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C.C. AL P.C.R.
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REZOLUȚIA
Plenarei din 11 -12 noiembrie 1965

a Comitetului Central al Partidului Comunist Român
privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturiin b

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român întrunită în zilele de 11—12 noiembrie 1965 a dezbătut și aprobat măsurile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii.Măsurile organizatorice adoptate de plenară sînt menite să creeze cadrul necesar progresului continuu al agriculturii noastre socialiste, înfloririi satelor, ridicării nivelului de trai material și cultural al țărănimii, sporirii aportului ei la avîntul economiei naționale, al întregii societăți, la creșterea bunăstării poporului.Plenara a subliniat că singura cale de sporire a producției și productivității muncii este aplicarea pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, folosireajmijloacelor de muncă moderne — mecanizare^ chimizare, irigații — care să influeirțfTZe~într-o măsură tot mai mare factorii naturali de care depinde procesul producției agricole.în acest scop este necesar să se depună eforturi susținute pentru realizarea integrală a planului de investiții stabilit de Congres în domeniul agriculturii, să se producă și să se furnizeze la timp unităților socialiste agricole toate mijloacele tehnice prevăzute pentru modernizarea procesului de producție. Manifested energie sporită și un înalt spirit organizatoric, organele de conducere ale agriculturii, toate unitățile agricole socialiste trebuie să militeze neobosit pentru folosirea cu cele mai bune rezultate a fondurilor alocate în vederea dotării tehnice a procesului de producție, pentru buna gospodărire a mijloacelor de care dispun, pentru îmbunătățirea activității lor economice.
IIPlenara subliniază că un factor de mare importanță în rezolvarea cu succes a sarcinilor mari trasate de Congres în domeniul dezvoltării agriculturii îl constituie perfecționarea continuă a conduceri.L.șL,planificării..agri- culturii. în acest scop plenara hotărăște:h- îmbunătățirea formei de organizare și a metodelor de muncă. ale Consiliului Superior al Agriculturii și consiliilor agricole regionale și raionale ca organe ale statului de conducere a agriculturii, pentru a se asigura imprimarea unui caracter mai eficace și operativ în munca acestor^jcreșterea răspunderii lor în rezolvarea problemelor complexe ale producției agricole. Consiliul Superior al Agriculturii va fi alcătuit dintr-un număr mai redus de membri, iar în locul actualelor secții de specialitate se vor organiza direcții încadrate cu un număr corespunzător de specialiști. Se va perfecționa structura organizatorică a consiliilor agricole regionale și raionale creîndu-se în cadrul acestora un aparat de specialitate capabil să exercite o îndrumare directă, competentă și permanentă asupra unităților agricole socialiste. Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul său Executiv, consiliile regionale și raionale își vor desfășura activitatea pe baza principiilor muncii colective, lucrînd ca organe deliberative.2. Consiliul Superior al Agriculturii și organele sale regionale și raionale au următoarele sarcini principale :a) planificarea producției, a mijloacelor de producție, a forței de muncă, a investițiilor, a rentabilității ramurilor agricole. Consiliul Superior al Agriculturii stabilește proporțiile ramurilor agricole pe sectoare social-econo- mice în vederea dezvoltării raționale și echilibrate a întregii agriculturi. El răspunde de înfăptuirea sarcinilor planului de stat cu’privire la producția agricolă ;b) îndrumarea tehnică de specialitate a întregii agriculturi, amplasarea judicioasă a culturilor pe zone și în cadrul fiecărei unități. Consiliul Superior va elabora pentru toate zonele agricole măsurile agrozootehnice diferențiate bazate pe cele mai noi date ale științei și tehnicii și pe experiența înaintată a fruntașilor agriculturii, asigurînd aplicarea lor în practică în toate unitățile agricole ;

c) proiectarea, amenajarea și îndrumarea exploatării în cele mai bune condiții a terenurilor irigate. în acest scop Consiliul va prelua o parte din atribuțiile actuale ale Comitetului de Stat al Apelor ;d) îmbunătățirea continuă a activității stațiunilor de mașini și tractoare, în vederea asigurării unui sprijin tehnic permanent și multilateral în consolidarea economică și organizatorică a cooperativelor agricole ;e) îmbunătățirea conducerii centrale a gospodăriilor agricole de stat, rezolvarea operativă a problemelor ce se ivesc în activitatea curentă a acestora. în acest scop se va crea în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii departamentul Gospodăriilor de Stat. Departamentul Gostat va asigura profilarea gospodăriilor de stat, concentrarea producției în unități specializate, perfecționarea organizării muncii în G.A.S.-uri, dezvoltarea spiritului gospodăresc, creșterea continuă a eficacității economice în întreaga lor activitate ;f) dezvoltarea cercetărilor științifice în strînsă legătură cu nevoile practice ale agriculturii, organizarea introducerii și generalizării în producție a rezultatelor obținute ;g) pregătirea, în colaborare cu Ministerul învățământului, a specialiștilor agronomi, zoo- tehniști și veterinari, a tuturor cadrelor agricole medii și superioare ;h) îmbunătățirea activității de ridicare a nivelului cunoștințelor agrozootehnice ale țărănimii, a organizării învățămîntului agrozootehnic de masă și a propagandei agricole.în activitatea lor, Consiliul Superior și consiliile agricole regionale și raionale trebuie să atragă în mod sistematic și organizat, la studierea și soluționarea problemelor pe care le ridică producția agricolă, un larg activ de specialiști, oameni de știință și țărani muncitori fruntași, care posedă un bogat bagaj de cunoștințe și experiență practică.
Pentru rezolvarea problemelor deosebit de complexe ale dezvoltării agriculturii cooperatiste și în vederea înfăptuirii indicațiilor Congresului al IX-lea cu privire la crearea unor organe proprii de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole de producție, plenara hotărăște :1. Să se supună cooperativelor agricole de producție propunerea de a se constitui uniuni cooperatiste raionale și regionale și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole. Uniunile cooperatiste, organizații economice obștești, să se creeze pe baza adeziunii libere a cooperativelor agricole și a principiilor centralismului democratic, avînd ca for suprem de conducere Congresul Uniunii Naționale și respectiv, conferințele uniunilor regionale și raionale.2. Sarcina principală a uniunilor cooperatiste va fi orientarea activității cooperativelor agricole în direcția cerințelor dezvoltării economiei noastre naționale, îmbinarea armonioasă a intereselor țărănimii cooperatiste cu interesele generale ale țării. Ele vor ajuta cooperativele agricole în organizarea muncii, normarea și retribuirea ei, în utilizarea rațională a fondurilor de investiții și a mijloacelor materiale de care dispun.3. Veriga de bază a sistemului de conducere obștească a agriculturii cooperatiste va fi uniunea raională, constituită prin asocierea cooperativelor din raza raionului respectiv. Uniunea raională va avea următoarele atribuții principale :a) coordonarea și îndrumarea activității cooperativelor agricole în vederea întocmirii judicioase a planurilor economice, bunei organizări a procesului de producție, respectării stricte a prevederilor statutului și a democrației cooperatiste :b) organizarea unor acțiuni de interes comun ale cooperativelor agricole din raza lor de activitate privind ameliorarea pămîntului, asigurarea folosirii chibzuite a forței de muncă, a fondurilor bănești și a mijloacelor de lucru ale cooperativelor, precum și a sprijinului acordat de stat ;c) aprovizionarea cooperativelor corespunzător nevoilor procesului de producție, cu în

grășăminte chimice, insectofungicide, utilaje, semințe din soiuri valoroase, materiale pomi- viticole, medicamente de uz veterinar și altele, creînd treptat, pentru unele din acestea, baze de aprovizionare proprii ; organizarea reparării utilajelor agricole și mijloacelor de transport ale cooperativelor ; mijlocirea schimbului și întrajutorării cooperativelor cu semințe, furaje și alte mijloace necesare producției ;d) organizarea prelucrării și valorificării produselor agricole ale cooperativelor de producție. Uniunile raionale vor colabora activ cu organele de stat în orientarea producției agricole corespunzător necesităților de alcătuire a fondului central, asigurînd îndeplinirea tuturor prevederilor contractuale încheiate cu statul ;e) organizarea îndrumării, controlului și evidenței contabile a cooperativelor de producție ; asigurarea asistenței juridice a acestora.Pe măsura- întăririi economice a cooperativelor și îmbogățirii propriei lor experiențe, uniunile raionale își vor lărgi activitatea, în- treprinzînd noi acțiuni menite să contribuie la folosirea cît mai completă a posibilităților și rezervelor de care dispune agricultura noastră cooperatistă.4. Uniunile regionale vor îndruma și controla activitatea uniunilor raionale, pe baza indicațiilor și prevederilor Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole. Ele vor contribui la rezolvarea problemelor ce apar în relațiile uniunilor raionale și cooperativelor agricole de producție din raza lor de activitate, cu organele economice și de stat regionale.5. Organul central de coordonare și îndrumare a activității uniunilor cooperatiste este Uniunea Națională. Ea va elabora recomandările generale cu caracter normativ, după care se vor călăuzi cooperativele agricole în orientarea producției, efectuarea investițiilor, organizarea, normarea și retribuirea muncii, repartizarea și utilizarea rațională a mijloacelor materiale și bănești ; va urmări realizarea planului de investiții în agricultura cooperatistă ; va exercita îndrumarea economico-financiară a cooperativelor ; va participa la elaborarea pe plan central a tuturor actelor normative privind agricultura cooperatistă, reprezehtînd interesele economice, juridice și sociale ale cooperativelor agricole.6. Uniunea Națională își va organiza o Casă proprie de pensii, va elabora regimul de pensionare al țăranilor cooperatori.7. Organele de conducere ale Uniunii Naționale, ale uniunilor regionale și raionale vor lucra pe baza muncii colective, ca organe deliberative și vor răspunde de activitatea lor în fața țăranilor cooperatori.8. Uniunea Națională, uniunile regionale și raionale își vor desfășura activitatea în strînsă colaborare și cu sprijinul permanent al Consiliului Superior al Agriculturii și al consiliilor agricole regionale și raionale.
IV1. Plenara stabilește că răspunderea principală pentru planificarea agriculturii o are Consiliul Superior al Agriculturii. în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole și cu alte organe economice centrale, Consiliul Superior trebuie să îmbunătățească continuu planificarea agriculturii, stabilind proporțiile dezvoltării unitare și echilibrate a tuturor ramurilor și sectoarelor social-econo- mice ale agriculturii, corespunzător cerințelor întregii economii, ridicării nivelului de trai al poporului.2. Plenara consideră că trebuie dezvoltate în continuare relațiile economice ale organizațiilor economice de stat cu țărănimea cooperatistă, sporită cointeresarea materială a producătorilor. Organele de contractare a produselor agricole se vor orienta în viitor spre concentrarea producției marfă a fiecărei culturi în gospodăriile cu condițiile naturale și social- economice cele mai favorabile. Se va extinde sistemul de contractare pe termen lung, care asigură perspectiva planificării producției în fiecare unitate agricolă și dă o mai mare siguranță în realizarea veniturilor bănești ale cooperativelor.

3. Pentru a da o bază și mai sigură contractelor încheiate între organele de stat și cooperativele agricole pe temeiul respectării principiului bunei învoieli, plenara hotărăște ca în viitor aceste contracte să prevadă atît producția cît și suprafețele cultivate și efectivele de animale necesare obținerii producției contractate.
Plenara a indicat ca la elaborarea noului statut al cooperativelor agricole să se reglementeze problemele noi apărute în viața acestora, ținîndu-se seama de necesitatea lărgirii democrației cooperatiste și aplicării neabătute a principiului conducerii colective, atragerii largi și active a masei membrilor cooperatori la stabilirea și rezolvarea treburilor obștești.1. în acest scop va trebui să se întărească rolul adunării generale a cooperatorilor, ca singur organ în drept să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a cooperativei.2. Este necesar de asemenea să sporească răspunderea consiliilor de conducere ale cooperativelor în gospodărirea avutului obștesc. Ele sînt obligate să raporteze periodic în fața adunărilor generale despre activitatea pe care o desfășoară în vederea îndeplinirii hotărîri- lor adoptate.3. în vederea îmbunătățirii organizării muncii se va întări rolul brigăzii în procesul de producție, generalizîndu-se practica alcătuirii unor brigăzi stabile, cu un număr mai mic de membri, a căror compoziție și ale căror sarcini de muncă să fie fixate pe o perioadă îndelungată de timp.4. Pentru asigurarea creșterii bunăstării țărănimii este necesar ca în fiecare unitate să se stabilească un raport cît mai rațional între fondul de acumulare și fondul de consum, care să permită reproducția lărgită, creșterea continuă a averii obștești. Potrivit gradului de dezvoltare a fiecărei cooperative agricole, plenara consideră indicat ca fondul de acumulare să se fixeze între 18 și 25 la sută din valoarea producției nete, iar fondul de consum între 75 și 82 la sută.5. Plenara apreciază că pentru mai buna cointeresare materială a cooperatorilor în rezultatele muncii lor este necesar să se generalizeze, alături de retribuirea de bază după zile-muncă, sistemul de retribuire suplimentară, precum și plata cu regularitate a avansurilor bănești și, în mod deosebit, a avansurilor lunare. Retribuirea președinților și a celorlalte cadre de conducere și administrative din cooperativă să se facă ținîndu-se seama de sarcinile și răspunderea acestora, de activitatea pe care o desfășoară pentru rezolvarea treburilor obștești, precum și de unii indicatori ce caracterizează în ansamblu activitatea de producție a cooperativei. Retribuirea de bază a președintelui — și în raport cu acesta a celorlalte cadre de conducere — este potrivit să se facă. în funcție de numărul mediu de zile- muncă calculat pe fiecare cooperator care participă regulat la activitatea din cooperativă, astfel ca zilele-muncă ce i se atribuie să nu depășească de două ori și jumătate această medie. La aceasta se va adăuga un plus de zile-muncă în funcție de valoarea producției globale, mărimea suprafețelor de teren și a efectivelor de animale ale cooperativei.6. Pornind de la importanța lotului în folosință personală pentru creșterea veniturilor cooperatorilor și constatînd că distribuirea acestor loturi pe familii de cooperatori nu este reglementată în momentul de față în mod unitar, plenara consideră necesar ca atribuirea lor să aibă la bază criteriul participării la muncă a cooperatorilor.Acordarea de noi loturi nu trebuie să se facă prin diminuarea suprafeței agricole din folosința obștească a cooperativelor, ci numai prin redistribuirea terenurilor aflate în prezent în folosința cooperatorilor, pentru destinație a- gricolă.7. Noul statut trebuie să prevadă modalitatea de soluționare a problemei terenului pentru casă și curte a cooperatorilor. Plenara indică să se acorde toată grija și sprijinul tinerilor cooperatori pentru întemeierea căminului lor,

Atribuirea locurilor pentru casă, curte și construcții gospodărești trebuie astfel făcută încît să nu afecteze perimetrul de producție folosit în prezent de cooperativele agricole.8. în vederea organizării și sistematizării dezvoltării socialiste a satelor astfel încît să se asigure ridicarea nivelului general de viață al țărănimii noastre cooperatiste, folosirea cît mai lesnicioasă a instituțiilor social-culturale de utilitate publică — școli, dispensare, cămine culturale, unități comerciale, brutării, electrificare și alimentarea cu apă — plenara hotărăște crearea Comisiei Centrale de Sistematizare a Satelor.9. Plenara consideră ca pe baza experienței acumulate de cooperativele de producție să se stabilească un sistem unitar, pe întreaga țară, de pensionare la bătrînețe sau în caz de boală a țăranilor cooperatori.Sistemul de pensionare cel mai indicat este cel mixt, în natură și în bani. Ajutorul în natură se acordă din fondul de minimum 2 la sută din producție, pe baza hotărîrii adunării generale din fiecare cooperativă. Pentru asigurarea sumelor necesare acordării pensiilor bănești, fiecare cooperativă trebuie să aloce circa 3,5 la sută din valoarea producției sale globale și fiecare cooperator să aducă o contribuție bănească proprie lunară.
1. Plenara cere organelor și organizațiilor de partid să-și îmbunătățească activitatea politico-organizatorică de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate în lupta pentru sporirea producției vegetale și animale, punînd în centrul întregii lor munci consolidarea economică și organizatorică a cooperativelor.2. Organizațiile de partid trebuie să sprijine consiliile de conducere ale cooperativelor în aplicarea hotărîrilor adoptate de adunarea generală, veghind la respectarea democrației cooperatiste, a prevederilor statutare.3. Organele regionale și raionale de partid sînt chemate să sprijine uniunile cooperatiste, creîndu-le toate condițiile pentru ca, încă de la începutul activității lor, să-și poată îndeplini cu succes sarcinile de mare răspundere ce le sînt încredințate.4. Organizațiile de partid din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare trebuie să mobilizeze muncitorii, tehnicienii și inginerii în vederea folosirii cu maximum de randament a tehnicii moderne, creșterii eficacității economice a activității acestor unități.5. Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid trebuie să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă în conducerea și îndrumarea agriculturii, să acorde un sprijin multilateral consiliilor agricole în rezolvarea concretă și operativă a sarcinilor ce le revin.6. Sfaturile populare trebuie să asigure îndrumarea consiliilor agricole și cooperativelor de producție în vederea îndeplinirii sarcinilor de creștere continuă a producției agricole vegetale și animale.

★Plenara stabilește ca în vederea pregătirii Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, care va avea loc în februarie 1966, să se creeze o comisie de organizare. Pînă la Congres vor avea loc conferințe de constituire a uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor agricole de producție.Proiectul noului statut al cooperativelor a- gricole, precum și proiectul de statut al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole și proiectul de înființare a Casei pensiilor de pe lîngă Uniunea Națională vor fi dezbătute de țărănimea cooperatistă și supuse apoi aprobării Congresului uniunilor cooperatiste.Plenara apreciază că noile măsuri vor a- sigura antrenarea și mai largă a țărănimii la activitatea de conducere a agriculturii, la rezolvarea problemelor tot mai complexe pe care le ridică progresul acestei importante ramuri a economiei noastre naționale, vor contribui la cimentarea și mai puternică a alianței dintre clasa muncitoare și țărănime — baza de neclintit a orînduirii noastre socialiste — la înflorirea continuă a patriei noastre, Republica Socialistă România.



PAGINA 2 SCÎNTEIA

I

Redăm în rezumat cuvîntul participanților la plenara C.C. al P.C.R. în legătură cu raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al partidului, cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii.Arătînd că agricultura reprezintă un factor de mare importanță în ansamblul economiei noastre naționale, tov. GHEORGHE NECULA. prim-secretar al Comitetului regional de partid București, a subliniat importanța măsurilor prevăzute de partid pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, pentru sporirea producției a- gricole, pentru întărirea economică a unităților agricole socialiste.După ce a înfățișat rezultatele obținute în ultimii ani în regiunea București în creșterea producției agricole, ceea ce a dat posibilitatea participării regiunii într-o măsură sporită la alcătuirea fondului central al statului, vorbitorul a arătat că rezolvarea marilor sarcini sta- * bilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. în domeniul agricol impune folosirea chibzuită și eficientă a mijloacelor ce vor fi puse la dispoziția agriculturii în perioada planului de 5 ani, o mai bună îndrumare a cooperativelor a- gricole de producție. De aceea — a spus vorbitorul — consider întru- totul justificate măsurile cuprinse în raportul prezentat plenarei, privind îmbunătățirea conducerii de către stat a agriculturii și crearea uniunilor cooperatiste.Așa cum s-a subliniat în raport, consiliile agricole au reușit să a- ducă o anumită contribuție în introducerea și generalizarea cuceririlor științei și practicii înaintate în agricultură, la formarea și creșterea de cadre cu pregătire superioară și medie, precum și la asigurarea participării efective a specialiștilor în procesul de producție. Cu toate acestea, consiliile agricole n-au cuprins și n-au rezolvat o seamă de probleme din domeniul agriculturii datorită lipsurilor care s-au manifestat în stilul lor de muncă, defecțiunilor existente în însăși structura lor organizatorică, nepre- luării unor pîrghii importante de conducere a agriculturii. Aceste lipsuri și defecțiuni au fost resimțite și în regiunea noastră și de aceea organele de partid au fost nevoite să se ocupe nemijlocit de rezolvarea unor probleme care intrau în competența organelor de stat specializate.Exemplificînd aceste afirmații vorbitorul a spus : Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, au fost întreprinse și în regiunea București măsuri pentru identificarea unor noi surse de apă și suprafețe pentru irigări, stabilin- du-se ca pînă în 1970 amenajările pentru irigații să se extindă cu 210.000 ha, astfel ca la sfîrșitul cincinalului să se poată cultiva o suprafață irigată de peste 270 000 de hectare. Punerea în funcțiune a sistemelor de irigații și exploatarea acestora în bune condiții nu pot fi rezolvate bine atunci cînd organele agricole de stat nu conduc și nu poartă răspunderea asupra acestor acțiuni. Vorbitorul a înfățișat o serie de defecțiuni în activitatea practică a organelor Comitetului de Stat al Apelor care au influențat negativ producția agricolă. Numeroase lipsuri s-au datorat divizării răspunderii în problema irigațiilor. De aceea considerăm întru totul justă — a spus vorbitorul — măsura de a trece în competența Consiliului Superior al Agriculturii activitatea legată de exploatarea sistemului de irigații. Este normal ca folosirea întregului sistem de irigare, dirijarea tuturor mijloacelor de exploatare și îndrumarea cadrelor care lucrează în acest sector să revină celor care răspund de producția a- gricolă.Referindu-se la problemele planificării agriculturii, vorbitorul a arătat că deoarece acest instrument important în munca de conducere nu a revenit Consiliului Superior al Agriculturii, cu toate că el avea sarcina realizării producției, prevederile de plan se transmiteau de către Comitetul de Stat al Planificării, iar baza materială necesară realizării planului era asigurată de Consiliul Superior al Agriculturii. Așa se explică faptul că regiunea București, deși a primit an de an sarcini sporite privind producția agricolă, dotarea cu tractoare și alte mașini agricole nu se făcea corespunzător acestor sarcini. Această stare de lucruri a frînat desigur într-o anumită măsură sporirea producției.Atribuirea unui singur organ a răspunderii asupra sarcinilor de plan și asigurării bazei materiale va înlătura aceste defecțiuni.Referindu-se la măsurile preconizate cu privire la îmbunătățirea formelor de îndrumare și conducere a activității agriculturii cooperatiste, vorbitorul a arătat că înființarea uniunilor cooperatiste va da posibilitate rezolvării la un nivel superior a multiplelor probleme pe care le ridică agricultura cooperatistă. Referindu-se de pildă la problema valorificării producției, vorbitorul a arătat că pe teritoriul regiunii își desfășoară activitatea 24 întreprinderi de contractare și preluare a producției marfă.

îmbunătățirea muncii de valorificare 'a producției necesită desigur perfecționarea activității organizațiilor de contractare, însă nu încape îndoială că înființarea u- niunilor intercooperatiste va avea un rol însemnat în lichidarea unora din lipsurile existente în acest domeniu. Ele vor trebui să aducă de asemenea o contribuție substanțială și în alte domenii arătate în raport ca, de exemplu: aprovizionarea cu utilaje, materiale și piese de schimb, executarea prestațiilor de serviciu pentru cooperativele agricole, asigurarea asistenței juridice etc.Exprimîndu-și aprobarea deplină pentru măsurile ce se propun privind viața internă a cooperativelor agricole, vorbitorul a apreciat ca fiind foarte just modul cum este prevăzută rezolvarea problemei atribuirii loturilor în folosință personală pe baza criteriului participării la muncă a fiecărui cooperator.Așa cum a fost subliniat și în raportul prezentat plenarei, experiența unor cooperative din regiunea București și din alte regiuni demonstrează că acest mod de rezolvare a problemei loturilor constituie un stimulent în mobilizarea membrilor cooperatori la executarea lucrărilor agricole, asigură continuitatea în muncă.în încheiere, tov. Gheorghe Ne- cula a arătat că aplicarea în viață a complexului de măsuri elaborat de conducerea partidului cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii va contribui la realizarea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Exprimîndu-și deplina aprobare față de măsurile supuse dezbaterii plenarei, tov. GHEORGHE CĂLIN, prim-secretar al Comitetului regional de partid Hunedoara, a arătat că ele reflectă grija deose^ bită și preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului pentru ridicarea agriculturii la nivelul cerințelor desăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră.Consider- măsura de a se crea organe proprii de conducere a cooperativelor agricole de producție, a spus vorbitorul, de o mare importanță pentru îmbunătățirea activității acestor unități agricole socialiste.De asemenea, a spus în continuare vorbitorul, prin adoptarea noului statut al cooperativelor a- gricole de producție se vor înlătura o serie de anomalii existente în prezent, se va asigura în primul rînd o participare mai largă și eficace a cooperatorilor la stabilirea și aplicarea în viață a măsurilor de care depinde întărirea și dezvoltarea cooperativei agricole, cointeresarea sporită a țăranilor cooperatori în creșterea producției agricole.Este foarte adevărat că încheierea cooperativizării agriculturii a constituit numai începutul și nu rezolvarea problemei dezvoltării și modernizării agriculturii noastre. Cu toate că de la cooperativizare și pînă acum în regiunea noastră s-au obținut o serie de rezultate bune privind sporirea producției vegetale și animale și întărirea economico-organizatorică a unităților cooperatiste, totuși agricultura regiunii noastre este mult în urma celorlalte ramuri ale economiei, precum și față de agricultura din alte regiuni ale țării. Producțiile obținute la principalele culturi, la carne, la lapte, lînă se află sub producțiile medii realizate pe țară.Măsurile pe care le va adopta plenara ne vor ajuta mult să rezolvăm problemele pe care le ridică producția agricolă în regiunea noastră. Consultînd cadrele de specialiști, activul nostru de partid, vom întocmi un program de perspectivă pentru ca, treptat, agricultura regiunii noastre să se ridice la nivelul posibilităților pe care le are.Vorbind despre problemele privind organizarea, normarea și retribuirea muncii în cooperativele agricole, vorbitorul a arătat că anul acesta în unele cooperative agricole din regiune s-au repartizat suprafețele de teren pe familii, îndeosebi la prășitoare, apli- cîndu-se retribuirea suplimentară a cooperatorilor pentru depășirea producției prevăzute. Rezultatele obținute de aceste cooperative sînt mai bune, mai ales în executarea lucrărilor de întreținere și recoltare.Și în cooperativele noastre de producție — a arătat vorbitorul — se manifestă o serie de deficiențe privind repartizarea loturilor în folosință personală a cooperatorilor. Cetățeni care nu lucrează deloc în cooperative, unii care nici nu mai locuiesc în comună, dețin loturi în folosință, în timp ce cooperatori care lucrează permanent 

nu au nici un fel de lot în folosință personală. Desigur, trebuie să se facă ordine în această privință. Noul statut va constitui o călăuză în rezolvarea acestor probleme.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele aspecte ale muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid în rîndul țăranilor cooperatori. Un lucru se desprinde din activitatea noastră — a spus el — că acolo unde munca a fost bine organizată și s-a ținut seama de condițiile concrete din fiecare cooperativă rezultatele obținute sînt bune. Experiența acestora a fost însă slab popularizată.în încheiere vorbitorul a spus: ne angajăm în fața conducerii partidului să nu precupețim nici un efort pentru aplicarea măsurilor pe care le va stabili plenara, să îmbunătățim activitatea de conducere a agriculturii în regiune, munca pentru întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole.Am ascultat cu viu interes raportul prezentat în plenară, a spus tov- ION VOINA, prim-secretar al Comitetului regional de partid Brașov. Din cuprinsul său se desprinde cu pregnanță grija partidului nostru pentru dezvoltarea agriculturii și ridicarea bunăstării țărănimii, a întregului popor. Politica partidului nostru la sate, justă, științifică, a fost întotdeauna îmbrățișată și tradusă în viață cu entuziasm de țărănimea noastră, aceasta văzînd oglindin- du-se în ea propriile ei interese și năzuințe. Noile măsuri, la baza cărora stă analiza temeinică a condițiilor obiective din agricultura noastră, se vor bucura fără îndoială și de această dată de sprijinul larg al țărănimii cooperatiste. vor stîrni entuziasm și o puternică emulație în rîndul oamenilor muncii din agricultură pentru sporirea producției vegetale și animale.Prin crearea unor organe proprii de conducere a agriculturii cooperatiste — a spus vorbitorul — se vor coordona mai bine eforturile cooperatorilor pentru sporirea producției, efectuarea unor acțiuni comune, cum ar fi de pildă în regiunea noastră lucrările de îmbunătățiri funciare, desecări, irigări, lucrările de ameliorare a pășunilor și fînețelor, construcția unor complexe de vinificație, prelucrarea fructelor și legumelor etc.Referindu-se la viitorul statut al cooperativelor agricole, vorbitorul a spus : Corespunzînd etapei actuale de dezvoltare a cooperativelor- agricole, noul statut va reglementa conducerea și activitatea acestora în scopul întăririi democrației interne, organizării mai bune a muncii și retribuirii acesteia, pe baza principiului cointeresării materiale în creșterea producției agricole.Reflectînd grija partidului și statului pentru asigurarea unor condiții de viață mai bune țăranilor cooperatori, măsurile cu privire la acordarea de pensii vor lega și mai strîns pe țărani de cooperative, îi vor face să muncească cu mai multă rîvnă pentru întărirea economică și organizatorică a acestora.Referindu-se la retribuirea cooperatorilor în legătură cu rezultatele muncii lor, vorbitorul a înfățișat experiența pozitivă a unor cooperative din regiune care la recoltatul fînețelor naturale acordă cooperatorilor o cotă-parte din producția realizată. De asemenea, el a prezentat experiența unor cooperative agricole din regiune în organizarea muncii pe brigăzi, scoțînd în evidență importanța recomandărilor făcute în raport în legătură cu această problemă.Exprimîndu-și acordul deplin cu măsurile prezentate plenarei, acad. 
VASILE MÎRZA a făcut unele propuneri pe linia recomandărilor partidului cu privire la ridicarea nivelului muncii științifice în strînsă legătură cu nevoile producției.Vorbitorul a propus astfel crearea unor mici cercuri științifice care ar cuprinde 2—3 cooperative agricole și gospodării de stat, sub conducerea unui specialist de la stațiunile de cercetări agricole sau de la institutele agronomice. El a arătat că acestea ar trebui să funcționeze nu numai în lunile de iarnă, cînd există anumite cursuri de perfecționare, ci în tot timpul anului. Participanților la cercurile științifice li s-ar putea da de pildă sarcina de a experimenta diferite soiuri de cereale, care să fie puse apoi la dispoziția cooperativelor. Această muncă științifică, pe lingă cea practică, ar ajuta încetul cu încetul la ridicarea nivelului specialiștilor agricoli, lucru care ar fi în favoarea ridicării producției în cooperativa sau gospodăria de stat respectivă.Vorbitorul s-a referit în continuare la problema colaborării complexe în cercetarea științifică. Este o slabă colaborare — a spus vorbitorul — între secțiile de biologie și științe agronomice ale Academiei și Institutele de cercetări ale Consiliului Superior al Agriculturii. El a arătat utilitatea organizării unei conduceri mixte, la care să participe membrii Academiei și 

reprezentanții institutelor departamentale.Raportul prezentat în fața plenarei noastre, a spus tov. NICO
LAE VEREȘ, prim secretar al Comitetului regional de partid Mureș-Autonomă Maghiară, analizează probleme vitale de care depinde în mare măsură viitorul agriculturii noastre. Fără îndoială, soluționarea acestor probleme va duce la un nou avînt al agriculturii noastre socialiste.Și în regiunea Mureș a avut loc o creștere a forțelor de producție în agricultură. Investițiile efectuate în această perioadă pentru dotarea Stațiunilor de Mașini și Tractoare se ridică la suma de 204 milioane lei, iar din fondurile proprii și credite acordate de stat, cooperativele agricole au făcut investiții de 558 milioane lei.Dezvoltarea bazei tehnico-materiale â agriculturii, asigurarea cadrelor de specialiști și introducerea agrotehnicii avansate au creat condiții , .pentru a se obține producții mereu crescînde.Intensificarea producției agricole în anii cincinalului ne obligă să extindem mecanizarea potrivit necesităților impuse de diferitele culturi. Pentru regiunea noastră, a spus vorbitorul, are o mare importanță prevederea raportului privind dotarea S.M.T.-urilor cu mașini adecvate. specificului zonei respective în vederea diversificării mecanizării lucrărilor. Este necesar ca Consiliul Superior al Agriculturii să elaboreze proiecte tip de mecanizare a pregătirii furajelor, a transportului în interiorul fermelor, alimentării cu apă, ușor adaptabile condițiilor locale.în .continuare, vorbitorul s-a referit la măsurile preconizate în raport cu privire la îmbunătățirea conducerii agriculturii. Pe bună dreptate se apreciază că în forma actuală consiliile agricole nu au putut să asigure o conducere corespunzătoare a producției a- gricole mai ales în cooperative. Și în regiunea Mureș s-a dovedit că elaborarea unor recomandări și organizarea de consfătuiri nu a putut înlocui conducerea și îndrumarea concretă, de zi cu zi, la fața locului, a unităților cooperatiste.Consider — a spus vorbitorul — că uniunile cooperatiste îndepli- nindu-și atribuțiile ce le sînt date, vor aduce un aport însemnat la consolidarea și dezvoltarea continuă a cooperativelor agricole. Subliniez faptul că s-a simțit de mult necesitatea unui organ propriu, la nivelul raionului și regiunii, care să mijlocească rezolvarea celor mai arzătoare probleme, ale cooperativelor agricole, atît în interesul statului cît și al cooperatorilor.în dezvoltarea în continuare a cooperativelor, atragerea fiecărui cooperator la conducerea treburilor obștești — a spus vorbitorul — este o necesitate. Aceasta va duce la creșterea răspunderii pentru bunul mers al cooperativelor.Indicația cu privire la organizarea brigăzilor și echipelor ține seama de cerințele vieții din cooperative, acordînd adunărilor generale ale cooperativelor posibilitatea de a se orienta în funcție de condițiile locale, de a avea în vedere anumite relații tradiționale care s-au format între oameni. Și în regiunea Mureș există unități în care atît numărul cooperatorilor cuprinși în brigăzi cît și suprafețele atribuite sînt prea mari. A- ceasta pune pe brigadieri în imposibilitate de a organiza bine munca, de a exercita controlul și evidența muncii și producției.Vorbitorul a subliniat importanța întocmirii judicioase a planurilor de producție, dezbătute și aprobate de adunarea generală, defalcării prevederilor pe brigăzi și oameni.Exemplul pozitiv al unor cooperative, ca de pildă, cea din Gor- nești, raionul Reghin, unde retribuția suplimentară s-a introdus de mai mult timp și se aplică în mod corect ne demonstrează — a spus el — eficacitatea deosebită a acesteia pentru cointeresarea materială a cooperatorilor în mărirea producției la hectar și pe cap de animal.Reglementarea atribuirii loturilor în folosință personală în sensul prevăzut în raport, a spus vorbitorul, are o mare importanță pentru îmbunătățirea activității generale a cooperativelor de producție. Redistribuirea de către adunarea generală a acestor loturi după principiul participării la muncă este justă și necesară. în unele cooperative din regiunea noastră, ca de pildă cele din Luduș și To- plița, adunările generale au trecut la aplicarea acestui criteriu încă din anii trecuți.Vorbitorul s-a referit apoi la problema pensionării cooperatorilor. în regiunea noastră există un număr de cooperative, cum este cea din Cosmeni, raionul Ciuc, care acordă de mulți ani diferite ajutoare, aprobate de adunarea generală; în unele cooperative cuantumul se fixează după vechimea în cooperativă, în altele după capacitatea de muncă. De asemenea, și sursele de constituire a acestui fond diferă ;

în unele cooperative fondul se constituie din valoarea produselor vîndute, iar în altele din contribuția membrilor apți de muncă.Este de menționat faptul că în unitățile unde s-a rezolvat situația bătrînilor prin pensii, s-a creat o atmosferă de mulțumire generală în rîndurile cooperatorilor, aceasta contribuind la asigurarea participării permanente la muncă. Introducerea sistemului unitar de pensionare pentru membrii cooperativelor de producție agricolă va fi o mare înfăptuire în viața țărănimii noastre cooperatiste.Raportul prezentat plenarei Comitetului Central, a spus în încheiere vorbitorul, pune în fața noastră sarcini complexe privind dezvoltarea în continuare a agriculturii socialiste. Aplicarea acestora cere din partea organelor și organizațiilor de partid o vastă muncă organizatorică și politică în rîndurile cooperatorilor, o activitate sporită de îndrumare concretă și sprijinirea multilaterală a noilor organe de conducere ale agriculturii.în continuare a luat cuvîntul tov. 
VASILE MALINSCHI, președintele Băncii Naționale. Referin- du-se printre altele la măsurile de îmbunătățire a conducerii agriculturii cooperatiste și la principiile de alcătuire a viitorului statut, vorbitorul a a- rătat că acesta reprezintă întruchiparea liniei stabilite de Congresul al IX-lea al partidului. Sînt sigur că forma nouă de organizare a conducerii cooperativelor noastre agricole — uniunile cooperatiste — a spus vorbitorul, va da prilejul unirii eforturilor pentru întărirea organizatorică și economică a tuturor cooperativelor agricole de producție.Noua formă organizatorică asigură în același timp ajutorarea in- tercooperatistă care n-a putut să existe în formele de pînă astăzi. Se va dezvolta inițiativa creatoare a maselor țărănimii cooperatiste. Consider că sub multe aspecte teoretice și practice, conținutul raportului reprezintă o valoroasă contribuție la dezvoltarea ideii de cooperație agricolă în socialism. Cred că e foarte bine că s-au precizat rostul, atribuțiile, sarcinile, Consiliului Superior al Agriculturii, amplificîndu-se în unele direcții răspunderile acestuia.în continuare, vorbitorul a spus: E foarte bine că prin ștatut, legea de bază a cooperativelor agricole, se va ’insista asupra organizării muncii, asupra formelor de cointeresare, și relațiilor cooperativelor cu alte organe, asupra remunerației personalului de conducere și administrativ. Vorbitorul a subliniat importanța recomandărilor făcute în raport, privitoare la a- numite proporții între fondurile de acumulare și consum ale cooperativelor agricole de producție.Referindu-se la pensionarea cooperatorilor, vorbitorul a arătat că aceasta este o măsură bună, de mult așteptată de țărănime. Vor vedea cu acest prilej și bătrînii că munca și viața lor, la bătrînețe, sînt în mîini de nădejde, și că multe depind de propriul lor efort, de propria lor muncă. Se știe, a spus vorbitorul, că partidul și statul au luat măsuri de îmbunătățire a regimului de valorificare a producției vegetale și animale pe baze comerciale și bună învoială. Noile măsuri amplifică, dau o temelie trainică măsurilor anterioare. îmbunătățirea prețurilor, îmbunătățirea sistemului de creditare, în noile condiții, vor avea efecte sporite.în continuare vorbitorul a arătat necesitatea asigurării cooperativelor cu cadre de contabili pregătiți, precum și a întăririi continue a disciplinei financiare în agricultura cooperatistă. Consider — a spus el în încheiere — că măsurile care au fost luate, și care se iau în prezent, traducerea lor în viață, vor contribui fără doar și poate la mărirea producției agricole și la întărirea economico-organizatorică a cooperativelor noastre, la întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea, la buna aprovizionare a oamenilor muncii.Tov. GHEORGHE HOSSU, președintele Comitetului de Stat al A- pelor, a arătat în cuvîntul său justețea criticilor aduse în raport modului cum s-au realizat investițibe în agricultură în anii planului de șase ani. El a arătat, de asemenea, cauzele unor rămîneri în urmă la planul de irigații.Referindu-se la situația actuală a unor lucrări, vorbitorul a arătat că, deoarece se prevede un regim de ape favorabil, există posibilitatea ca o mare parte a suprafeței din Lunca Dunării să fie îndiguită pînă la începerea anului agricol.Vorbitorul a arătat totodată că se întîmpină o serie de greutăți în realizarea planului de îndiguiri și irigații, unele depinzînd de activitatea Comitetului de Stat al Apelor care va depune eforturi pentru îmbunătățirea muncii sale corespunzător indicațiilor date de partid, iar altele determinate de lipsurile în munca altor organe. E) a subliniat astfel necesitatea îmbunătățirii transportului materialelor trebuitoare lucrărilor de desecare.Comitetul de Stat al Apelor — a spus vorbitorul în încheiere — va sprijini agricultura pentru a-și putea duce la îndeplinire sarcini

le de creștere a producției agricole.în cuvîntul său, tov. VASILE 
VlLCU, prim-secretar al Comitetului regional de partid Dobrogea, a arătat că toate măsurile cuprinse în raportul prezentat, cu care este pe deplin de acord, reprezintă o dovadă grăitoare a cunoașterii profunde, a analizei științifice căreia îi sînt supuse de către conducerea partidului realitățile fiecărei etape ale mersului nostru înainte.Măsura de a se crea organe proprii intercooperatiste, uniuni raionale și regionale ale cooperativelor agricole de producție și Uniunea Națională izvorăște din necesitatea perfecționării formelor de conducere a agriculturii cooperatiste în continuă dezvoltare și consolidare economică.în perioada actuală — așa cum se arată în raport — creșterea susținută a producției agricole corespunzător sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului este condiționată în bună măsură de executarea unor vaste lucrări de irigații, desecări, îndiguiri, combaterea eroziunii solului și altele, care presupun o muncă intensă de organizare și de conducere a eforturilor tuturor unităților agricole. Prin înființarea uniunilor cooperativelor agricole, asemenea lucrări de mari proporții se vor putea executa în condiții calitativ superioare prin concentrarea eforturilor materiale și de muncă ale mai multor cooperative agricole de producție. Orientarea concretă a fiecărei cooperative agricole sau asocierea mai multor unități pentru ca fondurile lor de investiții să fie utilizate în mod eficient este, așa cum a reieșit din raportul prezentat, o problemă de care vor trebui să se ocupe îndeaproape uniunile cooperativelor agricole de producție.Probleme de însemnătate deosebită pentru punerea în valoare a resurselor interne mari de care dispun cooperativele agricole pentru creșterea producției vegetale și a- nimale au fost cuprinse numai in parte în activitatea consiliilor agricole. Studierea temeinică de către uniunile cooperatiste a condițiilor de producție, a procesului tehnologic, a fenomenelor sociale, a experienței dobîndite de cooperatorii fruntași din diferite ramuri de producție reprezintă temelia organizării interioare a cooperativelor agricole. Uniunile trebuie să fie în măsură să se ocupe în permanență de găsirea celor mai potrivite forme și metode de organizare a muncii, de retribuirea după producția obținută, de organizarea și ținerea concretă și la zi a evidenței muncii și a producției.Subliniind, de asemenea, importanța pentru creșterea producției a aprovizionării tehnico-materiale, vorbitorul a arătat că în 1964 numai în regiunea Dobrogea cooperativele agricole s-au aprovizionat cu materiale de producție și de investiții în valoare de aproape 300 milioane lei. Este necesară — a spus vorbitorul — organizarea unor acțiuni de întrajutorare între cooperativele agricole, care vor trebui inițiate și sprijinite de către u- niunile cooperativelor agricole. Simțind nevoia unor asemenea forme de întrajutorare, cooperativele agricole din regiunea Dobrogea au constituit un fond de întrajutorare de semințe.Studiile făcute pentru stabilirea cît mai judicioasă a condițiilor — a spus în continuare vorbitorul — ne îndreptățesc să apreciem că putem trece hotărît la introducerea sistemului unic de pensionare a membrilor cooperatori.în raportul prezentat a fost subliniat faptul că în noile condiții rolul organelor agricole de stat nu va scădea, ci, dimpotrivă, va crește. Creșterea rolului organizator al statului în domeniul agriculturii se va realiza prin consiliile agricole, care vor colabora cu organele proprii ale cooperativelor agricole de producție. în acest fel se creează condiții pentru o așezare mai bună a culturilor agricole și a speciilor de animale pe zone de producție și pe unități agricole care să ducă la concentrarea pe zone a fiecărei culturi și specii de animale. Pe măsură ce se va înlătura fărîmițarea culturilor și a creșterii animalelor, producția agricolă va crește.în regiunea Dobrogea, încă din anii trecuți, dîndu-ne seama că în toate cooperativele agricole sînt dispersate culturile agricole, speciile și categoriile de animale, am întocmit un studiu de orientare mai justă a producției în perspectivă. S-a realizat o grupare, o concentrare a culturilor și a speciilor de animale pe zone și pe unități, în funcție de condițiile specifice și de nevoile proprii ale unităților și ale membrilor săi. precum și d>~ nevoile economiei naționale. Am trecut la reducerea treptată a numărului de oi din zona cea mai favorabilă cerealelor și am extins dezvoltarea acestora în zone mai puțin prielnice pentru culturi, ca, de exemplu, în raionul Adamclisi. S-a asigurat astfel atît creșterea producției de cereale cît și a celei de lînă.De un real ajutor va fi repartizarea orientativă pe regiuni, ra

ioane și unități a indicatorilor principali din planul de dezvoltare a agriculturii pe perioada 1966/- 1970.Aducîndu-și contribuția la stabilirea proporțiilor între ramurile agriculturii, la repartizarea sarcinilor pe regiuni, raioane și unități, uniunile cooperativelor agricole vor trebui să îmbunătățească metodologia de planificare interioară a cooperativelor, bizuindu- se pe aportul și sprijinul organelor de stat agricole reprezentate în unități prin specialiști.în încheiere, vorbitorul a arătat că aplicarea măsurilor dezbătute de plenara C.C. va duce la întărirea și dezvoltarea agriculturii socialiste din țara noastră, la întărirea economică-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, la ridicarea nivelului de trai al poporului și înflorirea patriei noastre socialiste.Subliniind însemnătatea măsurilor dezbătute de plenară, tov. ION 
STÄNESCU, prim-secretar al Comitetului regional de partid Oltenie a arătat că realizarea lor va cred condiții prielnice pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului nostru în domeniul agriculturii. Din raportul prezentat în plenară se vede încă o dată modul realist și creator în care conducerea partidului rezolvă problemele complexe de care depinde dezvoltarea economiei patriei noastre Noi susținem întrutotul măsurile prevăzute și ne vom strădui să le punem în aplicare întocmai, cu convingerea că aceasta va duce la rezolvarea mai competentă și mai operativă a multiplelor probleme pe care le ridică viața de zi cu zi a satelor noastre.Este deosebit de important — a spus în continuare vorbitorul — faptul că, o dată cu preocuparea pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, partidul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii.Referindu-se la problemele extinderii irigațiilor, vorbitorul a spus: seceta excesivă care a bîn- tuit în regiunea noastră și în alte regiuni a diminuat recolta. Ținînd seama de aceasta, biroul comitetului regional de partid a întreprins o largă acțiune în direcția extinderii irigațiilor, folosind posibilitățile cooperativelor agricole de producție. Din studiile întreprinse rezultă că putem să amenajăm pe această cale în anul viitor 12 000 de ha, iar pînă în 1970 circa 50 000 ha. Se vor utiliza apele freatice, rîurile, apele din acumulări de iarnă. Este o acțiune complexă, dar oamenii sînt hotărîți să o ducă la bun sfîrșit. Întîmpinăm unele greutăți în ceea ce privește utilajele necesare acestor lucrări și aș propune să se profileze o întreprindere industrială pentru producerea lor. Este nevoie, de asemenea, de un sprijin mai mare din partea specialiștilor aparținînd Comitetului de Stat al Apelor, care să ajute cooperativele care au fondurile și materialele necesare în vederea începerii lucrărilor, la întocmirea și trasarea pe teren a proiectelor în timpul cel mai scurt.Vorbitorul s-a referit apoi la măsurile ce trebuie întreprinse pentru valorificarea celor 210 000 ha de nisipuri din regiune Ceea ce s-a făcut pe plan local pentru valorificarea acestor nisipuri — a spus el — este foarte puțin. Tn- trucît am întocmit’și un studiu în această direcție, am propus Consiliului Superior al Agriculturii să întreprindă măsuri efective privind valorificarea superioară a acestor nisipuri. Din calculele făcute de' specialiști și din experiențele făcute la stațiunile de cercetări și cî- teva cooperative, rezultă că valorificarea acestora poate avea o eficiență economică deosebită. Vorbitorul a arătat în continuare că este necesar să se studieze și să se reglementeze problema administrării pășunilor și organizării de către uniunile cooperatiste ce se vor crea a unor largi acțiuni de îmbunătățire a acestora în vederea creșterii producției de furaje.în încheiere, vorbitorul a spus: biroul Comitetului regional de partid Oltenia se angajează să ia toate măsurile în vederea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, sfaturilor populare și organizațiilor U.T.C. pentru a ridica întreaga activitate la nivelul sarcinilor trasate de plenara Comitetului nostru Central.Exprimîndu-și acordul deplin cu măsurile prevăzute în raport, tov. 

ALEXANDRU SENCOVICI, ministrul industriei ușoare, a arătat că aceste măsuri aduc o contribuție importantă ia organizarea mai bună a activității țărănimii cooperatiste pentru creșterea producției și întărirea economică-organizatorică a cooperativelor agricole. Vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii aprovizionării acestor unități cu unelte și materiale necesare procesului de producție, construcțiilor și altor activități din cooperative.Vorbitorul a arătat totodată necesitatea ca deputății să aducă o contribuție mai mare la desfășurarea muncii politice-educative în rîndurile țărănimii.
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Conferință dedicată comemorării 
a 25 de ani de la prăbușirea Doftanei

rie a Partidului, a vorbit despre trecutul glorios de luptă al partidului nostru în condițiile grele ale ilegalității, evocînd momente din lupta dusă de comuniști și alți antifasciști în închisori, printre care un loc de seamă l-a avut Doftana. Conferința a fost urmărită cu interes de un numeros public.(Agerpres)

în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România a avut loc sîmbătă după-amiază o conferință organizată de Consiliul pentru răs- pîndirea cunoștințelor cultural- științifice și Comitetul foștilor deținuți antifasciști, dedicată comemorării a 25 de ani de la prăbușirea roiu,
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Măsurile hotărîte de plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie sînt 
primite cu însuflețire în întreaga țară. Reporterii și corespondenții noștri 
care au mers ieri la sate au întîlnit în numeroase comune imaginile vii ale 
profundului interes cu care a fost așteptat și citit raportul prezentat la 
plenară de tovarășul Nicolae
ziarele în care era publicat raportul, locuitorii satelor, care aflaseră de cu 
seară — prin radio — despre plenara Comitetului Central al partidului, au 
început să se siringă, în grupuri, la sediul cooperativei agricole, la sfatul 
popular sau pe ulițe, spre a citi și comenta împreună noile măsuri stabi
lite de partid pentru dezvoltarea agriculturii țării. S-au făcut lecturi lungi 
urmărite pretutindeni cu o deosebită atenție.

Veștile primite din întreaga țară vorbesc despre aprobarea una
nimă pe care aceste măsuri o găsesc în rîndurile țărănimii. Co
mentariile oamenilor muncii din agricultură după citirea raportului, decla
rațiile pe care muiți din ei

noștri scot — toate — în evidență marea Însemnătate a acestui docu
ment pentru destinele agriculturii noastre, realismul profund al prevederilor 
sale, întemeiate pe cunoașterea temeinică a vieții, pe studierea multilate
rală a condițiilor noi care au apărut în agricultura noastră după înche
ierea cooperativizării, pe legile generale ale construcției socialismului. Mă
surile stabilite de plenară sînt întemeiate pe experiența practică obținută 
pînă în prezent de partidul și statul nOstru, de țărănimea cooperatistă, de 
oamenii muncii din agricultură, ele indică soluții temeinic studiate care 
corespund întrutotul cerințelor vieții, necesităților concrete ale dezvoltării 
agriculturii noastre. Prevederile și măsurile cuprinse în raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu au găsit un profund ecou în rîndul tu
turor categoriilor de oameni ai muncii de la sate — cooperatori, bătrîni și 
tineri, muncitori agricoli, specialiști, mecanizatori, lucrători din aparatul 
de partid și de stat — care-și exprimă hotărîrea de a depune toate efortu
rile pentru înfăptuirea lor.

Doftanei. directorul Tov. Nicolae Cio- Muzeului de Isto-
Cronica
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Măsurile cu privire la îm
bunătățirea conducerii și pla
nificării agriculturii au fost 
primite cu un mare interes și 
entuziasm de către membrii 
cooperatori din comuna Leț- 
cani, regiunea Iași. Iată ce a 
declarat corespondentului 
nostru, Manole Corcaci, tova
rășul inginer CONACHI MA- 
NOLIU, vicepreședinte 
operativei agricole din 
tă comună :

Aceste măsuri, care 
pund unor interese 
țărănimii, vor 
tarea puternică a agricultu
rii, întărirea cooperativelor a- 
gricole, înflorirea satelor noas
tre. Din măsurile stabilite la ple
nara C.C. al P.C.R. mă voi opri 
la aceea privind crearea uniuni
lor cooperatiste pe care o consi
der foarte justă, impusă de via- 
|ă. Consider ca, pe Iîngă rezol
varea multor altor probleme, a- 
cesfea ne vor ajuta în coordo
narea eforturilor cooperativelor 
pentru sporirea producției agri
cole, valorificarea acesteia, re
zolvarea unor probleme social- 
culturale, mijlocirea relațiilor 
dintre cooperativele agricole și 
alie organizații socialiste.

Și pînă acum cooperatorii din 
Lejcani au inițiat unele acțiuni 
comune împreună cu membrii 
cooperativei agricole din Du- 
meșfi, unitate cu care ne înveci
năm. Aceste acțiuni sînt un în
ceput bun, dar care trebuie con
tinuat și intensificat. Cooperînd 
mai strîns pentru a realiza un 
sistem de irigație comun, am ob
ține rezultate incomparabil mai 
bune. Spre exemplu, am putea 
crea un bazin legumicol pentru 
ambele cooperative pe cel pufin 
100 ha. Acesta se impune deoa
rece sîntem situați în zona pre
orășenească, unde produsele le
gumicole sînt foarte mult cerute. 
Am căzut de acord să unificăm 
cele două grădini (37 ha la Leț- 
cani și 22 ha la Dumești) pe un 
teren potrivit situat la hotarul 
dintre aceste unități. Dat 
faptul că rețeaua electrică 
pe aproape, o cooperare 
strînsă între cooperativele 
fre ar duce și la procurarea și fo
losirea în comun a unor elecfro- 
pompe cu care să tragem apa în 
orice colț de vie. Tot aici, îm
preună, am putea crea și un 
centru de sortare a strugurilor 
încît valorificarea producției să 
se facă mai bine și în condiții 
mai ușoare. Mă mai gîndesc apoi 
ș1 la executarea în comun a lu
crărilor de arături și stropiri în 
vie, mergînd de-a lungul tera
selor, fără a ne opri la hotar. In 
rezolvarea acesfor probleme uni
unile cooperatiste ne vor putea 
acorda un sprijin prefios.
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Experiența cooperative printre care noastră a arătat ce mare însemnătate prezintă pentru sporirea continuă a veniturilor și creșterea bunăstării cooperatorilor dezvoltarea continuă a prietății obștești, lingă numeroase probleme care interesează activitatea cooperativelor agricole, raportul subliniază, ca o importantă cerință practică, necesitatea ca noi să sporim neîncetat averea obștească. Am înțeles și înțelegem a- cest lucru — o dovadă fiind realizările pe care le-am obținut acum în sporirea prietății obștești.în ultimii 3 ani obținut portante în proprietății La sfîrșitul dispuneam obștească în valoare de 3 610 000 lei. După un an averea obștească a

crescut la 5 306 000 lei, iar după alți doi ani s-a ridicat la peste 7 milioane lei, din care fondul de bază reprezintă aproape. 4 milioane lei.Fondul de acumulare asigură reproducția socialistă lărgită, fiind principala sursă de investiții, reprezintă un adevărat bar imetru al consolidării economico- organizatorice a cooperativei, al capacității ei de a asigura sporirea continuă a producției, a veniturilor cooperativei și ale cooperatorilor.Ca rezultat al sporirii averii obștești, au crescut și veniturile realizate, iar valoarea zilei muncă în acest an se ridică la 28 lei, fată de 25 lei în anul trecut. Pornind de la aceste rezultate, reiese că și în perspectivă trebuie să acordăm o mare a- tenție găsirii de noi surse pentru mărirea

fondului perativn spre structurii culturilor, a-sigurînd în acest fel, pe iîngă mărirea produc tiei la toate culturile, o puternică bază furajeră pentru dezvoltarea continuă a efectivelor de animale care constituie o ramură importantă în economia cooperativei, în acest scop, pe lingă îmbunătățirea calitativă a rasei, s-au preconizat măsuri bunătățirea vițelelor de troducerea automatmărirea cantităților de furaje altele, verea spori turilecooperatorilor.
Kocsis IULIU președintele cooperativei agricole de producție Vărgata, raionul Tg. Mureș

Am citit cu mult interes raportul prezentat la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Aici se vorbește despre lucruri care ne interesează mult. Și de data aceasta se vede grija partidului și statului nostru pentru înflorirea agriculturii, pentru întărirea cooperativelor agricole de producție, pentru bunăstarea țărănimii. Se vorbește aici și despre loturile a- flate în folosința personală a membrilor cooperatori. Conform aprobării adunării generale, atribuirea loturilor personale s-a făcut în cooperativa noastră ținîndu-se seama de participarea la muncă a membrilor cooperatori. Familiile țăranilor cooperatori Gheorghe Lă- zău, Vasile Pup, Gheorghe Paș- cande, Traian Trifon și altele, care au participat efectiv la muncile din cooperativă, au primit loturi întregi ; cele ale țăranilor Mihai Cluci, Teodor Jurca și altele, în care au lucrat numai unul din soți, li s-au atribuit jumătate din loturi. Sînt și familii ca a lui loan Deblea, Petru Gherle II. care nu participă la lucru și au venituri din alte părți, cărora nu li s-au repartizat loturi personale.Măsurile luate de adunarea generală a cooperativei noastre au dat rezultate bune, căci prin atribuirea diferențiată a loturilor personale a fost stimulată cointeresarea cooperatorilor la lucrările și la producțiile obținute în cooperativă.Să-mi fie îngăduit să spun că în raionul nostru sînt și cooperative, între care cele din Alparea, Ineu de Criș. Săcădat, unde mari suprafețe de teren din averea obștească

au fost distribuite unor membri care nici nu lucrează în cooperativele respective, ci în întreprinderile din Oradea. Am citit în raport că multe cooperative atribuie a- ceste loturi, pe baza hotărîrii a- dunării generale, în mod diferit, în funcție de participarea la muncă a cooperatorilor. Așa cum se subliniază și în raport, este drept și firesc ca peste tot să se întîmple la fel. Aprobăm din toată inima măsurile stabilite de Plenara C.C. al partidului nostru, întrucît aplicarea lor va duce la înflorirea agriculturii noastre socialiste, la ridicarea nivelului de popor.Gheorghebrigadier, cooperativa agricolă Minai Bravu, regiunea Crișana

® Teatrul ae Operă și Balet : BĂR
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Organizare buna, rezultate bune
Corespondentul nostru din regiunea Hune

doara, L. Viski, ne-a transmis părerile a nume
roși cooperatori despre posibilitățile de punere 
în valoare a rezervelor de creștere a producției 
agricole, lată ce a relatat tov. OTILIA TEODO- 
RESCU, brigadier de cîmp la cooperativa de pro
ducție agricolă din Simeria :Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează profund situația agriculturii noastre, arată limpede direcțiile în care trebuie să acționeze țărănimea cooperatistă pentru sporirea necontenită a producției. Din mulțimea de factori care asigură buna desfășurare a activității cooperativelor am ales unul, care ni se pare esențial. Este vorba de organizarea muncii.Pe drept cuvînt, se sub-

liniază în raport, că bunul mers al activității cooperativelor depinde în mare măsură de nivelul organizării muncii, de folosirea rațională a forței de muncă. în unitatea noastră a fost o vreme cînd brigăzile și echipele nu erau alcătuite judicios. Oamenii nu erau statorniciți în brigăzi și cu atît mai mult în echipe. De a- ceea forța de muncă nu putea fi folosită rațional, se semnalau întîr- zieri în campaniile de

însămînțări, la lucrările de întreținere a culturilor, recoltare. Pentru a pune capăt acestei stări de lucruri organizația de partid și consiliul de conducere au luat măsuri pentru întărirea rolului brigăzii, pentru alcătuirea echipe număr membri, se recomandă și în raport. în cadrul cooperativei s-au creat 4 brigăzi de cîmp. Forța de muncă este repartizată în funcție de suprafețele de teren atribuite fiecăreia. Echipele sînt, de asemenea, stabile. Ba, mai mult, am ajuns ca fiecare țăran cooperator să aibă sarcini precise. Brigada mea, de pildă,

unor brigăzi și stabile, mai i adică așa cum, cu mic ' unde

are repartizate 160 ha, pe care s-au cultivat în principal grîu, porumb și orz. Celor 100 brațe de muncă le sînt date în primire parcelele pe care trebuie să le întrețină potrivit indicațiilor agronomului. în telul a- cesta munca poate mai bine organizată controlată, se asigură folosite judicioasă forței de muncă și
fi Și o a o bună întreținere a culturilor. O grijă deosebită au acordat organizația de partid și consiliul de conducere întăririi rolului de conducător al brigadierilor. Aceasta este o problemă dintre cele mai importante care, bine rezolvată, poate a- duce o contribuție serioasă la îmbunătățirea activității de zi cu zi.

După părerea mea, succesele obținute de noi în sporirea producției trebuie căutate și în organizarea muncii. A- nul acesta, cu toate condițiile nefavorabile, am reușit să obținem recolte bune • 1 660 kg de grîu și peste 4 200 kg porumb știuleți la hectar.Pe baza experienței de pînă acum, socotesc că în cooperativa noastră sînt încă posibilități mari de perfecționare a organizării muncii. Asupra acestor posibilități, ca căi ne ția,aceasta creșterea în continuare 
a producției agricole.

■ 20.
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Gabriel Gheorghiu 
televiziunii (I) @ 19,15 - Filmul docu
mentar Ceramica de Oboga © 19,30 —

va £1 sus- 
de Enrico

Sîmbătă dimineața, membrii delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, condusă de Tran Hoai Nam, membru al C.C. al F.N.E., au fost primiți de președintele Consiliului Central al Sindicatelor, Constantin Drăgan. în convorbirea care a avut loc cu a- cest prilej, ei au fost informați despre activitatea mișcării sindicale din țara noastră.în cursul zilei, oaspeții au vizitat, de asemenea, Muzeul satului și unele din noile construcții ale Capitalei. Seara, ei au asistat la un spectacol folcloric, la Teatrul C.C.S.

spitalului nr. 9 ; V. Luks a făcut o vizită la Uniunea scriitorilor, iar V. V. Ivanov la Comitetul de radiodifuziune și televiziune. în cadrul vizitelor, oaspeții sovietici s-au interesat de activitatea și realizările acestor instituții.
PLECAREA DELEGAȚIEI 

PARLAMENTULUI INDIAN

VIZITELE DELEGAȚIEI C.C.S. 
DIN R. P. UNGARĂDelegația Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, condusă de tovarășul Brutyo Janos, președintele CCS, a sosit sîmbătă în orașul „Gheorghe Gheorghiu- Dej“. Delegația este însoțită de tovarășa Larisa Munteanu, secretar al CCS din Republica Socialistă România. Oaspeții au vizitat în cursul dimineții Combinatul chimic Borzești. După-amiază, membrii delegației CCS din R. P. Ungară au vizitat orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“. Oaspeții s-au întîlnit apoi cu membrii biroului e- xecutiv al Consiliului local al sindicatelor.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÂNEMembrii delegației Asociației de prietenie sovieto-române au fost sîmbătă oaspeții unor instituții din Capitală. E. A. Vasiukova, conducătoarea delegației, și A. I. Rota- nova, au făcut o vizită la Institutul de endocrinologie „Prof. dr. C. I. Parhon“ al Academiei și la Consiliul Național al Femeilor, iar S. S. Oganesian la Institutul medico-far- maceutic și secția de neurologie a

Delegația Parlamentului Indian, condusă de deputatul K. D. Mala- vya, care ne-a vizitat țara, a părăsit sîmbătă la amiază Capitala. La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Petre Turcu, secretar al Marii Adunări Naționale, funcționari superiori și deputați ai M.A.N.Au fost de față K.R.F. Khilnani, ambasadorul Indiei la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.înainte de plecare, membrii delegației au avut o întîlnire cu reprezentanți ai presei din Capitală.
★Membrii ansamblului de cîntece și dansuri al armatei populare chineze de eliberare, aflat în turneu în țara noastră, au făcut o vizită sîmbătă dimineața la academia militară generală unde au fost primiți de general de armată Ion Tu- toveanu, comandantul academiei. Cu acest prilej a avut loc o întîlnire între artiștii militari chinezi și cadre de ofițeri elevi. în continuare, membrii ansamblului au vizitat muzeul militar central.Seara, în sala palatului Republicii Socialiste România, artiștii militari chinezi au prezentat cel de-al doilea spectacol în capitală, care s-a succes. bucurat
*Neuman, „Femei,

de un frumos
reprezentantaluptați pentruJanet mișcării pace 1“ din S.U.A., care ne-a vizitat țara la invitația Consiliului Național al Femeilor, a părăsit sîmbătă dimineața Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. (Agerpres)

ȘTIRI

Ieri la baschet

o Noua deținătoare a titlu
lui : reprezentativa Ungariei 
a Echipa țării noastre pe 

locui 6Campionatul mondial feminin de handbal, ediția a IlI-a, s-a încheiat aseară la Dortmund cu victoria echipei Ungariei, care în finală a dispus cu 5—3 (3—2) de selecționata Iugoslaviei. în celelalte meciuri au fost înregistrate următoarele rezultate : Danemarca—România 10—9; R. F. Germană—Cehoslovacia 11—10 (după prelungiri); Japonia—Polonia 6—5.(Agerpres)

Echipele masculine de baschet Dinamo București și Fenerbahce Istanbul au susținut sîmbătă, în sala Floreasca din Capitală, meciul retur contînd pentru „Cupa campionilor europeni“. Scor final: 75—58 pentru baschetbaliștii români. Sportivii noștri s-au revanșat pentru înfrîngerea suferită la Istanbul (71—85), asigurîndu-și în același timp calificarea în turul următor al competiției (alături de campioana Iugoslaviei, formația Zadar).
Dialog la distanță (regiunile Bacău și 
Hunedoara). ® în încheiere : Jurnalul 
televiziunii (H) © Tclesport.

PADUREA A-FRU MOAȘA
DORMITA — film pentru ecran pano
ramic : Patria (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în re
giunea Cluj) - 10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21.
a DUMINICA LA NEV.' YORK : Re
publica — 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21.15, București — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21, Excelsior - 9,30: 12,15; 
15: 17.45; 20,30, Grivița — 10,30; 13,15; 
16, 18,45; 21,38 (la toate completarea 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj). Modern — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© ȘOARECELE DIN AMERICA : Lu
ceafărul — 9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
0 FURTUNA DEASUPRA ASIEI : 
Union (completare Cine a luat pelica
nii ?) - 14,38; 16,30; 18,45; 21.
© 800 DE LEGHE PE 
Capitol — . ............... .. ' '
Feroviar 
5/1965) — 
21.15.
© căpitanul 
scop ; Festival ____ .....
c' ■ ...."
regiunea Cluj) — 8.45; 11; 
18,15; 20,30.
© CINE EȘTI DUMNEATA 
SORGE ? — cinemascop : 
10; 12,30; 15; 17,45; 20,30,
11,30; 15; 17,45; ".0,30, Melodia (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat in regiunea Cluj) — 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30.
© ONORABILUL STANISLAS, AGENT 
SECRET : Central — 9,45; 12; 14.15;
16,30; 18,45: 21, Moșilor — 11; 15,30; 18; 
20,30 (la ambele completarea Prima zi), 
© PRIMA ZI DE LIBERTATE — cine
mascop : Lumina — 10: 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30, Ferentari (completare
Vizita delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.) — 12,15; 16;
20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII :
— 10; 11,15: 12,30.
© HANKA : Doina — 13,45; 16; 
20,30.
0 FUGI PÎRÎIAȘULE — INTERME
DIARUL CU ARIPI — ANUL NAȘTE
RII 1805 — POVESTEA CEASULUI — 
UNIVERSURI PICTURALE — VREAU 
SA ȘTIU TOT nr. 39 : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
© LANȚUL : Cultural — 10,30; 15,30; 
18; 20,30.
« ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : 
Dacia (completare Compozitorul Aram 
Haciaturian) - 9,45 - 12,15 în conti
nuare : 15; 17,45; 20,30
© PĂCAT DE BENZINA : înfrățirea 
între popoare (completare Compozito-

9,30; 11,45; 14; 
(completare 

9; 11,15: 13.45.

AMAZOANE : 
16,30; 18.45: 21, 
Pionieria nr.

16,15; 18,45;

ZERO clnema-
(completare Vizita 

conducătorilor de partid și de stat în ......... ----- x31g; 1545.

DOMNULE 
Victoria — 
Giulești —

18,15;

Doina

18.15;

’rul Aram Haciaturian) — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30: 20,30, Munca (completare 
Au fost salvați) — 14; 16; 18,15; 20,30. 
o UNCHIUL MEU : Buzești - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15;
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
® MARILYN — cinemascop : Bucegi 
(completare Calitate în cantitate in
dustrială) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Lira (completare Călătorie în para
disul păsărilor) — 11,39; 15; 17; 19; 21.
© TOLBA CU AMINTIRI : Unirea 
(completare Acolo unde a trăit He
mingway) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
© CAPORALUL ȘI CEILALȚI : Pro
gresul — 11,30;
® CARTIERUL 
9,15; 11,30; 13,45;
— 11, 16; 18,15: 
0 CEAPAEV : 
Pionieria nr.
18,30; 20,30. 
a JUDEX :
20,45. Miorița 
9,30; 11,45; 14; ____ ____ .
(completare Călătorie în paradisul pă
sărilor) — 9,45; 12; 14,15; 18,30; 18,45; 
21.
p CĂLĂTORIE ÎN JURUL PÄMINTU- 
LUI : populai (completare Simetrie)
— 11,30; 16; 18,15; 20,30.
© CINEVA ACOLO SUS MA IUBEȘTE: 
Viitorul — 11,30, 15,30; 18; 20,30, Crin- 
gași — 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completarea știați că...).
® VESELIE LA ACAPULCO : Colen- 
tlna (completare Artiști amatori) — 
10; 15,30; 17,45; 20.
© DULCEA PASARE A TINEREȚII — 
cinemascop : Floreasca — 10; 13; 15,30; 
18; 20,30. Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 
.6; 18,15; 20,30.
a SPĂRGĂTORUL — cinemascop : 
Rahova — 10.30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© CEI MAI FRUMOȘI ANI — cine
mascop : Drumul Sării — 11; 15,30; 
17,45; 20.
© CAMERA IN FORMA DE „L" : Co- 
trocenl — 10; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15.
® UN CARTOF. DOI CARTOFI : Cos
mos (completare Lecție în infinit) — 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

20,30, Arta — 8,45;

15,30; 18; 20,15. 
VESELIEI : 
16; 18,15;

20.30. 
Flacăra 
5/1965) -

Tomis —
20,30; Pacea

(completare 
14.30; 16,30:

Vitan — 11; 15; 17; 19; 
(completare Apele) — 

16,15; 18,45; 21, Volga

2
Timpul probabil pentru 15, 16 și 17 

noiembrie. In țară : Vreme rece cu 
cer mai mult acoperit. în Ardeal, 
Moldova și regiunile muntoase vor 
cădea precipitații sub formă de lapo- 
viță șl ninsoare, iar In celelalte re
giuni sub formă de ploi și burniță. 
Vîntul va sufla potrivit cu intensifi
cări la începutul intervalului. Tempe
ratura aerului în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 7 grade și 
3 grade, iar maximele între minus 2 
grade și 8 grade. Ceață locală. în 
București : Vreme rece, cu cer mai 
mult acoperit. Temporar ploi șl 
burniță. Vînt potrivit cu intensificări 
din sectorul estic în primele zile. 
Temperatura aerului în scădere.
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ÎMPOTRIVA RATIFICĂRII
Statul rasist al Rhodesiei ' .'j'-

TRATATULUI JAP0N0-SUD COREEANTOKIO 13 (Agerpres). — în Japonia continuă demonstrațiile și mitingurile de protest împotriva ratificării tratatului privind așa- numita „normalizare a relațiilor dintre Japonia și Coreea de sud“.Agențiile de presă anunță că sîm- bătă au intrat în grevă minerii, metalurgiștii, feroviarii de la căile ferate particulare, lucrătorii de la întreprinderile chimice, de la poștă, telegraf și telefon, șoferii de taxiuri și alte categorii de oameni ai muncii.Camera Superioară a Parla-

CONDAMNAT
au IN ÎNTREAGA

■ ?

j ~ ».

1 >•

?
.A..

Distincții acordate
de Academia Republicii
Socialiste Româniamentului japonez a aprobat sîm- bătă crearea unui Comitet special pentru discutarea tratatului. în favoarea formării comitetului votat deputății partidului de gu-vernămînt liberal-democrat, sprijiniți de social-democrați. In semn de protest, deputății socialiști, comuniști și ai celorlalte partide de opoziție au părăsit sala. Prin instituirea acestui comitet, tratatul poate fi considerat ca ratificat chiar în cazul în care Camera Superioară ar refuza aprobarea lui.

LUME %

unor oameni de știință

Problema alfabetizării
in discuția O. N. U
Intervenția reprezentantului românNEW YORK 13 (Agerpres). — Vineri au continuat lucrările comitetelor principale ale Adunării Generale. Obiectul discuțiilor din Comitetul economic și financiar l-a constituit proiectul de rezoluție, prezentat de un grup de țări, printre care și România, referitor la „Campania mondială pentru alfabetizare“. Reprezentantul tării noastre, Costin Murgescu, a arătat în cuvîntul său că această campanie trebuie privită ca „o parte componentă, inseparabilă de una din cele mai importante probleme care se pun atunci cînd este vorba de dezvoltarea economică : utilizarea completă a resurselor umane ca un factor esențial al progresului omenirii“. „Alfabetizarea, a spus el în continuare, trebuie privită nu numai ca un drept esențial al omu-

lui, ci și ca o Investiție productivă, indispensabilă dezvoltării sociale, culturale și economice“. Costin Murgescu a subliniat, de asemenea, că în această problemă rolul principal revine guvernelor, iar „cooperarea internațională trebuie ■ să sprijine aceste eforturi și nu să se substituie lor".

Schroeder-Couve de Murville

8 Accident care ar fl putut 
avea urmări...NICOSIA Un bombardier cu reacție de tipul „Canberra', apar- tinînd forțelor aeriene militare britanice, care a încercat să decoleze de pe pista bazei militare de la Akrotiri din sudul Ciprului, a suferit un accident care l-a produs avarii. Pilotul a reușit să scape cu viată. în legătură cu aceasta, ziarul cipriot „Haravght* scrie că se presupune că bombardierul transporta bombe atomice. Ziarul îșl exprimă neliniștea privind consecințele care ar fi putut să se pre- ducă dacă avionul s-ar fl prăbușit.

PARIS 13 (Agerpres). — Sîmbătă au luat sfîrșit la Paris întrevederile dintre miniștrii de externe ai Franței și R.F.G. Așa cum era de așteptat, la sfîrșitul convorbirilor nu a fost dat publicității nici un comunicat.Părăsind Quai d’Orsay, ministrul de externe vest-german, Gerhard Schroeder, a ținut, însă, să sublinieze că întrevederile de sîmbătă, consacrate în special Pieței comune, au fost „utile și fructuoase“.Ziarele pariziene sînt de părere că în schimb, în problemele privind N.A.T.O. și înarmarea nucleară cei doi nu au ajuns la nici un acord. Referindu-se la aceste probleme „L’Aurore“ consideră, astfel, că -„divorțul merge mai departe între Paris și Bonn. Pe scurt, scrie ziarul. Couve de Murville și Schroeder nu au găsit nici un teren de înțelegere".

NEW YORK 13. — Trimisulspecial Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Vineri după-amiază, Consiliul de Securitate s-a întrunit pentru a dezbate situația creată ca urmare a proclamării unilaterale a independenței Rhodesiei.In prima parte a ședinței sale, Consiliul de Securitate a adoptat o rezoluție, „ca măsură preliminară, urgentă“, al cărei proiect a fost prezentat de reprezentantul Iordaniei. In acest document, Consiliul „condamnă declararea unilaterală a independenței de către minoritatea rasistă din Rhodesia“ și „cheamă toate statele să nu recunoască acest regim minoritar, rasist, ilegal din Rhodesia de sud și să se abțină de a-i acorda orice sprijin“. Rezoluția a fost adoptată cu 10 voturi pentru, nici unul împotrivă și o abținere (Franța).Sîmbătă, la reluarea dezbaterilor, au fost prezentate două proiecte de rezoluție, unul britanic iar altul prezentat de Coasta de Fildeș în numele grupului țărilor a- fricane. Proiectul britanic cere ca toate statele să se abțină de la orice asistență acordată guvernului rhodesian și în special de la furnizarea de arme, echipament și material de război. Proiectul țărilor africane propune în esență să se ia toate măsurile, inclusiv cele de ordin militar, împotriva guvernului condus de Ian Smith.
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Studențl’ al universității din Nairobi demonstrează împotriva actului 
unilateral al guvernului rasist din Rhodesia. In cursul zilei de Ieri, In 
numeroase țări africane, precum șl în multe alte țări ale lumii, mani
festații de masă șl declarații oficiale au înfierat încălcarea grosolană 
a dreptului popoarelor la autodeterminare pe care o constituie acest act• „Țările africane condamnă ipocrizia și nehotărîrea de care a dat dovadă Marea Britanie în problema Rhodesiei“— se spune în nota de protest pe care președintele Ghanei, Nkrumah, a a- dresat-o guvernului britanic. „A- ceastă proclamare, arată într-un comunicat oficial șeful statului tunisian, Habib Bourghiba, constituie o violare flagrantă a dreptului popoarelor la autodeterminare.

Se anunță constituirea unui guvern
național popularSALISBURY 13 (Agerpres). — După actul proclamării unilaterale a independenței, la Salisbury a fost instituită o strictă cenzură menită să Izoleze populația rhodesia- nă de orice veste din afară, neplăcută guvernului Smith. Toate pos- ' turile de radio străine sînt bruiate. Protestele populației băștinașe au început însă, în pofida acestor măsuri, să se accentueze. In Bulawayo, unul din cele mai mari orașe

ale Rhodesiei, au avut loc puternice ciocniri între politie și populația sud-rhodesiană, care a organizat manifestații de protest. Liderul african Sithole (conducător al partidului rhodesian Z.A.N.U.) a a- nunțat, potrivit agenției Reuter, că în Rhodesia a fost format un guvern național popular al cărui sediu ar fi la Sikombela, unde sînt exilați liderii ■ acestui partid.

INTR-UN SINGUR
303

PARIS 13.,—, Corespondentul .A* gerpres, Georges Dascal, transmite: Vineri seara a avut loc în saloanele ambasadei române la Paris ceremonia înmînăril diplome-, lor șl insignelor de membri de onoare și membri corespondenți al Academiei Republicii Socialiste România unor personalități ale științei franceze. Au fost distinși cu titlul de membru de onoare al Academiei Republicii Socialiste România prof. Louis de Broglie, fizician, membru al Academiei Franceze, membru al Institutului Franței, secretar permanent al Academiei de Științe; prof. Jerome Car- copino, istoric, membru al Academiei Franceze, prof. Paul Montei, matematician, membru al Academiei de Științe ; prof. Louis Neel, fizician, directorul Institutului politehnic și al centrului de studii nucleare din Grenoble și membru al Academiei de Științe; prof. Jean Orcel, mineralog, membru al Academiei de Științe; prof. Jean Roche, biochimist, membru al A-> cademiei de Științe, rectorul Universității din Paris ; prof. Henry i r i

/

® O întrebare fârâ răspuns: „Ce caut eu aici?"De regulă, știri de 
felul acesta își croiesc cu greu loc în 
coloanele ziarelor a- 
mericane, unde se dă 
preferință trîmbițării 
așa-ziselor „succese“, 
repurtate de trupele 
de intervenție în 
Vietnam. Și totuși... 
uneori realitățile dau 
în lături orice ba
riere.

Pe prima pagină a 
ziarului „New York 
Herald Tribune" din 
5 noiembrie cititorii 
au putut vedea cele 
două fotografii

mai jos. Incercînd 
să-și salveze viața, 
locotenentul de mari
nă Jack A. Terhune, 
pilot al unui avion 
modern de tip „F-8E“, 
doborît în timpul u- 
nui raid deasupra te
ritoriului R. D. Viet
nam, a recurs la dis
pozitivul de catapul- 
tare, în timp ce apa
ratul său se prăbușea 
în flăcări. In același 
număr de ziar se 
poate citi că, potrivit 
unor statistici publi
cate la Washington, 
în R.D. Vietnam pro-

centul avioanelor a- 
mericane doborîte 
este de trei ori mai 
ridicat decît în cursul 
războiului din Co
reea.

In cea de-a doua 
fotografie sînt înfăți
șate ultimele clipe de 
viață ale ziaristei 
Dickey Chapelle, 
care, însoțind într-o 
operație de luptă un 
detașament de infan
terie americană, a 
fost aruncată în aer 
de explozia unei 
mine. In necrologul 
publicat de ziar se

Villat, matematician, membru al Academiei de Științe, profesor la Sorbona.Au fost distinși cu titlul de membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România prof. Arnaud Denjoy, matematician, membru al Academiei de Științe; prof. Paul Henry, profesor de istorie literară la Sorbona; prof. Ernest Labrousse, profesor de istorie la Sorbona; prof. Antoine Lacassagne. membru al Academiei Naționale de medicină; prof. Marcel Prenant, biolog, profesor la Sorbona.Ambasadorul român Victor Di- mitriu a felicitat pe cei distinși. A luat apoi cuvîntul acad. Miron Nicolescu, care a subliniat importanța dezvoltării relațiilor tradiționale dintre oamenii de știință și de cultură ai celor două popoare.
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reportaje de pe șapte
fronturi de luptă —
ultimul fiind Repu
blica Dominicană.
Fiind la de-acea
cincea sa misiune în
Vietnam, în 1962 ea
a fost premiată pen
tru un volum de ar
ticole intitulat Cecaută o femeie aici ?'I«

D. Chapelle este al
patrulea ziarist ame
rican căzut în Viet
nam. Dar în rîndu-
rile trupelor de in
tervenție numărul ti
nerilor americani
care și-au pierdut
viața la zeci și mii de 
kilometri depărtare
de căminul lor este
cu mult mai mare.
Dîrzenia eroică a po
porului vietnamez îi
silește tot maipe
mulți dintre cei ră
mași în viață să-și 
pună și ei întreba-
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SCURTE ȘTIRI

După alte turnee care 
bucurat de succes — ca 
facolele Operei din București 
în 1963 sau recenta participare 
a Teatrului de Comedie la sta
giunea Teatrului Națiunilor — 
publicul parizian a avut din nou 
prilejul să cunoască un colectiv 
artistic românesc, de această 
dată baleful Operei bucurește- 
ne. în cadrul celui de-al trei
lea Festival internațional al 
dansului, baletul Operei noas
tre a prezentat un program cu- 
prinzînd „Gisèlle" de Adolphe 
Adam (actul II), „Concertino’ 
de Dinu Lipatti, „Șeherazada* 
de Rimski Korsakov și „Cioca
nul fără stăpîn* de Pierre Bou
lez. Personalități ale vieții ar
tistice și culturale din Paris, 
critici muzicali și coregrafi, 
scriitori, actori, precum și a- 
proape 2 000 de spectatori care 
umpleau sala Teatrului Champs 
Elysées au urmărit cu viu inte
res evoluția artiștilor români.

De aprecieri elogioase s-a 
bucurat interpretarea baletului 
„Gisèlle". înfr-o cronică amplă, 
apărută în ziarul „L’AURORE”, 
criticul René Sirvin scrie printre 
altele : „Trebuie să recunoaș
tem că trupa Operei din Bucu
rești, necunoscută ieri în Franța, 
este una din cele mai bune din 
lume. Nu știu ce trebuie să se 
admire mai mult la cele două 
interprete din „Gisèlle’ Ileana 
Iliescu și Magdalena Popa : 
poantele, arabescurile sau miș
carea brațelor, căci totul este 
superb și uluitor. Toi stelele 
trupei sînt cele care dau va
loare lucrării „Concertino* în- 
tr-un adagio impecabil, inter
pretat de Magdalena Popa și 
Amatfo Checiulescu".

„LE FIGARO", sub semnă
tura lui Claude Baignères, sub
liniază „simțul ascuțit al tehni
cii și al stilului romantic" de
monstrat în „Gisèlle” : „Meritul 
acestei victorii revine în pri
mul rînd dansatoarelor cadrile- 
lor. Păsfrînd o strictă disciplină, 
ele știu să rămînă atente la far
mecul pe care-l pot da moli
ciunea mișcării și suplețea ati
tudinilor". Magdalena Popa, a- 
rafă cronicarul în continuare, 
prin „muzicalitatea ei, prin ușu
rința și rapiditatea controlată a 
„racursiurilor* se situează prin
tre cele mai emoționante Gl-

sèlle ale generației ei*. Croni
carul ziarului „NEW YORK TI
MES", Anna Kisselgoff, relevă, 
de asemenea, „remarcabila per
formanță a trupei în ce pri
vește actul II din „Gisèlle*. 
Corpul de balet, scrie cronica
rul ziarului „COMBAT", a dan
sat „cu o Imperturbabilă vigoa
re academică și o disciplină a- 
proape prea perfectă sub ba
gheta magică a Myrthei la fel 
de emoționantă, căreia Ileana 
Iliescu i-a dat talentul ei de 
dansatoare nobilă șl. Inspirată, 
inteligența el fină*. Referin- 
du-se la cuplul central, baleri
nii Magdalena Popa și Sergiu 
Șfefanschi, același ziar scrie : 
„Ambii minunați dansatori, 
finați, lirici fără ostentație, 
mișcări nuanțate și fluide, 
pași cafifelafi, cu un

ra
cii 
cu 
stil 

niciodată învechit, și rămînînd 
totuși purii Gisèlle și Albert ai 
lui Teophile Gauthier, într-ade- 
văr o încîntare". în cel de-al 
doilea spectacol, rolul titular 
din „Gisèlle” a fost interpre
tat de Alexa Mezincescu, care 
a repurtat la rîndul el un fru
mos succes, fiind aplaudată la 
scenă deschisă și rechemată de 
mai multe ori la rampă.

„Gisèlle’ e un spectacol re
marcabil — mi-a mărturisit dl. 
Jacques Jaujart, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor Cul
turale. Aveți stele de prim 
rang. Un ansamblu deosebit 
de impresionant. Totul bine pus 
la punct. Aplauzele au vorbit, 
de altfel, mai bine decît mine. 
Baletul din „Gisèlle" a fost la 
mare înălțime, iar cuplul lui — 
remarcabil". Iar d-na Irène 
Chantal, cunoscuta cîntăreață 
lirică de la Opera Comică din 
Paris, mi-a spus după premieră: 
„Magdalena Popa dansează în 
„Gisèlle" ca o zînă. O apariție 
ireală. Partenerul ei, Sergiu 
Stefanschi, e o prezență plas
tică admirabilă. Toți balerinii și 
balerinele au înfățișat frumuse
țea și prospețimea României".

Păreri împărțite au fost ex
primate pe marginea baletului 
„Seherazada”. Cronicarul lui 
„Figaro" consideră demodată 
„violența lascivă’ manifestată 
în punerea în scenă a acestei 
lucrări. „Dar și aici — spune 
el — baletul bucureștean dan
sează cu o scrupuloasă onești-

fafe Istorică șl estetică șl nu 
merită decît elogii". „Trupa 
este din punct de vedere teh
nic excelentă în „Șeherazada" 
— apreciază „France Soir’ — 
adăugînd că totuși lucrarea e 
„realizată în stilul plastic al 
superproducțiilor în culori de 
la Hollywood". Au fost făcute 
și alte observații cu caracter 
critic, care reproșau o anumită 
lipsă de originalitate, imitarea 
unor 
nația 
rior,

Una din piesele spectacolu
lui, baletul „Ciocanul fără stă
pîn*, după partitura muzicia
nului francez Pierre Boulez a 
provocat vii controverse, do
minata de serioase critici apă
rute în presă și de manifes
tări de dezaprobare din par
tea publicului chiar în timpul 
reprezentației. „O bună parte 
din spectatori au fluierat par
titura dodecafonică a maestru
lui francez* — scrie „L’Auro- 
re", adăugînd că „unii au a- 
plaudat pe Interpreți, fluierînd 
totuși muzica*. „Primele victi
me ale acestei dezaprobări — 
remarcă „Figaro* — au fost 
dansatorii. în lipsa compozito
rului, el au fost țapii ispăși
tori’.

în unele cronici e criticată 
însăși ideea de a alege aceas
tă lucrare dodecafonică drept 
temă a unui balet. Coregrafia 
este descrisă de cronicarii pa
rizieni ca o defilare formalistă 
de „dansatori îmbrăcafi cu 
haine și cu machiaje grotești, 
evoluînd înfr-o manieră de 
automate* („Le Figaro"). Co
regraful — arată „Le Parizien 
Libere’ — „a optat pentru un 
stil de avangardă 1925", frans- 
formîndu-și personajele în 
„marionete ale căror gesturi 
sacadate se acordau în mod 
uimitor cu 
mai curînd decît 
Monde" arată că 
decafonică a lui 
asonanfe ciudate, 
pîrîifuri ambigue’ 
pretată în „stilul expresionist, 
suficient de demodat". „Ce am 
văzut? O avalanșă de banali
tăți, inspirate din cea mai 
proastă literatură expresionistă, 
înfr-un decor tot atît de genial 
ca o vitrină de mărunțișuri. în

frazele sughițate 
cîntate”. „Le 
partitura do- 
Boulez „cu 
chiar lunare, 
a fost inter-

loc de dans, noi am avut parte 
de o ședință de exhibiții fizice 
laborioase", scrie Jean Cotte 
în „France Soir’ și „Paris 
Presse’. în „New York Times” 
Anna Kiselgoff scrie că bale
tul „depinde prea mult de mu
zica de percuție a lui Pierre 
Boulez" și are „puține contin
gențe cu dansul adevărat". 
„Combat" apreciază că aceas
tă coregrafie nu era potrivită 
cu „paleta" 
de balet bucureștean, 
căreia i se alătură șl 
Echos’.

Criticul Jean Cotte în cro
nica sa citată mai sus, făcînd

o apreciere de ansamblu asu
pra speclacolelor, conchide că 
„ar fi nejust să fie judecat ba
letul Operei din București după 
această singură și nenorocită 
inițiativă*.

în încheiere, ml se pare po
trivită remarca făcută de cro
nicarul ziarului „Le Figaro’, 
care scrie că „baletul Operei 
din București a cîștigat la 
Champs Elysées o bătălie di
ficilă", dar nu prin „Ciocanul 
fără stăpîn", ci prin valorile ar
tistice incontestabile pe care 
le-a demonstrat acest colectiv.

PRAGA. Lucrările sesiunii Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace s-au încheiat. Deputății au examinat și aprobat cîteva legi cu privire la modificarea structurii șl competentei organelor guvernamentale, în vederea perfecționării sistemului de conducere planificată a economiei naționale.

AI. GHEORGHIU

GREVĂ GENERALA

O grevă generală de protest împotriva răpirii liderului progresist Ben Barca s-a desfășurat vineri în Maroc la chemarea centralei sindicale Uniunea Marocană a Muncii. Greva a paralizat aproape în întregime activitatea țării: serviciile publice au fost întrerupte, numeroase fabrici au fost închise.Mehdi Ben Barca, o importantă personalitate a opoziției marocane, a fost răpit la 6 noiembrie la Paris, în condiții rămase pînă acum misterioase șl care formează obiectul unei anchete întreprinse de poliția franceză. Fost președinte al Adunării Naționale Marocane, Ben Baica este șeful partidului U- niunea Națională a Forțelor Populare (U.N.F.P.). După desprinderea a- cestui partid din partidul Istiqlal, în vederea „regrupării forțelor de stînga" Ben Barca a fost acuzat de participare la un complot antimonarhic, 1963. străinătate, ca a luat re poziție
organizat în iulie Ulterior, din Ben Bar- cu vigoa- împotriva politicii guvernului delà Rabat în perioada con-

flictulul de frontieră gero-marocan, ceea i-a adus în cele din mă o condamnare moarte In contumacie. După decretul de amnistie din aprilie a.c. cercurile cele mal fluente din Maroc păreau să Încline, potrivit cotidianului parizian „Le Monde", spre Înapoierea lui Ben Barca In Maroc, Intrucît îl considerau mal periculos In străinătate decît pe teritoriul național. Dar, cu tot acest punct de vedere, nu trebuie excluse, după părerea aceluiași ziar parizian, inițiativele elementelor celor mai represive ale puterii de la Rabat șl ale „brigăzilor speciale’, care „s-au remarcat* prin loviturile îndreptate împotriva inculpaților în „complotul din iulie 1963* și a căror activitate depășea adesea teritoriul marocan pentru a se extinde în Franța.In afară de agitația pe care a provocat-o în Maroc, răpirea lui Ben Barca a dus și la înrăutățirea relațiilor dintre Maroc și Franța.
C. BENGAAlger

9 DJAKARTA 13 (Agerpres). —Știrile sosite din Indonezia infor- _ mează despre continuarea campa- ! niei îndreptate împotriva forțelor g democratice, și îndeosebi împo- _ triva partidului comunist. Postul g de radio Djakarta a anunțat re- S cent că a fost interzisă temporar . activitatea federației sindica- I le SOBSI și a organizați- » ilor sindicale afiliate din in- Sdustriile petrolieră și a gazelor naturale. Agenția Antara informează că în Indonezia au fost create o brigadă și un comandament musulman pentru a sprijini acțiunile represive îndreptate împotriva elementelor democratice.Intr-un discurs rostit la ceremonia care a avut loc cu prilejul Zilei eroilor, președintele Sukarnoa a afirmat că va lua măsuri îm-I
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Ce caut eu

potriva oricărui grup care se o- cupă cu „dezlănțuirea patimilor“ și în acest fel amplifică încordarea. „Mișcarea de la 30 septembrie a fost condamnată — a continuat Sukarno. Dar, în prezent are loc vînătoarea de vrăjitoare, îndreptată împotriva a tot ceea ce este de stînga. Dacă nu se va ajunge la o reglementare justă, va avea de suferit gul popor indonezian“.zînd N.E.C.O.L.I.M. (neocolonia- lismul, colonialismul și imperialismul) că ia parte tot mai activă la acțiunile subversive îndreptate împotriva Indoneziei, președintele a spus că acesta „duce politica „dezbină și stăpînește“ pentru a perturba unitatea poporului și a tării noastre..."

între- Acu-

CAIRO. în urma unor lupte care au durat șase ore între luptători ai Frontului de eliberare națională din sudul Peninsulei Arabice și trupele engleze de ocupație, la Ad-Da- leihe și Aș-Soaibe (regiunea Ar- Raini) 10 soldați englezi au fost omorîti, iar 15 au fost răniți.VARȘOVIA. După două zile de dezbateri, la Varșovia a luat sfîr- șit sesiunea Seimului R. P. Polone. Principalul punct al ordinei de zi a lucrărilor Seimului l-a constituit examinarea proiectelor planului e- conomiei naționale și bugetului de stat pe anul 1966.
PARIS. Autoritățile vamale americane au ' interzis importul de mărfuri franceze care conțin nichel. Această măsură este motivată prin referiri la o lege americană care interzice importurile de mărfuri cubane. Firma franceză „N.jt y. chel" importă din Cuba, și deci a 1 încălcat legea respectivă.
BUDAPESTA. Ea 13 noiembrie s-a încheiat la Budapesta sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare, în ultima zi a lucrărilor, în cadrul discuțiilor în problema învățămîn- tului a luat cuvîntul G. Kallai, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.
NEW YORK. Ea poligonul atomic din statul Nevada (S.U.A.) a avut loc ieri o nouă experiență nucleară subterană, anunță comisia pentru energie atomică a S.U.A Este cea de-a 21-a experiență nu-, cleară subterană în acest an.ANKARA. Ea invitația primarului orașului Ankara o delegație a Sovietului orășenesc Moscova, condusă de V. F. Promîslov, președintele Comitetului executiv al sovietului, întreprinde o vizită în Turcia. Conducătorul delegației a fost primit de S. Demirel, primul ministru al Turciei, și de Caglayangil, ministrul afacerilor externe.

JOHANNESBURG. Poliția din R.S.A. a anunțat arestarea avocatului Abraham Fischer, activist pa tărîm obștesc din Africa de sud șl apărător al drepturilor populației africane din această țară. El a fost condamnat la închisoare în cursul acestui an în baza faimoasei legi „împotriva activității comuniste*.
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