilitatea ei : că cercetarea. înainte de

puncte de vedere J

I

La multe dintre reviste 
această 
aparent
era oficiată de personali
tăți scriitoricești de pri
mă mărime. Nu trebuie 
insă să ne îndepărtăm tn 
timp pentru a aduce ar
gumente. Vom evoca doa<- 
perioada în care un poet 
de talentul și cultura iui 
Miro'n Radu Paraschi- 
vescu susținea „poșta re
dacției" în coloanele 
„Contemporanului", ori 
un Mihu Dragomir în re
vista „Luceafărul" Poeți 
înzestrați și cu harul rar 
al intuiției talentelor se 
aplecau cu generozitate 
asupra textelor, iar răs- 

/punsurile lor constituiau 
memorabile confesiuni de 
atelier scriitoricesc, 
„microprelegeri" de 
tică. Din rubricile 
ținute de ei se 
desprinde preocuparea de 
a lansa nume noi, dar 
și de a le urmări 
încă, după lansare, evolu
ția. („Corespondența" sus
ținută de M.R Paraschi- 
vescu în coloanele „Con
temporanului". reluată 
mai tîrziu cu competență 
de poetul Geo Dumitres
cu, .„Steaua fără nume", 
și „Dintre sute de catar
ge" — rubrici de altă
dată ale „Luceafărului" — 
probează acest lucru).

De ce amintim toate a- 
cestea ?

Mai întîi, pentru că în 
coloanele revistei „Lu
ceafărul" doi cunoscuți

îndeletnicire 
neînsemnată

utile 
poe- 
sus- 

poate

scriitori — prozatorul Fft- 
nuș Neagu și poetul Ce
zar Baltag — poartă o 
lorespondență săptămî- 
nală cu cei ce adresează 
revistei creații proprii. 
Apoi, pentru că revista 
„România literară" pu
blică o rubrică care de 
la apariție pînă acum ne-a 
reținut atenția prin pro- 
fesionalitatea răspunsuri
lor.

în același timp, nu pu
tem să nu observăm că 
spațiul afectat în publi
cațiile de cultură rubri
cilor de „poșta redacției"— 
forme utile de îndrumare 
și încurajare a tinerelor ' 
talente, de povățuire cu 
tact a altora să nu per
severeze pe un drum ce 
nu le 
este 
niei 
că

de

de
cu

observă criticul, dînd an 
exemplu dintre multe al
tele), Geo Șerban solicită, 
pe bună dreptate, „un 
procent sporit de persona
litate in alcătuirea ediții
lor și în concepția de an
samblu a variatelor serii". 
Exemplele ca și sugestiile 
pe care le face sînt edi
ficatoare. Observațiile că 
„prea deseori ni se înfăți
șează drept altă serie de 
fapt cam același mănun
chi de texte mutat între 
coperți diferite, în locul 
unei diferențieri reale in 
funcție de viziunea care 
coordonează și garantează 
amprenta proprie oricărei 
încercări
re", 
are

de reactuaiiza- 
că „editorul expert 
prilejul să dezvăluie

sînt reviste tn 
cărora se află

este accesibil — 
(cu excepția „Româ- 

literare"), restrîns, 
nu există rubrici

Citim în „Contempora
nul", sub semnătura lui 
Geo Șerban, un articol util 
despre „cultura edițiilor" 
Apreciind folosul unor 
dezbateri pe această temă, 
și punînd în gardă asu
pra uniformității din 
„sectorul tipăriturilor des
tinate să aducă în actuali-

permanente destinate 
bufanților.

Chiar și publicații 
cultură, înființate, nu
mulți ani in urmă, ți din 
rațiunea încurajării ta
lentelor tinere, Ișl rezumă 
rubricile de „poșta redac
ției" la spații insignifiante 
unde — cel mai adesea — 
sub protecția anonimatu
lui se dau sfaturi Inex
presive debutanților. Pa
radoxal, 
fruntea
scriitori de prestigiu, iar 
la rubricile de „poșta re
dacției" în locul semnă
turii spațiul rămîne alb. 
Mai mult, avem credința 
că orice poet sau prozator 
de seamă al acestei țări 
nu ar refuza invitația 
unei reviste de a redacta 
lunar o asemenea rubrică, 
făcută cu discernămînt și 
competență.

tate întreg patrimoniul 
nostru literar" (între un 
Topîrceanu în „Biblioteca 
pentru toți" și același au
tor publicat în colecția 
„Lyceum" nu există, prac
tic distincții, iar ambele 
ediții reiau la scară redu
să culegerea mai amplă 
din „Scriitori români" —

în

a fi o profesiune, este o vocație, ni
mic durabil în acest domeniu nepu- 
tîndu-se reaiiza fără ca pregătirea 
temeinică a cercetătorului să fie du
blată de o înzestrare deosebită, de 
pasiune. Prevederile din Statut ar 
trebui să exprime, sub multiple as
pecte, că în acest domeniu munca se 
împletește strîns cu creația, pe ra
portul juridic de muncă grefîndu-se 
diferite altele, referitoare la drep
tul de autor, de inventator etc.

De asemenea, în ce privește con
ținutul reglementării ar fi util să se 
refere mai ales la două mari pro
bleme : politica privind personalul 
de cercetare și cointeresarea acestuia. 
Prima se realizează prin ansamblul 
de măsuri menite să asigure selecția 
și provomarea riguroasă a cercetăto
rilor după criterii de valoare, după 
continuitatea în munca științifică și 
păstrarea valorilor cultivate — adică 
a capitalului pe care-l reprezintă as
tăzi cadrele de cercetători, formate 
cu mari investiții de muncă și mij
loace materiale. Printr-o reglemen
tare adoptată anul trecut, orientarea 
și selecționarea profesională a cer
cetătorilor au fost, in bună măsură, 
rezolvate, încadrarea în unitățile 
de cercetare a absolvenților institu
țiilor de învățămînt superior necesi- 
tînd un stagiu de verificare a 
aptitudinilor de 3 ani, urmat de 
un examen de atestare. O mare 
.importanță are. însă și trecerea 
în funcții de cercetare a unor specia
liști cu înaltă eălifi.ca're. care dețin o 
anumită experiență de producție (ori 
în general în activități practice) și 
vădesc înclinații reale pentru munca 
de concepție și creație — pentru care 
dispozițiile în vigoare nu prevăd 
încă decît concursul Evident, con
cursul de ocupare a postului de cer
cetător constituie un mijloc de veri
ficare a aptitudinilor specialiștilor, 
dar nu oferă întotdeauna posibilita
tea unei aprecieri certe, irevocabile 
Ar fi poate indicat ca acești specia
liști să fie admiși în unități de cer
cetare pe bază de concurs, dar inițial 
numai pentru un stagiu de perfec
ționare (de I—2 ani), cu menținerea 
postului din care provin, urmînd ca 
abia la.capătul stagiului — în raport 
cu rezultatele obținute și aptitudinile 
dovedite — să se poată decide (pe 
bază de atestare sau — în caz că ar 
fi mai mulți candidați pentru un post 
— pe baza, unui nou concurs), trece
rea definitivă într-o funcție de cer
cetare. Un astfel de sistem ar per
mite să se folosească si acea formă 
de perfecționare profesională, atît de 
Intens dezbătută în ultima vreme — 
reciclarea, actualizarea cunoștințelor, 
modernizarea metodelor etc. — chiar 
in cadrul focarelor de creație tehnico- 
științifică. în același timp, s-ar crea 
șl posibilitatea selecționării viitorilor 
cercetători pe baza unei verificări

valențe mai puțin vizibile 
Ia prima vedere, să des
chidă căi nebănuite de ac
ces spre un autor sau o 
operă", precum și aceea 
că „mijloacele actuale 
puse la dispoziția caselor 
noastre de editură și ex
periența acumulată în ul
timii ani creează premise
le unui salt calitativ" au 
fost' exprimate. în mai 
multe prilejuri, și tr. ar
ticole publicate tn ziarul 
nostru. Motiv în plus să 
menționăm participarea 
la dezbatere pe această 
temă din „Contempora
nul" și să o propunem 
spre atenție conducerilor 
editurilor, secțiilor 
specialitate.

Critica literară

și actualitatea
numărul 45 al „Ro

mâniei literare" sînt pu
blicate (probabil numai o 
parte) opiniile exprimate 
la o masă rotundă cu 
tema „Critica literară și 
actualitatea". Prezența 
criticilor Nicolae Balotă, 
I. D Bălan, Matei Căli
nescu, Șerban Cioculescu, 
Ov. S Crohmălniceanu, 
Ion Negoițescu, Edgar 
Papu, Cornel Regman, 
Mihai Ungheanu, precum 
și din partea redacției, a 
scriitorilor Nicolae Bre- 
ban și Adrian Păunescu, a 
criticului Gabriel Dimi- 
sianu, constituia premisele

lor de

unei discuții utile 
verse. Ceea ce s-a 
tîmplat. Lectura celor trei 
pagini ale revistei care 
găzduiesc dezbaterea lasă ■ 
să se întrevadă că proble
mele puse în discuție — 
necesitatea criticii direc
toare, imperativitatea dis- 
cernămîntului în fața ma
rii producții de proză și, 
mai ales, de poezie, acti
vizarea responsabilă a cri
ticii față de literatura cu
rentă — au suscitat un 
viu interes. Opinii dintre 
cele mai diferite s-au în- 
tîlnit, la această masă ro
tundă fără a se cristaliza.

Și 
Și

di- 
în-

din 
concluzii 
gumente 
tate.

în fața 
verse puncte de 
nu o dată divergente, ge
neralizând 
exclusivist o situație sau 
alta, s-ar fi Impus 
masa rotundă să cristali
zeze concluzii clare, pre
cise

Cu aceste rezerve, „masa 
rotundă" a „României li
terare" rămîne un folosi
tor „diagnostic" al preo
cupărilor și opiniilor exis
tente în lumea critici
lor. Inițiativa revistei 
merită a fi semnalată în- 
trucît pare a anticipa vii
toare dezbateri fructuoa
se ce trebuie să atragă 
întregul front a! criticii 
noastre literare ca și cu
vîntul cititorului. De alt
fel, în 
dează 
ticului 
sianu. 
junct 
afirmă
„nu a 
plecare riguros precizat", 
„s-au emis multe sugestii 
fecunde pentru o dezba
tere al cărei început e a- 
ceastă masă rotundă". 
Promisiunea că revista 
„va prelua multe dintre 
ideile formulate ca obi
ecte ale unor articole și 
intervenții mai organizate 
pe care le va găzdui în 
viitor" nu poate fi decît 
salutară. Cu atît mai mult 
cu cît unele din afirmații 
le făcute, din ideile enun
țate în treacăt impun cla
rificări, argumentări șl

. nuanțări.

păcate, pînă la 
izvorîte din ar- 
metodic prezen-

unor atît de di-
vedere,

uneori în mod
ca

acest spirit' ple- 
și concluzia cri- 

Gabriei Dimi- 
redactor-șef ad- 

al revistei, care 
că deși discuția 
avut un punct de
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mai temeinice (menținîndu-se, evi
dent, și posibilitatea încadrării direc
te, pe bază de concurs, pentru acei 
specialiști care și-au dovedit aptitu
dinile prin activitatea lor).

Cercetarea juridică n-ar trebui, 
. cred, să omită și o altă premisă fun
damentală pentru dezvoltarea poten
țialului unităților de cercetare — con
dițiile de promovare, în raport direct 
cu creșterea capacității și maturității 
cercetătorilor, cu rezultatele științi
fice obținute. Pe o asemenea bază 
s-ar putea contura și forme juridice 
pentru rezolvarea cointeresării mo
rale și materiale a cercetătorilor, în 
cadrul căreia trebuie să se tindă cît 
mai mult către remunerarea în ra
port cu valoarea reală a rezultatelor 
obținute de cercetători ț în primul 
rînd, prin stimulentele generale din 
cadrul sistemului de salarizare, pre
cum și prin alte modalități stimula
toare (repartizarea unor cote din ve
niturile contractuale ale unităților 
științifice), acordarea unor sporuri 
corespunzătoare pentru valorificarea 
cercetărilor (sau, în unele științe ale 
naturii, sociale și umaniste, pentru 
cercetări fundamentale ori de însem
nătate teoretică deosebită) ; regle
mentarea mai suplă a dreptului de 
autor al cercetătorului (în sensul so
luțiilor recent reținute în Statutul 
personalului didactic) etc. Un rol 
stimulator îl pot avea și o serie de 
alte măsuri, cum sînt : trimiterea 
prioritară, în raport cu meri
tele fiecăruia, la schimburi de ex
periență, stagii de documentare și 
specializare, reuniuni științifice etc.

Pe aceeași linie de preocupări ar 
fi, cred, util_ să se examineze și po
sibilitatea înlocuirii nomenclaturii 
unora dintre funcțiile de cercetare 
actuale (șef de sector, șef de secție), 
denumiri cu un pregnant iz adminis
trativ, care nu reflectă caracterul 
științific al muncii. Este de la sine 
înțeles că . acest Statut ar trebui să 
se ocupe și de o serie de alte aspecte, 
cum sînt : clasificarea personalului, 
funcțiile de cercetare și condițiile 
pentru ocuparea lor, încadrarea și 
promovarea în funcție, organizarea, 
planificarea și evidența muncii, con
cediile și alte drepturi, perfec
ționarea profesională, doctoran
tura, răspunderea disciplinară — 
cu stabilirea unor modalități speci
fice și-considerarea poziției persona
lului de cercetare, pensionarea etc. 

Sînt aspecte care, o dată rezolvate, 
pot contribui efectiv — după părerea 
mea — la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității de cercetare 
științifică din țara noastră, la o con
figurare mai riguroasă a contribuției 
ei Ia rezolvarea obiectivelor majore 
ale economiei, științei și culturii ro
mânești.

glonte pentru general :
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Femela îndărătnică : PATRIA 
9 ; 11,30 ; 14 , 16,30 ; 19 ; 21,15. 

Război și pace (seriile a Ill-a 
9,15—15,30a IV-a) : LUMINA - 

continuare ; 19,15.
O Baltagul : VICTORIA
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 , 21.
O Bcru șl comisarul San 
REPUBLICA
16.15 ; 18,45 ;
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21. 
a Mai periculoase decît bărbații : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o Mina cu briliante : FAVORIT 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Vlridiana ; CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16115 , 18,45 ; 21.
• Omul, orgoliul, vendetta : LU
MINA — 9,15—16,15 în continuare ;
18.30 : 20,45.
O Program pentru copil : DOINA— 9 ; io.
o Moartea unui birocrat: DOINA
— 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 10,15 ; 20,30.
e Stelele din Eger : GIULEȘTI
— 15,30 ; 19
0 Parisul vesel : TIMPURI NOI — 
9—16,15 în continuare.
0 Castele pe nisip ; Talin ; Ugllcl ; 
Săgeata cosmică ; Gigantul îna
ripat : TIMPURI NOI — 17—21 în 
continuare.
0 Testamentul doctorului 
buse : FEROVIAR - 8,30 ;
13.30 : 16 ; 18,30 ; 21, MODERN
9.15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 : 16 ; 18,15 : 
20,30.
e Corabta nebunilor : EXCEL
SIOR - 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45,
MELODIA — 6.30 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 12,30 :
16.30 ; 20
O Lupii albi : GRIVIȚA — 9,30 ;
11,45 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. AU- ----- 13 30 . lg .

9 : 11,15 :

Antonio :
- 9,15 ; 11,30 ; 12.45 ; 
21,15, FESTIVAL -

RORA - 9,30 ; 11,30 ;
18,15 ; 20.30, TOMIS -
13,30 ; 16 . 18,15 ; 20.30.
O Noaptea generalilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15.30 : 
19.
O Familia noastră trăsnită : BU- 
ZEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30. FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Omul care valora miliarde : 
DACIA — 3,30—21 în continuare. 
COTROCENI - 15,30 ; 18.
0 Iconostas : COTROCENI — 20,30 
e Paria : BUCEGI - 9 ; 11.15 : 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 :
20,30, ARTA — 9,30—15.30 In con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Tigrul ; UNIREA - 15,30 ; 18. 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
0 Crimă în stil personal : RA
HOVA
0 Diu
20,15.
o Un
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Atentatul de la Sarajevo : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
O Soarele vagabonzilor : PA
CEA - 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Angelica ș) sultanul : VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30, POPULAR — 15,30 ; 18.
0 Roșii și albii : POPULAR —
20.30.
O Cind voi fl mort șl livid : VI
ITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Pe urmele șoimului : MOȘILOR
- 15,30 ; 18.
0 Bărbați în deplasare : MOȘI
LOR- 20,30, FERENTARI - 15,30 : 
18 ; 20,15.
O Vîrsta Ingrată : MUNCA — 16 . 
18, CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
O Viața Iui Mateus : MUNCA — 
20.
o Creola, ochll-țl ard ca flacăra : 
VITAN - 15,30 : 18. COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Bun pentru serviciul auxiliar : 
VITAN - 20,30.
0 vera Cruz : PROGRESUL
15,30 ; 18 : 20,30.
O La Nord prin Nord-Vest : 
MIORIȚA
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VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI
DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNE

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de A. M. 
Jdanov, adjunct al ministrului pe
trolului ^al U.R.S.S., a vizitat sîm- 
bătă dimineața Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia.

Cu acest prilej, lectorul Rosalia Lă- 
craru a prezentat oaspeților docu
mentele și exponatele muzeului care

ilustrează lupta poporului român pen
tru independență națională și socială, 
momente semnificative ale mișcării 
socialiste și muncitorești în patria 
noastră, precum și aspecte ale reali
zărilor obținute în construcția socia
lismului.

Delegația sovietică a vizitat, de a- 
semenea, expoziția permanentă Co
lumna lui Traian, deschisă în incinta 
muzeului

(Agerpres)

Expoziție sovietică de scenografie
Expoziția sovietică de scenografie, 

deschisă sîmbătă la amiază, sub aus
piciile Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale 
— A.T.M. în sala de expoziții a Ate
neului Român, cuprinde schițe de 
decor și costume, machete, realizate 
pentru spectacolele ' teatrelor de 
proză, de operă și balet din Uniu
nea Sovietică.

Festivitatea a fost deschisă de ar
tista emerită Dina Cocea, vicepre
ședinte al A.T.M., care a arătat prin
tre altele că expoziția, ca și cele
lalte manifestări organizate în ca
drul „Zilelor culturii sovietice", con
stituie o contribuție la cunoașterea 
reciprocă, pe aceeași linie înscriin- 
du-se și expoziția care va prezenta 
în Uniunea Sovietică ultimele rea
lizări ale scenografiei românești.

★

Sîmbătă dimineața regizorul și 
scenaristul Serghei Apollinarievici 
Gherasimov și actrița Tamara Feo- 
dorovna Makarova, artiști ai poporu
lui din U.R.S.S., s-au întîlnit la se
diul Asociației cineaștilor cu mem
bri ai conducerii A.C.I.N., cu regi
zori, scenariști și critici de film din 
Capitală.

Cu acest prilej, cineaștii români și 
sovietici au făcut un schimb de pă- 
rj^ri, informîndu-se reciproc asupra 
p. “ocupărilor actuale ale celor două 
cinematografii, au dezbătut aspecte 
și tendințe noi manifestate în do
meniul filmului.

*
Sîmbătă dimineața, orchestra sim- 

: nică a Filarmonicii de stat din Le- 
'grad, care întreprinde un turneu 
țara noastră cu prilejul „Zilelor 

l vrii sovietice", a vizitat cartie
remunicipiului Cluj, monumente 
istorice și obiective de interes turis
tic. La amiază, oaspeții au fost pri
miți la Consiliul popular județean.

Luînd cuvîntul, Piotr Belov, pictor 
scenograf al Teatrului „Gogol" din 
Moscova, a împărtășit din preocupările 
scenografilor sovietici, ilustrate și de 
actuala expoziție, în care figurează 
lucrări semnate de artiști din diferite 
generații.

La festivitate au luat parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ar
tistul poporului Costache Antoniu, 
președintele A.T.M., oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au fost prezenți I. S. Ilin, minis
trul consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, alți membri 
ai corpului diplomatic, precum și 
membri ai delegaței culturale sovie
tice care ne vizitează țara.

*

Seara, la Casa universitarilor, or
chestra din Leningrad a susținut cel 
de-al doilea concert. Programul a 
cuprins Simfonia a 6-a de Prokofiev 
și Simfonia a 5-a de Ceaikovski. A 
dirijat Evgheni Mravinski, artist al 
poporului al U.R Ș.S., laureat al pre
miului Lenin. Concertul s-a bucurat 
de un deosebit succes.

După concert, Consiliul popular 
județean a oferit o recepție, în ca
drul căreia tov. Aurel Duca, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, și M. E. Kras- 
tin, directorul Filarmonicii din Le
ningrad, au rostit toasturi.

★

Colectivul Ansamblului Casei de 
cultură a tineretului din Leningrad, 
aflat în turneu în județul Dolj, a 
prezentat sîmbătă un spectacol fol
cloric pe scena căminului cultural 
din comuna Goicea.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a încălzit 
ușor mai ales în regiunile din sudul 
țării. Cerul s-a acoperit treptat. Lo
cal în Banat și Crișana a plouat, iar 
izolat la munte a nins slab. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, prezen- 
tînc intensificări temporare din sec- 
tori ’ud-estic în Banat, Moldova și 
zon« munte. Temperatura aerului 
la or, 14 oscila între minus 1 grad 
la Joseni și plus 12 grade la Călărași.

In București : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil. Vîntul

a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a ,fost de 8 grade

Timpul probabil pentru 10—11—12 
noiembrie. Vremea va fi în general 

.umedă.-și va . continua să se încăl
zească, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales în ju
mătatea de nord a țării. Vînt potri
vit. Temperatura în creștere ia în
ceput. apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, 
iar maximele între 6 și 16 grade, local 
mai ridicate. La munte lapoviță și 
ninsoare.

In București : vremea în general u- 
niedă și în încălzire ușoară. Cerul va 
fi temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

V
Informații utile specialiștilor

in problemele organizării științifice
a producției și a muncii■ ■

Cronica zilei
TELEGRAMA

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor exter
ne al Cambodgiei, Norodom Phuris- 
sara, cu prilejul celei de-a 16-a a- 
niversări a proclamării independen
ței Cambodgiei.

★

Sîmbătă a părăsit Capitala dele
gația Camerei de Comerț din Lon
dra, condusă de lordul Limerick, 
membru al Consiliului de conduce
re al Camerei, care a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de Hris- 
tache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, precum șl de 
membri ai Ambasadei Marii Britanii 
la București.

★

Președintele Institutului italian de 
comerț exterior, Ettore Massacesi,

care a făcut o vizită în țara noas
tră, a părăsit sîmbătă Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Mar
cel Popescu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, precum și de 
membri ai ambasadei Italiei la Bucu
rești.

★
în urma cutremurului care a a- 

vut loc recent în R.S.F. Iugoslavia, 
Consiliul național al Crucii Roșii a 
Republicii Socialiste România a tri
mis Crucii Roșii Iugoslave pentru 
populația din regiunile sinistrate un 
ajutor constînd din alimente, medi
camente, corturi, pături și îmbră
căminte.

★
Sîmbătă seara s-a înapoiat în patrie 

delegația condusă de Al. Sobaru, 
președintele O.N.T., care a participa; 
la cea de a 21-a adunare generală 
a Uniunii internaționale a organis
melor oficiale de turism, care și-a 
desfășurat lucrările la Dublin (Irlan
da). (Agerpres)

Știri culturale
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La Ga

leria de artă din Cluj a avut loc 
o manifestare artistică devenită tra
dițională : vernisajul expoziției jude
țene de pictură și sculptură. Cele 
peste 90 de lucrări de pictură și 24 
de sculptură, aparținînd a mai bine 
de 80 de autori, selecționate cu grijă 
după criteriul calității și al diversi
tății de stiluri, întruchipează tot, sau 
aproape tot, din ceea ce e mai va
loros în strădania creatoare a plasti- 
cienilor clujeni. Cu această expoziție 
se încheie un bogat program de ma
nifestări artistice ale plasticienilor 
de aici printre care redeschiderea 
muzeului de artă, expoziția închina
tă Eliberării, restrospectivele unor va
loroși artiști plastici, participarea a 
peste 20 din aceștia la expoziția ju
biliară din Capitală etc. Toate aces
tea atestă prezența vie a creatorilor 
de artă în viața artistică a țării. La 
festivitatea de deschidere a participat 
tov. Aurel Duca, prim secretar al co
mitetului județean de partid, membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid și comitetului executiv al con
siliului popular al județului și muni
cipiului Cluj, oameni de cultură.

La Cluj s-a încheiat sîmbătă faza 
zonală a Festivalului național de tea
tru. Au participat Teatrul de Nord 
din Satu Mare, Teatrul de stat din 
Baia Mare, Teatrul de stat din Tur
da, Teatrul maghiar de stat și Tea
trul Național din Cluj. Au fost pre
zentate piesele „Curierul de seară" 
de Romulus Vulpescu, „Primăvară 
tîrzie" de Horia Lovinescu, „Tra
vesti" de Aurel Baranga, „Răzvan și 
Vidra" de B. P. Hasdeu, „Asasinatul 
de pe plaja pustie" de Vasile Rebrea- 
nu, în premieră pe țară, „Piatra re
gelui" de Paskandi Geza, „Nu sînt 
turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, 
„Visul" de D. R. Popescu, „Curcu
beul negru" de Teodor Boșca și „Săp- 
tămîna patimilor" de Paul Anghel. 
Cu prilejul festivalului, oameni de 
teatru, scriitori, cronicari dramatici 
și reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură șl Artă au purtat 
discuții privind ridicarea continuă a 
nivelului artei interpretative româ
nești, lărgirea și îmbunătățirea re- 
pertoriilor.

(Agerpres)

■ PROGRAMUL I
I

încheierea intilnirii 
juridice 

româno-franceze
Sîmbătă s-a încheiat cea de-a doua 

întîlnire juridică româno-franceză. în 
ultima zi a lucrărilor, care s-au des
fășurat în amfiteatrul Ministerului 
Justiției, au fost prezentate comu
nicările : „Probațiunea în dreptul 
francez", de Maurice Rolland, pre
ședinte de secție la Curtea de Ca
sație a Franței, și „Suspendarea con
diționată a executării pedepsei în 
dreptul roman", de Siegfried Ka- 
hane, șef de sector la Institutul de 
cercetări juridice al Academiei.

Ca șl prima întîlnire, care a a- 
vut loc în urmă cu doi ani în Fran
ța, actuala ediție a reuniunii a pri
lejuit juriștilor din cele două țări 
un fructuos schimb de opinii, o 
confruntare directă a punctelor lor 
de vedere, intr-o tematică variată. 
Desfășurate într-un spirit de cole
gialitate și prietenie, dezbaterile au 
pus în evidență posibilități noi de 
perfecționare a instituțiilor și me
todelor juridice, apreciate deopotri
vă de specialiștii români și francezi 
participant! la întîlnire.

★

Cu prilejul încheierii celei de-a 
doua întîlniri juridice româno-fran
ceze, ambasadorul Franței la Bucu
rești, Pierre Pelen, a oferit sîmbătă 
seara o recepție.

Au participat prof. dr. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Adrian Dimitriu, ministrul jus
tiției, acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, Emilian Nuces- 
cu, președintele Tribunalului su
prem, prof. Traian Ionașcu, directo
rul Institutului de cercetări juridice, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, cercetători științifici din in
stitute de specialitate, juriști teore
ticieni și practicieni, funcționari su
periori din M.A.E.

Au luat parte membrii delegației 
de juriști francezi, condusă de Marc 
Ancei, președinte de secție la Curtea 
de Casație a Franței, președintele 
Societății de legislație comparată.

(Agerpres)ta® 8,45 — Deschiderea emisiunii.
Matineu duminical pentru copil 
și tineretul școlar o La șase pași 

uii ■» de o excursie — emisiune-con-
curs. Participă echipele repre
zentative ale școlilor din Județele 

Buzău—Dolj • Șah, marelui maestru 1 Partidă de șah prin televiziune 
susținută de Florin Gheorghiu. • Film serial „Fiul mării". 10,15 — Ora 
satului. In cuprins : • Rubrica „Din 7 în 7 zile" e Investițiile de azi 
— beneficiile de mîine. (Reportaj despre acțiuni intercooperatiste în Ju
dețul Constanța). • Muzică populară. 11,20 — Concert simfonic. In pro
gram : Simfonia I de George Enescu. Interpretează orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat „G. Enescu". Dirijor Mihal Brediceanu. 12,00 — De 
strajă patriei. 12,55 — Fotbal : Polonia—Bulgaria. Preliminariile Campio
natului mondial. Transmisiune directă de Ia Varșovia. Comentator Călir. 
Antonescu. 15,00 — Rugbl : România B—Franța B. Transmisiune de la 
Stadionul Dinamo. Comentator Dumitru Tănăsescu. 16,30 — Meciul de 
fotbal România—Grecia cu 7 zile înainte de disputarea iul — emisiune de 
Cristian Țopescu. 17,00 — Realitatea ilustrată. Invitații emisiunii : Mar
gareta Nlculescu — directoarea Teatrului de păpuși „Țăndărică" ; Nestor 
Ignat — președintele Uniunii Ziariștilor, și Traian Filip, scriitor — vor 
prezenta împreună cu ceilalți invitați ai emisiunii aspecte ale activității 
lor, vor vorbi despre pasiunile lor, referindu-se la lumea spectacolului 
și la universul copilăriei. Din cuprins : « Reportaj din Cuba „Casa lui 
Hemingway" a De vorbă cu Vida Geza • Pictura de bilei — reportaj 
• Reîritîlrilre după 15 ani. « -Pasiuni NlCOlăe Rfisîf — grafică 'ști.; 'fi-dhtirt " 
electrice o Trei melodii oferite de Udo JUrgens emisiunii „Realitatea 
ilustrată" o Juliette Greco — păpuși șl cîntec $ Tudor Gheorghe cîntă 
balade • Fragmente din „Micul prinț" al spectacolului Teatrului de pă
puși • Moment de pantomimă cu N. Wolcz de la Teatrul de Stat din 
Timișoara. 19,00 — Telejurnalul de seară. • Cronica duminicală. 19,30 — 
Rapsodia română. Pe unde merge dorul — montaj folcloric cu Tudor 
Helca, Minodora Nemeș, Dumitru Iliescu, Aurel loniță, acompaniați de o 
formație muzicală condusă de Traian Tîrcolea. 19,50 — Desene animate. 
20,00 — Film cu trei stele : Societatea anonimă Croockes. 21,25 — Tele- 
sport. 21,40 — Profil pe 625 de linii — serial muzical realizat de Studioul 
de Televiziune. 22,25 — Telejurnalul de noapte. 22,40 — A șaptea artă 
Noutăți cinematografice. 23,00 — închiderea emisiunii programului I.

A apărut 

„REVISTA DE FILOZOFIE" 
nr. 10/1969

PROGRAMUL II

Publicațiile și serviciile Institutu
lui central de documentare tehnică 
din Capitală pot fi de folos spe- 

i cialiștilor pieocupați de problemele 
î organizării științifice a producției și 
1 a muncii. Acest institut pune la 
ț dispoziția celor interesați o gamă 
l largă de publicații : buletinele și re- 
? vistele instituțiilor centrale de stat 

— cum sînt „Buletinul Consiliului 
Național al Cercetării Științifice", 
„Probleme de statistică" — bu
letinele și revistele „Ambalaje și 
manipulare", „Standardizarea", „Me
trologia aplicată", „Invenții și ino
vații", „Probleme de informare și 
documentare".

Ghidurile de informare documen- 
, tară, pe care le editează acest in- 
1 stitut, privesc, printre altele, mate

rialele de informare documentară și 
bibliografiile științifice și tehnice e- 
laborate în țară; materiale docu
mentare intrate în țară sau care pot 
fi procurate din străinătate; mani
festările științifice internaționale etc.

Sintezele documentare ale insti
tutului prezintă cele mai recente 
realizări și tendințe în știință și teh
nică. Tematica acestora relevă as
pecte și tendințe pe plan mondial 
în cercetare, proiectare, producție, 
metode de conducere, procedee, 
mijloace moderne de lucru etc.

Revistele de titluri cu descriptori 
reprezintă un instrument de evi
dență util în orice instituție. Prin 
intermediul lor sînt semnalate o- 
perativ toate articolele apărute în 
publicațiile străine achiziționate. 
Semnalarea se face prin traducerea 
titlurilor articolelor, însoțite de des
criptori, de clasificarea zecimală și 
pe specialități, precum și de refe
rințe bibliografice.

O latură importantă a activității 
Institutului central de documentare 
tehnică constă în efectuarea de 
traduceri. Asemenea culegeri de tra
duceri abordează teme de interes 
majoi pentru institute și întreprin
deri. Iată, spre exemplificare, cîteva 
titluri : „Laboratoare pentru cerce
tări industriale", „Mecanizarea lu
crărilor de evidență în întreprin- 

„Norrnative de timp pe miș-
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ac-cari", „Conducerea și eficiența 
tivității de cercetări-dezvoltare".

Unul dintre serviciile institutului 
efectuează, la cerere, cercetări bi
bliografice. După consultarea aces
tora, se pot comanda copii după 
materiale în original. Se primesc co
menzi ferme pentru traduceri, exe
cutări de copii după originale (xe- 
rocopii, microfilme, fotocopii), mul
tiplicări.

Institutul central de documentare 
tehnică desfășoară și o bogată și u- 
tilă activitate în domeniul difuzării 
publicațiilor de specialitate. în a- 
nul 1970 vor apărea în continuare 
buletine și reviste de specialitate 
ale unor organe și instituții centra
le, ghiduri de informare documen
tară, reviste de titluri cu descrip
tori, reviste de referate și biblio
grafii. De asemenea, sistemul de 
documentare selectivă, culegeri de 
traduceri și sinteze documentare.

Informații suplimentare, cu pri
vire la titlurile și tematicile acestor 
materiale, se găsesc în FORMULA
RUL DE ABONAMENT PE ANUL 
1970, care se poate procura de la 
Institutul central de documentare 
tehnică din București, str. Cosmo- 
nauților nr. 27—29, sectorul 1, Ser
viciul de abonamente, telefon : 
21 12 90, sau de Ia Biroul de pre
zentare al Institutului central de 
documentare tehnică din Calea Vic
toriei, nr. 100, telefon : 13 82 06.
După cum s-a mai anunțat, și în 
alte orașe ale țării funcționează bi
rouri teritoriale de informare. La a- 
ceste unități pot fi consultate di
verse materiale documentare, pre
cum și fișiere sistematice de evi
dență. Prin intermediul Biroului te
ritorial de informare se pot per
fecta împrumuturi de materiale 
cumentare. De asemenea, ele 
mese comenzi pentru traduceri 
Iată adresele necesare: Biroul 
ritorial de informare — Iași — 
Karl Marx nr. 14, telefon : 14 03 ; 
Galați — sti. N. Bălcescu, nr. 
59—61, telefon : 1 30 33 ; Brașov — 
str. Gh. Gheorghiu-Dej, nr. 33, te
lefon : 2 26 33.
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20,00 — Capodopere ale muzicii universale : 200 de ani de la nașterea 
iul Ludwig van Beethoven. Simfonia I în Do major, interpretează 
Orchestra Filarmonicii de Stat din Berlin, dirijor Kurt Mazur (R.D.G.). 
Prezintă Petre Codreanu. 20,30 — Medalion muzical — Theodor Rogalskl. 
21,20 — Roman foileton — „Lunga vară fierbinte" : „Omul cu două fețe" 
(reluare). 22,10 — Film documentar: „Darul oceanului» 22,30 — închi
derea emisiunii programului II.

SBO B T
<

• ATLETISM : 
de cros

Campionatele

HERĂSTRĂU,IN PARCUL
pe aleile din vecinătatea șose
lei Nordului, vor avea loc as
tăzi dimineața întrecerile cam
pionatelor naționale de cros. 
Primul start se va da la ora 
10.
• MOTOCROS : Campionatul 

republican
PE TRASEUL DE LA COM

PLEXUL SPORTIV METALUL 
(PANTELIMON) din Capitală, 
se va desfășura ultima etapă a 
campionatului republican de 
motocros. La întreceri, care vor 
începe la ora 13,30, și-au anun
țat participarea alergători de 
valoare din București și alte 
orașe ale țării.

O RUGBI : România (B)— 
Franța (B)

PE STADIONUL DINAMO 
DIN CAPITALA se va disputa 
astăzi, cu începere de la orele 
15, partida internațională ami
cală de rugbi dintre selecționa
tele secunde ale României și 
Franței. Oaspeții au deplasat 
la București o echipă puterni
că din care fac parte, printre 
alții, cunoscuții jucători inter
naționali Dauga, Carrere, Ma- 
gois, Lasserre, Lux, Dourthe 
și Sillieres,

Rugbiștii români vor începe 
meciul în următoarea formație : 
Ciornei, Gh. Mircea, Drăgules- 
eu, Dărăban, Postolache, Fu- 
gigi, Prossi, Pop, Mateescu, 
Giugiuc, Sabău, Călărașu, Bra
ga, Peter și Marinescu.

Numărul se deschide cu edi
torialul „Unitatea dintre partid 
și popor — puternică forță mo
trice în făurirea societății 'so
cialiste multilateral dezvoltate", 
în continuare sînt publicate stu
diile „Obiectiv și subiectiv în 
evoluția democrației socialiste" 
de L ȘERBANESCU. „Sociolo
gia culturii (Considerații meto
dologice)" de ION ALUAȘ, și 
„Cultul divinităților care mor 
și inviază. Zeii vegetației" (II) 
de PAUL BĂLA. Rubrica „Co
municări" cuprinde articolele 
„Ideea de om în cercetarea fi
lozofică" de NICULAE BELLU 
și „Sistem social și acțiune po
litică la Antonio Gramsci" de 
ANETA BUSUIOC. Revista 
mai cuprinde articolele „Con
cepția antropologică a lui Mi
hai Ralea" de SIMION GHIȚĂ 
și „Alexandru Claudian și so
ciologia cunoașterii" de VL. 
KRASNASESKI, în cadrul ru
bricii „Cercetarea critică a is
toriei filozofiei românești" și 
„Logic și biologic" de CLARA 
DAN la rubrica „Cronica idei
lor". La rubrica „Discuții" este 
publicată intervenția lui ADRI
AN RADULESCU despre „O- 
mul imaginar — obiect al cu
noașterii artistice". Rubrica 
„Critică și bibliografie" încheie 
numărul și ' cuprinde „Etica 
marxistă : idei și probleme" 
(AL. TĂNASE) și „Psihanaliza 
in fața civilizației tehnologice" 
(VASILE ZAMFIRESCU).

Cea de-a doua problemă*) propusă 
în Declarația Consfătuirii de la 
Praga a miniștrilor afacerilor exter
ne din statele participante la Trata
tul de la Varșovia pentru a fi înscri
să pe ordinea de zi a conferinței ge- 
neral-europene în problemele secu
rității este formulată : „Lărgirea re
lațiilor comerciale, economice și teh- 
nico-științifice, pe baza egalității în 
drepturi, în scopul dezvoltării co
laborării politice între statele euro
pene". Este o inițiativă pătrunsă de 
spirit constructiv și realism politic.

Pornind de la considerentul că în
făptuirea securității europene nu se 
poate obține de azi pe mîine, din- 
tr-o dată, că acest țel vital nu poate 
fi decît încununarea unui ansamblu 
de măsuri, angajamente, de pași 
concreți, România a susținut de 
multă vreme ideea că dezvoltarea 
contactelor, a legăturilor de la stat 
la stat, de la guvern la guvern, 
schimburile comerciale, cooperarea 
largă în domeniul economic, tehnico- 
științific și în alte domenii constituie 
o verigă primordială în lanțul moda
lităților prin care se poate înainta 
spre țelul securității europene. 
„Dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între state, indiferent de orînduirea 
lor socială, este calea esențială pen
tru înfăptuirea securității europene" 
—arată tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu. Iar într-un alt context, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei subliniază : „în epoca noastră, 
cînd cuceririle științifice și tehnice 
pun la îndemîna popoarelor imense 
mijloace și posibilități de a-și spori 
avuția materială și spirituală, de a 
valorifica resursele naturale în fo
losul societății, dezvoltarea relațiilor 
economice între state, participarea 
Ia diviziunea internațională a mun
cii se impun ca o cerință obiectivă a 
progresului uman. Schimbînd între 
ele produsul muncii, participînd îm
preună la accelerarea progresului e- 
conomic, științific și cultural, adu- 
cîndu-și contribuția la dezvoltarea 
patrimoniului civilizației moderne, 
popoarele se cunosc mai bine, se 
prețuiesc mai mult, conlucrează mai 
eficient și în direcția consolidării 
păcii".

Viața a demonstrat pe deplin jus
tețea acestui punct de vedere. Este 
fapt că tocmai extinderea schimburi
lor comerciale a creat primele breșe 
în zidurile de neîncredere și suspi
ciune ale „războiului rece". Iar pe 
măsură ce schimburile comerciale 
s-au extins șl cooperarea econo
mică a îmbrăcat forme mai variate 
și mai complexe, s-au dezvoltat con
tactele și întîlnirile dintre factorii 
de răspundere ai statelor europene, 
s-a angajat un dialog viu în pro
blemele vieții politice, s-a conturat 
începutul unui proces de destindere, 
care, la rîndul său, a favorizat 
lărgirea în continuare a legăturilor 
economice între toate statele conti
nentului. Tocmai de aceea se poate 
considera că, pe plan european, ex
tinderea și dezvoltarea schimburilor 
comerciale și telinico-științifice între 
toate statele continentului constituie 
temelia de nădejde a acelui edificiu 
de securitate și pace trainică spre 
care aspiră fierbinte popoarele conti
nentului.

Rezultatele ce s-au obținut pînă 
în prezent în domeniul dezvoltării 
relațiilor economice dintre țările eu
ropene sînt, desigur, pozitive ; dar els 
nu epuizează nici pe departe posi
bilitățile existente. Europa contem
porană oferă tabloul unor state cu 
economii variate, care se comple
tează reciproc, ceea ce a dus la 
crearea unor legături tradiționale de 
schimburi economice între țările con
tinentului. Dezvoltarea economică 
multilaterală și în ritm rapid a ță
rilor socialiste, orientarea și progre
sele lor în direcția industrializării 
creează continuu resurse de creș
tere atît a importurilor, cît și a ex
porturilor de mărfuri, de lărgire a 
cooperării în producție și în alte 
domenii.

în această lumină, dezbaterea în 
cadrul conferinței europene a pro
blemelor extinderii relațiilor econo
mice și afirmarea solemnă în acest 
cadru a hotărîrii țărilor participante 
de a întreprinde noi eforturi în scopul 
dezvoltării celei mai largi' colaborări 
economice între ele ar avea o mare 
importanță pentru fructificarea cît 
mai deplină a posibilităților exis
tente.

Totodată, nu poate fi ignorat că în 
prezent dezvoltarea relațiilor eco
nomice continuă să fie frinată de 
unele restricții și practici discrimina-

•) Vezi „Scînleia" nr." 8235, din 2 
noiembrie și nr. 8237 din 4 noiembrie.

torii, de regimuri preferențiale, de 
tendințe de a impune condiții de 
inegalitate sau de a păstra avantaje 
economice unilaterale. Viața arată că 
o condiție fundamentală pentru lăr
girea și intensificarea relațiilor eco
nomice, ca și a celor politice, este 
egalitatea deplină în drepturi a tu
turor partenerilor, indiferent de mă
rimea și ponderea lor economică, 
respectarea strictă a dreptului fie
căruia de a se bucura de preroga
tivele suveranității naționale, atît in 
ce privește economia, cît și politica 
sa internă și externă, de a se asigura 
în permanență avantajul reciproc, 
în acest sens, afirmarea în cadrul 
conferinței general-europene a prin
cipiului egalității în drepturi a par
tenerilor — așa cum se preconizează 
în Declarația de la Praga — ar con
tribui neîndoielnic la promovarea 
normelor eticii și dreptului interna
țional în relațiile intereuropene, la 
înlăturarea obstacolelor care mai 
există în calea dezvoltării ne
stingherite a legăturilor economice 
dintre statele continentului.

Drept jjrmare, hotărîrile în acest 
sens ale conferinței pe plan econo
mic ar stimula acțiunile con
crete pentru extinderea, intensi
ficarea și diversificarea legăturilor 
economice bi și multilaterale, pentru 
găsirea unor noi forme de co
laborare. Se poate concepe, tot
odată, că asemenea hotărîri ar 
putea favoriza colaborarea inter- 
europeană pentru realizarea, prin 
eforturile comune ale țărilor in
teresate, a unor mari proiecte în 
domeniul energeticii, transporturilor, 
mediului acvatic și aerian, ocrotirii 
sănătății etc.

Este incontestabil că dezvoltarea 
în acest sens a legăturilor economice 
intereuropene este în avantajul fie
cărei țări participante la conferință, 
repercutînau-se în mod favorabil, a- 
supra creșterii potențialului ei eco
nomic, bunăstării și prosperității po
porului respectiv, precum și asupra 
progresului general, economic' și so
cial, ceea ce ar fi nu numai în inte
resul națiunilor de pe acest continent, 
dar și de pe alte continente.

Nu este însă vorba numai de as
pectul economic al problemei. Avem 
în vedere tocmai faptul că edificarea 
unei astfel de rețele dense de legă
turi comerciale, economice, tehnico- 
științifice ar avea importante urmări 
pe planul dezvoltării relațiilor po
litice. Această evoluție ar contribui 
considerabil la accentuarea și dez
voltarea în continuare a procesului 
de destindere și de normalizare a 
relațiilor interstatale pe continent, la 
întărirea încrederii între state libere, 
suverane și egale în drepturi. 
Prin toate acestea s-ar crea condiții 
mai favorabile reducerii fondurilor 
alocate in prezent pentru cursa înar
mărilor și afectării lor în scopuri 
civile, s-ar contura și mai mult pre
misele pentru abordarea ulterioară și 
soluționarea treptată a altor proble
me de care depinde întărirea păcii 
și securității pe continentul european.

După cum este bine cunoscut, Ro
mânia promovează cu consecvență 
politica de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-științifică cu 
țările socialiste, cu celelalte țări din 
Europa și din lume, pe baza 
egalității în drepturi și avantaju
lui reciproc. Sînt binecunoscute 
multiplele inițiative, propuneri și 
acțiuni, desfășurate de țara noas
tră pe plan bilateral, la O.N.U. 
în cadrul Comisiei Economice pentru 
Europa, în vederea dezvoltării co
laborării economice între țările eu
ropene și între toate țările lumii. 
Ea este hotărîtă să acționeze și în vi
itor pentru lărgirea legăturilor eco
nomice între statele europene, con
vinsă că aceasta slujește nu numai 
progresului ei, dar și cauzei înțele
gerii și colaborării internaționale.

Pornind de la considerentul că secu
ritatea europeană nu poate fi decît) 
opera tuturor statelor continentului, 
opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că prin desfă
șurarea în continuare a unui larg 
schimb d> păreri, prin luarea în con
siderație a oricăror sugestii și pro
puneri constructive ale țărilor euro
pene, indiferent de orînduire socială, 
prin eforturile și acțiunile lor perse
verente în direcția dezvoltării destin
derii, se va asigura climatul necesar 
pentru convocarea conferinței euro
pene în prima jumătate a anului 
viitor, se vor crea premisele pentru 
ca ea să marcheze un pas însemnat 
pe calea făuririi unei păci și securi
tăți trainice în Europa și în lume.

Ion FÎNTÎNAR’J
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale Iugoslaviei. In fi
nala probei feminine, echipa U.R.S.S. 
a întrecut la limită, cu 3—2, formația 
României. Iată rezultatele tehnice : 
Golubkova-Mihalca 2—0 (23—21, 21— 
11) ; Rudnova-Alexandru 2—0 (21—16, 
21—12) ; Alexandru, Mihalca-Rud- 
nova. Golubkova 2—0 (21—18, 21—11) ; 
Alexandru-Golubkova 2—0 (21—11, 
21—7) ; Rudnova-Mihalca 2—0 (21—13, 
21—13). în competiția masculină 
victoria a revenit reprezentativei 
Iugoslaviei, învingătoare cu 3—2 în 
fața selecționatei Suediei.

Campioana de tenis de masă a Ro
mâniei. Maria Alexandru, a repurtat 
un frumos succes clștigînd la Sara
jevo titlul de campioană internațio
nală a Iugoslaviei. în finala compe
tiției, Maria Alexandru a învins-o 
cu 3—2 (15—21, 18-21, 21—15, 21—19. 
21—12), pe Miriana Ressler (Iugosla
via). în finala probei de simplu mas
culin se vor întîlni Surbek (Iugosla
via) și Gomoșkov (U.R.S.S.). Surbek 
l-a eliminat în semifinale cu 3—2 pe 
suedezul Johansson, iar Gomoșkov a 
cîștigat cu 3—1 la cehoslovacul Țurai.

• La Paris se desfășoară un mare 
turneu internațional „open" de te
nis pe teren acoperit, la care parti
cipă și tenismanii români Ion Țiriac 
și Ilie Năstase.

în „optimile" de finală ale pro
bei de simplu, Ion Țiriac a obținut 
o frumoasă victorie în două seturi:
6— 1, 6—4 în fața redutabilului jucă
tor profesionist iugoslav Nikola Pilici. 
în sferturile de finală, Ion Țiriac 
îl va întîlni pe olandezul- Tom Ok- 
ker. Ilie Năstase l-a avut ca adver
sar pe francezul Pierre Barthes, în 
fața căruia a pierdut în trei seturi:
7— 9, 6—4, 3—6.

O Cunoscuta atletă austriacă Lie- 
sel Prokop, campioană europeană la 
pentatlon, a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de aruncarea 
greutății cu 15,44 m. în cadrul ace
luiași concurs, desfășurat la Ternitz, 
Evamaria Buchholz (în vîrstă de nu
mai 13 ani) s-a clasat pe primul loc 
în proba de săritură în înălțime cu 
performanța de 1,60 m.

în articolul intitulat „Pentru securitatea și colaborarea popoarelor 
din Europa" publicat in ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", sub semnă
tura lui Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R.D.G., se comen
tează Declarația Consfătuirii de la Praga a miniștrilor de externe ai 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

Caracterizînd lucrările Consfătui
rii ca „o contribuție foarte impor
tantă la pregătirea, convocarea fără 
întîrziere și buna desfășurare a unei 
conferințe general-europene în pro
blemele securității", în articol se spu
ne : „Cele două teme de discuții pro
puse pentru conferință corespund in
tereselor tuturor popoarelor și statelor 
din Europa pentru că ele contribuie 
la destindere, la dezvoltarea unor 
relații interstatale pașnice și priete
nești și la realizarea securității eu
ropene. Republica Democrată Ger
mană sprijină întru totul propune
rile Consfătuirii de la Praga. Prin 
conținutul și forma lor, aceste pro
puneri vin foarte mult in întîmpi- 
narea statelor occidentale vecine cu 
țările socialiste.

Propunerile statelor socialiste 
sînt convingătoare și datorită faptu
lui că acestea s-au declarat de a- 
cord să abordeze, în cadrul unor 
consultări bilaterale sau multilate
rale, orice alte propuneri «îndrep
tate spre pregătirea practică. și asi
gurarea succesului conferinței gene
ral-europene».

O Înțelegere privind renunțarea Ia 
folosirea forței sau la amenințarea 
cu folosirea acesteia, în relațiile in
terstatale, înțelegere care să fie în
cheiată și semnată de toate statele

europene, ar constitui consemnarea 
renunțării la război în Europa. Ea 
ar avea o mare însemnătate pentru 
o destindere durabilă și pentru con
solidarea păcii în Europa. Concomi
tent, în acest fel s-ar face un im
portant pas spre stabilirea de re-
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lății stabile, de coexistență pașnică 
intre statele europene aparținînd ce
lor două sisteme sociale diferite.

Republica Democrată Germană 
sprijină pe de-a-ntregul șî propu
nerea de a se încheia între statele 
europene o înțelegere privind lăr
girea relațiilor comerciale, economi
ce și tehnico-științifice, pe baza e- 
galității în drepturi, in scopul dez
voltării colaborării politice între sta
tele europene.

Pregătirea și desfășurarea confe
rinței privind securitatea oferă, deci, 
noi posibilități pentru o atragere ge
nerală și pe bază de egalitate în 
drepturi a R.D.G., precum și a R. F.

a Germaniei, în relațiile general-eu
ropene. Participarea egală în drep
turi la conferință a celor două stata 
germane, participarea lor pe bază 
de egalitate în drepturi la un a- 
cord european privind renunțarea lf. 
forță, ar sluji în modul cel mai bu$ 
— în actualele condiții internațio
nale — la asigurarea păcii în Euro
pa și, în afară de aceasta, ar con
stitui o contribuție la destinderea 
dintre cele două state germane.

Guvernul R. F. a Germaniei a 
declarat, prin intermediul purtăto
rului sau de cuvînt, că va examina 
cu atenție Declarația de la Praga 
și o va discuta cu aliații săi. El 
și-a manifestat, cu acest prilej «po
ziția sa pozitivă în principiu... în fa
voarea unei conferințe privind secu
ritatea în Europa, minuțios pregăti
tă».- Aplicarea în viață a acestei de
clarații va găsi, fără îndoială, înțe
legerea popoarelor europene si spri
jin din partea R.D.G. O primă confe
rință general-europeană încununată 
de succes ar încuraja deci popoarele 
în lupta lor pentru pace și securi
tate. Ea ar face posibilă abordarea 
la o a doua sau la o a treia conferință 
general-europeană a unor probleme și 
mai complicate. O primă conferință 
privind securitatea, încununată de 
succes ar diminua, intr-o anumită 
măsură, și tensiunea in Europa. în 
acest fel, s-ar crea premisele de a 
continua cu succes eforturile în ve
derea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa".



DESCHIDEREA 
CONFERINȚEI 

F.A.O.
Sîmbătă, la sediul central din 

Roma al Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură, au început lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a conferinței F.A.O. In 
marea sală a „Adunărilor generale" 
se aflau circa o mie de reprezen
tanți ai celor 119 țări membre și ai 
unor organizații neguvernamentale, 
interesate în problemele dezvoltării 
agriculturii mondiale. Republica So
cialistă România, care își aduce cu 
consecvență contribuția la. promo
varea țelurilor Organizației Națiu
nilor Unite pentru alimentație și a- 
gricultură — în prezent țara noas
tră face parte din Consiliul F.A.O. 
— este reprezentată de o delegație

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PUICEA

condusă de către Nicolae Ștefan, 
ministru adjunct la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

Tema centrală, căreia li sînt sub
ordonate cele aproximativ 40 de 
puncte înscrise pe ordinea de zi, se 
referă la principalele tendințe ale 
agriculturii mondiale în următorii 
15 ani, precum și la rolul F.A.O. în 
sprijinirea dezvoltării multilaterale 
a producției agricole în țările în 
curs de dezvoltare și, în general, 
in lume. Chiar și o succintă trecere 
in revistă a problemelor pe care le 
va dezbate cea de-a 15-a confe
rință a F.A.O. permite să se apre
cieze că actuala sesiune se înscrie 
printre cele mai semnificative, în
trunit concentrează activitatea orga
nizației — mai mult decît oricînd în 
trecut — asupra acțiunilor concrete. 
Vor fi examinate rezultatele obți
nute ca urmare a reorganizării ac
tivității organizației în scopul spo
ririi eficienței acțiunilor sale atit pe 
plan central, cit și al diferitelor pro
grame ale sale din țările în curs de 
dezvoltare. Astfel, o serie de pro
bleme concentrează atenția partici- 
panților la conferință spre : planul 
indicativ mondial pentru dezvoltarea 
agriculturii și programul alimenta- 

. ției mondiale; campania împotriva 
foametei și participarea F.A.O. la 
al doilea deceniu pentru dezvoltare, 
organizat de Națiunile Unite; pro
gramele F.A.O. în țările în curs de 
dezvoltare și relațiile de colaborare 
ale organizației cu alte instituții in
ternaționale care se ocupă de pro
movarea creșterii producției agri- 

. cole ; examinarea cererilor unor sta
te de a fi primite în F.A.O.

Sîmbătă, în prima zi a lucrărilor 
sale, conferința a ascultat un cuvînt 
introductiv al directorului general al 
F.A.O., Boerma, trecînd apoi la ale
gerea președintelui și vicepreședin
ților conferinței. Ca președinte a fost 
ales Tiernan,. Santa Cruz, reprezen
tantul statului Chile. A fost adop
tată, de asemenea, ordinea de zi a 
conferinței, fiind aleasă și comisia 
de verificare a mandatelor, din care 
— împreună cu alte opt state — face 
parte și România.

Programul 
noului guvern 

al Turciei
ANKARA 8 (Agerpres) — Primul 

ministru al Turciei, Suleyman Demi- 
rel, a prezentat vineri în fața par
lamentului țării programul noului 
cabinet.

El a precizat că programul econo
mic guvernamental urmărește o în
viorare a situației financiare, evitînd 
inflația, recesiunea sau deflația, și 
cuprinde măsuri noi pentru moderni
zarea sistemului de impozite și în
curajare a investițiilor.

In domeniul politicii externe, a 
declarat primul ministru Demirel, 
Turcia va continua să acorde Nați
unilor Unite întregul sprijin pentru 
soluționarea1 tuturor problemelor în 
suspensie, promovînd o politică prin
cipială, de înțelegere și cooperare cu 
toate statele. In problema Orientului 
Apropiat, el a subliniat că guvernul 
de la Ankara se pronunță pentru o 
reglementare a conflictului pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Remanierea 
guvernului 

tunisian
TUNIS 8 (Agerpres). — în urma 

recentelor alegeri ce au avut loc 
In Tunisia, președintele țării, Habib 
Bourguiba, a procedat la o remani
ere a guvernului. Funcția de prim- 
ministru, creată pentru prima dată 
de șeful statului tunisian, i-a fost 
încredințată lui Bahi Ladgham, fost 
secretar de stat la Președinție. Ha
bib Bourguiba jr. deține în conti
nuare postul de ministru al aface
rilor externe, iar Mohamed Hedl 
Khefacha a primit portofoliul in
ternelor. In fruntea Ministerului A- 
părăt’ii a trecut Beji Caid Essebsi, 
iar problemele economiei i-au fost 
încredințate lui Hassen Belkhodja. 
Noua formație guvernamentală mai 
cuprinde alți 12 miniștri și patru 
secretari de stat.

•Ar
în cadrul conducerii Parti

dului Socialist Desturlan, par
tidul de guvernămînt din Tu
nisia, au intervenit o serie 
de restructurări, relatează corespon
dentul agenției France Presse. Prin
cipala modificare o reprezintă în
locuirea lui Ahmed Ben Salah cu 
Mohamed Masmoudi, ambasadorul 
Tunisiei la Paris, în funcția de se
cretar general adjunct al organiza
ției. Președintele partidului rămîne 
Habib Bourguiba, care este și șeful 
statului, iar secretarul general, Bahi 
Ladgham.

ORIENTUL APROPIAT

© întrunirea Consiliului apărării al Ligii Arabe

© Libia a anulat acordul cu Anglia privind 
crearea unui sistem de apărare aeriană

CAIRO 8 (Agerpres). — Sîmbătă, 
în capitala R.A.U.. s-au deschis lu
crările Consiliului apărării al Ligii 
Arabe, la care participă miniștri ai 
afacerilor externe, miniștrii apărării 
și șefii de state majore ai țărilor 
membre ale Ligii arabe, cu excep
ția Tunisiei. La sesiune participă, de 
asemenea, o delegație a Organizației 
pentru eliberarea Palestinei, care ur
mează să prezinte un memorandum. 
Agenția MEN menționează că în a- 
cest document vor fi înscrise o se
rie de cereri financiare a căror sa
tisfacere este necesară pentru „in
tensificarea și extinderea luptei ar
mate palestiniene".

Participanții la sesiune urmează să 
dezbată o serie de probleme referi
toare la etapa actuală a crizei din 
Orientul Apropiat. Potrivit aprecie
rilor ziarului „Al Ahram", o aten
ție deosebită va fi acordată convo
cării unei noi reuniuni arabe la ni
vel înalt, a cărei necesitate a fost 
subliniată în cadrul cuvîntării rosti-- 
te la 6 noiembrie în fața Adunării 
Naționale a R.A.U. de președintele 
Gamal Abdel Nasser. Ministrul afa
cerilor externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, va prezenta un memorandum 
în care va propune oficial convoca
rea conferinței arabe la nivel înalt. 
Ziarul „Al Ahram" menționează că
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agfijjlijlde pros® transmit:
Reformă agrară ra Peni. 

Guvernul Peruvian a emis o serie de 
decrete prin care sînt expropriate 20 
de latifundii din departamentele Ju
nin și Puno. Măsura afectează o su
prafață totală de 169 358 hectare tere
nuri agricole. In ultimele două săptă- 
mîni, guvernul peruvian a expropriat 
44 de latifundii situate în zona cen
trală a țării.

Carlo Galluzzi Ia Varșo
via. z^e'le de 6 și 7 noiembrie, 
Carlo Galluzzi, membru al Direc
țiunii Partidului Comunist Italian, 
a efectuat o vizită la Varșovia. După 
cum informează agenția P.A.P., el a 
purtat convorbiri cu conducerea Sec
ției Internaționale a C.O. al P.M.U.P. 
și a fost primit de Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

„Săptămîna Uniunii So
vietice în R.F.G.", manifestare 
organizată - de Asociația vest-germană 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
R.F.G. și U.R.S.S., s-a deschis sîmbătă 
la Wiesbaden — anunță agenția TASS. 
în aceeași zi, la Wiesbaden a avut 
loc vernisajul unei expoziții a afișului 
sovietic. La manifestări participă un 
mare număr de specialiști sovietici în 
domeniul relațiilor internaționale, eco
nomiei, arhitecturii și ocrotirii sănătății. 
Ei vor ține o serie de prelegeri și vor 
participa la discuții, se vor întîlni cu 
reprezentanți ai unor cercuri de afa
ceri, cu oameni de știință, cu ziariști 
și oameni de cultură din R.F.G.

Violenîo ciocniri între 
studenți și poliția au avut !oc 
sîmbătă în incinta Universității din 
insula japoneză Hokkaido. Ele au iz
bucnit în momentul cînd poliția a în
cercat să înlăture baricadele ridicate 
de studenți încă din luna iulie în ju
rul clădirii principale a complexului 
universitar. Un număr de 30 de per
soane au fost rănite. Mai mulți stu
denți au fost arestați. Studenții se 
pronunță pentru abrogarea imediată 
a tratatului de securitate japono-ame- 
rican și lichidarea tuturor bazelor mi
litare ale S.U.A. în Japonia.

Dezvoltarea legăturilor 
comerciale ungaro-ittdiene. 
Italia a devenit cel mai important din

Astăzi, poporul cambodgian sărbătorește cea de-a 16-a aniversare a pro
clamării independenței Cambodgiei. în fotografie : o vedere din Pnom Penh, 

capitala țării

în favoarea unei asemenea reuniuni 
s-au pronunțat pînă acum zece țări 
arabe din cele treisprezece care par
ticipă la lucrările Consiliului apă
rării.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — Re

prezentantul S.U.Ă. la O.N.U., am
basadorul Charles Yost, a conferit 
vineri cu reprezentantul R.A.U., am
basadorul Mohamed Hassan el Zay- 
yat, anunță agenția Associated Press. 
După întîlnirea celor doi ambasa
dori, Zayyat adeclarat presei că 
Yost i-a expus poziția guvernului a- 
merican în legătură cu evoluția si
tuației din Orientul Apropiat.

Tot vineri, cei doi ambasadori au 
fost primiți de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, cu care au discu
tat, de asemenea, situația din a- 
ceastă parte a lumii.

*
Libia a hotărît să anuleze acordul 

cu Marea Britanie privind crearea 
unui sistem propriu de apărare ae
riană, evaluat la 130 milioane de do
lari, a declarat în cadrul unul inter
viu, acordat agenției MEN, Adam 
Hawaz, ministrul libian al apără
rii. Acest acord, care a fost perfec
tat de către fostele autorități de la 
Tripoli, contravine Intereselor țării, 
a menționat ministrul libian.

tre partenerii comerciali occidentali ai 
Ungariei, ocupînd primul loc în ceea 
ce privește volumul schimburilor co
merciale, înaintea R. F. a Germaniei, 
Austriei, Angliei, Franței. După cum 
anunță agenția M.T.I., în prima ju
mătate a acestui an, volumul expor
tului ungar în Italia s-a ridicat la 53,5 
milioane dolari, în timp ce din Italia 
au fost importate mărfuri în valoare 
de 40 milioane dolari, fiind prevăzut 
ca volumul acestor schimburi să spo
rească în continuare.

Dizolvarea Adunării Na
ționale a Kenyei a fost anunțată 
vineri de președintele Jomo Kenyatta.

Intr-o cabană din munții Pă
durea Neagră, situată în ime
diata apropiere a izvoarelor Du
nării, a avut loc vineri și sim- 
bătă un colocviu al societății 
„Mihai Eminescu" a studenților 
Facultății de limbi romanice de 
la Universitatea din Frieburg 
țR.F. a Germaniei). Organizat 
sub auspiciile Universității din 
Frieburg și Universității din 
București, colocviul s-a bucurat 
de o largă participare — doc
toranzi și oameni de litere din 
România, R.F. a Germaniei, 
Franța, Italia, Elveția, Belgia și 
S.U.A. Au fost prezentate nu
meroase comunicări privind con
tribuția lui Mihai Eminescu la 
dezvoltarea literaturii române.

A
O echipă internațională, for

mată din 26 de oameni de ști
ință, scriitori, operatori de film 
și tehnicieni, din Marea Brita
nie, Franța, Africa, Belgia, Nor
vegia, S.U.A. și Uniunea So
vietică, întreprinde in prezent o 
lungă expediție științifică prin 
mai multe țări africane. Vineri, 
această echipă a ajuns in capi
tala statului Niger, Niamey, 
după ce parcursese la bordul 
unei șalupe peste 8 000 de kilo
metri. Scopul călătoriei, care 
urmează să se incheie la sfirși- 
tul lunii decembrie in portul T 
congolez Matadi, este de a cer
ceta condițiile de viață ale po
poarelor africane și de a studia 
bolile specifice acestor regiuni, 
adevărate flagele pentru popu
lația locală.

PE AGENDA CONVORBIRILOR 
AUSTRIACO FINLANDEZE

Securitatea 
europeană și 
dezarmarea
VIENA 8. — Corespondentul Ager

pres, P. Stăncescu, transmite: Mi
nistrul afacerilor externe al Austriei, 
Kurt Waldheim, a plecat sîmbătă în 
Finlanda, într-o vizită oficială, la in
vitația omologului său Ahti Karja- 
lainen.

In centrul convorbirilor vor sta 
problemele privind securitatea euro
peană și dezarmarea. La acestea se 
vor adăuga un schimb de păreri a- 
supra aspectelor colaborării econo
mice vest-europene, în lumina pla
nurilor țărilor scandinave de a rea
liza o uniune vamală.

După cum rezultă din declarațiile 
recente ale celor doi miniștri de ex
terne, Finlanda și Austria doresc să 
sprijine orice inițiativă sau acțiune, 
menită să contribuie la îmbunătăți
rea climatului politic în lume șl în 
special în Europa. Kurt Waldheim 
a declarat că o conferință a securită
ții europene corespunde intereselor 
destinderii internaționale și, evident, 
și intereselor Austriei. Concomitent, 
Ahti Karjalainen și-a exprimat în 
cadru] unui interviu speranța că pro
blemele postbelice europene, rămase 
în suspensie, vor putea fi rezolvate 
în mod pașnic. Cu aceeași ocazie, mi
nistrul de externe finlandez a apre
ciat pozitiv ideea unei discuții asu
pra dezvoltării colaborării europene.

Azi, alegeri în landul Re- 
nania de nord-Westfalia. 
Observatorii politici le califică ca pe 
un test al raportului forțelor politice 
din R. F. a Germaniei la numai șase 
săptămîni de la confruntarea pentru 
Bundestag.

Gambia va deveni în cu- 
rînd republică. Acest faP‘ 
prevăzut în proiectul noii constituții, 
dat publicității la Bathurst, capitala 
țării.

Greva docherilor fran
cezi. ® grevă de 24 de ore a do
cherilor a paralizat sîmbătă porturile 
franceze. Numai la Marsilia au fost 
blocate ca urmare a grevei aproxima
tiv 40 de nave.

Un avion al societății ar- 
gentiniene „Austral", care 
zbura pe ruta Cordoba — Buenos Aires 
cu 69 de pasageri la bord, a fost obli
gat de o persoană înarmată să se în
drepte spre Montevideo. Pe aeropor
tul din capitala uruguayană, autorul a- 
cestui nou act de piraterie s-a predat 
autorităților.

Vasul „Academician 
KurCÎatOV" care 8 e^ectQat cerce
tări științifice în Oceanul Atlantic, 
s-a întors în portul Kaliningrad, anun
ță agenția TASS. In timpul unei ex
pediții internaționale care a durat 4 
luni de zile, oameni de știință din 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia și Franța au 
efectuat cercetări diverse pe un tra
seu ce a măsurat peste 15 000 de mile 
marine, obținînd date prețioase cu pri
vire la mișcările seismice, cîmpul mag
netic și gravimetric al fundului ocea
nului, precum și cu privire la curenții 
calzi.

Catastrofă minieră în 
R.S.A. Potrivit datelor oficiale pu
blicate de autoritățile sud-africane, în 
urina unei explozii care s-a produs vi
neri la mina auriferă de la Buffelsfon- 
.tein, la o adîncime de 2 500 de metri, 
65 de persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 30 au fost rănite.

Primul satelit vest-ger- 
man 8 'ansat Vineri noaptea de 
la baza spațială Vandenberg, statul a- 
merican California. Destinat cercetă
rii centurii de radiații a Pămîntului, 
satelitul „Azur" se va afla pe orbită 
aproximativ un an. El a fost lansat 
cu ajutorul unei rachete americane.

REUNIUNEA DE LA LOME 

o nouă tentativă de soluționare 
a crizei nigeriene

LOME 8 (Agerpres). — In capitala 
togoleză — Lome — a avut loc sîm
bătă o reuniune Ia care au participat 
șeful statului federal nigerian, ge
neralul Yakubu Gowon, șeful sfatului 
ghanez, generalul Akwasi Afrifa, și 
președintele statului Togo, Etienne 
Eyadema. întrunirea de la Lome 
este considerată de observatorii po
litici ca o nouă acțiune diplomatică 
inițiată în vederea studierii posibili
tăților de reglementare a îndelunga
tei crize nigeriene.

Intr-o declarație făcută la sosirea 
sa în capitala togoleză, Yakubu Go
won a reafirmat că guvernul fede

Pentru unitatea 
de acțiune

3 

a forțelor de stingă 
din Italia

REUNIUNEA 
REPREZENTANȚILOR 

DIRECȚIUNILOR 
P.C. ITALIAN ȘI P.S.I.U.P.

ROMA 8 — Corespondentul Ager
pres, N. Puiceă, transmite : La Roma 
a avut loc o reuniune comună a re
prezentanților direcțiunilor naționale 
ale P.C. Italian și Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare, 
la care au participat Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I., și Tulio 
Vecchetti, secretar general al 
P.S.I.U.P. In cadrul întîlnirii au fost 
examinate probleme legate de actuala 
mișcare socială din Italia. Accentul 
a fost pus pe necesitatea adoptării 
de măsuri comune pentru întărirea 
unității clasei muncitoare și a for
țelor de stingă.

In acest scop, federațiile provin
ciale și comitetele regionale ale ce
lor două partide au fost invitate să 
organizeze întruniri comune și să 
folosească orice contact posibil cu 
celelalte forțe de stînga, pentru a 
extinde participarea maselor la ac
tualele lupte revendicative, a asi
gura succesul lor și a deschide o 
nouă perspectivă pe calea alternati
vei politice de stînga în Italia.

Din inițiativa celor două direc
țiuni, a avut loc deja o reuniune a 
conducătorilor regionali și ai1 celor 
mai importante federații din sudul 
țării

Declarația Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii

Vietnamului de sud
SAIGON 8 (Agerpres). — Guver

nul revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud a dat 
publicității o declarație în legătură 
cu discursul rostit la 3 noiembrie 
de președintele S.U.A., Richard 
Nixon — anunță agenția de presă 
Eliberarea

Discursul președintelui S.U.A. — 
se arată în declarație — a fost me
nit să apere politica de continuare 
a războiului de agresiune dus de 
Statele Unite în Vietnamul de sud. 
Planul S.U.A referitor la așa-zisa 

,,„yie.tnamizare" a războiului — se 
spune mai departe — constituie ■ în 
esență o politică de folosire a viet
namezilor în lupta împotriva viet
namezilor, în scopul continuării 
războiului de agresiune, a politicii 
neocolonialismului și perpetuării sci
ziunii Vietnamului. Retragerea din 
Vietnamul de «ud a unor contin

Indira Gandhi despre 
disensiunile din partidul 

de guvernămînt
DELHI 8 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Indiei, Indira Gandhi, a 
răspuns, în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Delhi, unor în
trebări ale ziariștilor privind actua
lele disensiuni din cadrul partidului 
de guvernămînt. Referin.du-șe la în
trevederea pe care a avut-o vineri 
cu președintele partidului Qongresul 
Național Indian, Nijalingappa, pri
mul ministru a calificat convorbirile 
drept „sincere", menționînd, totodată, 
că ele nu au dus la înlăturarea ac
tualelor divergențe existente în sînul 
conducerii partidului. Abordîna 
cauzele acestor disensiuni, Indira 
Gandhi a relevat că nu este vorba 
de o luptă pentru putere sau de con
tradicții între persoane, ci de o abor
dare diferită a problemelor esențiale 
de către cele două fracțiuni. După 
cum subliniază agenția Reuter, Indira 
Gandhi a arătat că există o opoziție 
față de transformările care se im
pun in domeniul structurii și politicii 
partidului de guvernămînt, „rămase 
aproape neschimbate, în ciuda modi
ficărilor Intervenite în viața socială". 
Ea a acuzat pe președintele partidu
lui, Nijalingappa, că manifestă in
toleranță față de membrii care au 
un alt punct de vedere. In această 
ordine de idei, Indira Gandhi a in
sistat asupra necesității ca partidul 
să se acomodeze la noile realități, 
să devină „mai democratic" în struc
tura sa și să fie capabil să primească 
„infuzia de sîrige nou" care să-1 re- 
vitalizeze. Toate aceste probleme, de 

ral al Nigeriei este dispus să înceapă 
negocieri cu autoritățile biafreze 
fără condiții prealabile. Șeful sta
tului Togo — relatează agenția Reu
ter — și-a oferit bunele oficii pen
tru o acțiune de mediere in vederea 
reluări! convorbirilor de pace între 
guvernul federal nigerian și oficia
litățile biafreze

In același timp se amintește că 
șeful statului ghanez, Akwasi Afrifa, 
In calitate de reprezentant al Comi
tetului consultativ pentru soluționa
rea crizei nigeriene a] Organizației 
Unității Africane, are misiunea de 
a stabili contacte cu liderul biafrez. 
Odumegwu Ojukwu.

DUPĂ AMlNAREA reuniunii 
la nivel Înalt a pieței comune 

„0 hotărîre care complică 
o situație și așa 

încordată" ’
Amînarea conferinței la ni

vel înalt a statelor membre 
ale Pieței comune formează 
obiectul a numeroase comen
tarii în presa vest-europeană, 
care subliniază că această 
măsură vădește profunzimea 
contradicțiilor existente între 
partenerii C.E.E.

Astfel, ziarul englez „THE 
TIMES" scrie : „Această amî>- 
nare complică o situație și 
așa încordată. Întrunirea 
are o importanță crucială. 
Scopul ei este elaborarea pro
gramului viitor de activitate 
pentru Piața comună, după 
perioada de tranziție de 12 ani, 
care se încheie la sfârșitul a- 
nului curent. In același timp, 
ca o parte integrală a viitoru
lui program, urmează a fi e- 
xaminată problema arzătoare 
a cererii Angliei. Oficial, cele 
două probleme sînt despăr
țite. în practică, ele sînt in
disolubil legate... In fond, di
sensiunile între cei șase asupra 
priorităților — completarea po

gente americane mici nu reprezintă 
altceva decît o manevră prin care 
guvernul S.U.A. dorește să liniș
tească opinia publică americană și 
să cîștige timp pentru consolidarea 
armatei și a poziției administrației 
marionetă de la Saigon, pentru a le 
folosi la realizarea planurilor agre
sive și neocolonialiste.

Politica războiului — se subliniază 
în declarație — este singurul obstacol 
în calea reglementării juste și paș
nice a problemei vietnameze și tot
odată cauza impasului. convorbirilor 
de la Paris.

Guvernul revoluționar provizoriu 
al Republicii ’ Vietnamului de sud 
subliniază din nou că soluționarea 
problemei vietnameze poate fi reali
zată pe baza programului în 10 punc
te propus de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud și 
de Guvernul revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud.

o deosebită importanță pentru viito
rul partidului, urmează să fie discu
tate în zilele de 22 și 23 noiembrie în 
cadrul sesiunii Comitatului pe în
treaga Indie al Congresului Național 
Indian.

Agenția France Presse, comentînd 
declarațiile primului ministru in
dian, este de părere că scindarea din 
rîndurile conducerii partidului de 
guvernămînt este deja un fapt împli
nit și că nu se întrevede posibilitatea 
unei reconcilieri a pozițiilor celor 
două fracțiuni.

GHANA PERSPECTIVELE
GUVERNĂRII CIVILE

După trei ani și ju
mătate de guvernare, 
militarii ghanezi s-au 
retras parțial de pe 
scena politică. Recent, 
la Accra cîteva mii de 
locuitori și mai mulți 
șefi de state africane 
au asistat la ceremonia 
instalării guvernului ci
vil condus de dr. Kofi 
Abrefa Busia. Cabine
tul, format din 17 mem
bri, este caracterizat de 
observatorii politici ca 
fiind o „echipă de oa
meni tineri și compe- 
tehți", în fața căreia 
se ridică numeroase 
probleme complexe, 
moștenite de la prede
cesorii ei.

Anii de guvernare 
militară au lăsat urme 
grele. Datoriile exter
ne se cifrează în 
prezent Ia circa 300 mi
lioane de lire. De aceea 
un capitol important 
din programul noului 
guvern se referă la 
mijloacele prin care se 
va încerca să se pună 
capăt actualelor difi
cultăți și se va tinde 
la dezvoltarea dife
ritelor sectoare ale e- 
conomiei naționale. Pro
ducția de cacao ar 
urma să fie încura
jată și mai mult, Ghana 
fiind primul producă

tor mondial în acest 
domeniu. Prezentîndu-și 
programul, noul pre
mier arăta, de aseme
nea, că partidul gu
vernamental, al cărui 
lider este, va trebui 
să asigure respectarea 
idealurilor de libertate 
și justiție înscrise în 
„noua constituție".

Pe plan extern, dr. 
Busia se declară pen
tru o neutralitate acti 
vă și întărirea legătu
rilor cu țările africane 
vecine.

Comparată de obser
vatori cu schimbări 
similare petrecute în 
Sierra Leone (apri
lie 1968) și Daho
mey (august 1968), mu
tația de Ia Accra re
ține atenția prin cîte
va aspecte mai deose
bite. Specific pentru 
trecerea puterii în mîna 
civililor în Ghana 
este ceea ce „Le 
Monde" numea „pru
dența". O dispoziție a 
noii constituții preve
de că „pentru o perioa
dă nedefinită" puterile 
prezidențiale vor fi e- 
xercitate de un trium
virat militar. De aseme
nea, o parte însemnată 
dintre responsabilitățile 
publice au rămas pe 
mai departe în mîna

liticii agricole și negocierile cu 
Anglia — provin de la o lipsă 
de încredere reciprocă. Amî
narea întrunirii la nivel înalt 
oferă țărilor Pieței comune un 
ultim prilej de a ajunge la o 
înțelegere".

Subliniind „importanța ca
pitală a întrunirii la nivel 
înalt" a Pieței comune, ziarul 
francez ,,L’AURORE" scrie la 
rîndul sau; „Miza este atit 
de mare, încît discuția trebuie 
abordată cu dosarele puse la 
punct și cu un minimum de în
țelegere reciprocă. Or, nu s-a 
ajuns la aceasta... Laitmotivul 
va rămîne : reglementarea fi
nanciară agricolă trebuie a- 
doptată definitiv, înainte de a 
se face vreun pas pe calea lăr
girii spre Anglia, Danemarca, 
Norvegia sau Islanda... In a- 
cest climat puțin favorabil, 
întrunirea a fost amânată. 
Este evident că acest climat 
trebuie îmbunătățit. Va, fi oare 
posibil ? întrunirea nu va pu
tea fi amânată a doua oară".

UDEI CASTRO
UNELE PRI
1 ECON

HAVANA 8 — Cor
gerpres, Victor Stăm 
Intr-o cuvîntare rosti 
drelor din armată c£ 
campania de recoltar 
zahăr, primul ministr 
del Castro, a sublinia 
muncitori, țărani și t 
și' universități, "forței 
stituie un tartor de
parii® ș,Zafra“, care i 
obținerea în 1970 a 10 
de zahăr. El a arătat c . .
nie participă aproxirr. 
soldați și ofițeri car 
riența lor, prin înaltu 
ganizare și disciplină, 
xercite o influență 1 
întregii desfășurări a

Ocupîndu-se, in cor 
nele aspecte ale Zafr 
nistru cubanez s-a i 
blemele productivități: 
lui și disciplinei în n 
despre productivitatea 
trestie, a spus el, tre 
răm cu toată sincerita 
servește pentru a der 
că în Cuba nu a exis 
de a munci. Nu mai 1 
ciplina muncii, căci . . „
întîlnești într-o țară în cai_„ nu e- 
xistă o mar industrie, industria 
contribuind mult la disciplinarea 
muncitorului prin însuși procesul de 
producție pe care-1 implică. Poporul 
nostru a dat nenumărate dovezi de 
sacrificiu și hotărîre în muncă. Se 
pune însă problema obișnuinței de a 
munci, a disciplinei, a preciziei care 
nu a existat. Această obișnuință se 
creează acum și cred că in această e- 
tapă. a „Zafrei celor 10 milioane", 
între rezultatele cele mai importan
te pe care le vom obține vor fi și 
o mai mare obișnuință de a munci, 
o mai bună organizare, mai multă 
disciplină.

militarilor de carieră, 
în vreme ce o serie de 
personalități civile, 
considerate că nu ar 
prezenta „garanție", au 
fost împiedicate să re
intre pe scena po
litică. Guvernului ci
vil i-a rămas o anu
mită libertate de ma
nevră pe plan parla
mentar, unde Partidul 
progresului, de guver
nămînt, deține 105 din 
cele 140 de mandate. 
De aceea, guvernul 
Busia și-a orientat 
programul nu spre ac
țiuni politice spectacu
loase, care ar fi și greu 
de realizat în condițiile 
date, ci spre un mai 
mare echilibru intern. 
Astfel, anunțînd că li
derul partidului Alian
ța națională a liberali
lor, Gbedemah, prin
cipal adversar în recen
ta campanie electorală, 
va rămîne în parla
ment, noua echipă de la 
Accra a încercat o cal
mare a pasiunilor și e- 
vitarea ascuțirii animo
zităților între liderii po
litici civili, ceea ce ar 
îngreuna punerea în 
practică a programului 
de guvernare.
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