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PLANUL 
CINCINAL —

In zilele de 27 și 28 iunie a.c. a avut loc ședința plenară 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. La 
lucrările plenarei au participat ca invitați șefi de secție ai 
C.C. al P.C.R., membrii Colegiului Central de Partid, miniș
tri, conducători ai organizațiilor de masă și ai unor instituții 
centrale de stat, secretarii pentru problemele economice ai 
comitetelor regionale de partid, redactori-șefi ai ziarelor cen
trale.

Plenara a dezbătut:
1. Proiectul planului cincinal de dezvoltare a economiei 

naționale pe perioada 1966—1970.
2. Probleme organizatorice.
In cadrul dezbaterilor asupra planului cincinal au luat 

cuvîntul tovarășii: Miu Dobrescu, prim-secretar al Comite
tului regional de partid Iași, Ion Stănescu, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Oltenia, Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Mureș-Autonomă 
Maghiară, Mihai Marinescu, ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Cluj, Dumitru Balalia, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Ploiești, Iosif Uglar, prini-secre- 
tar al Comitetului regional de partid Maramureș, Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chimice, Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid Galați, Ion 
Marinescu, ministrul industriei metalurgice, Gheorghe Că
lin, prim-secretar al Comitetului regional de partid Hune
doara, Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, Vasile 
Potop, prim-secretar al Comitetului regional de partid Su
ceava, Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului orășenesc 
de partid București, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, 
Constantin Sandu, președintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional Argeș, Miron Nicolescu, președintele

Academiei Republicii Socialiste România, Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Crișana, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Va
sile Daju, președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Banat, Bujor Almășan, ministrul minelor, 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Bacău, Ion Voina, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Brașov, Vasile Vîlcu, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Constan
tin Doncea, președintele Comitetului de Stat pentru Valorifi
carea Produselor Agricole, Vasile Mateescu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popular regional București, 
Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Constantin 
Mîndreanu, prim-secretar al Comitetului regional de partid 
Dobrogea, Gheorghe Vasilichi, președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate proiectul planului cin
cinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966— 
1970, care urmează a fi supus dezbaterii Marii Adunări Na
ționale.

în legătură cu problemele organizatorice, plenara a ho- 
tărît în unanimitate alegerea :

în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., a tovarășilor 
Maxim Berghianu și Ilie Verdeț ;

ca membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a tovarășilor Manea Mănescu și Dumitru Popa;

în Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R., a tovarășilor 
Paul Niculescu-Mizil și Ilie Verdeț ;

în Secretariatul C.C. al P.C.R., a tovarășului Mihai Gere.

0 NOUĂ ETAPĂ DE PROGRES Șl PROSPERITATE ÎN VIATA 
POPORULUI ROMÂN, ÎN ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE

Cuvîntul de închidere rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la Plenara C. C. al P. C. R. din 27-28 iunie 1966
Hovarășf,
Planul cincinal pe anii 1966—1970, dezbătut 

de Plenara Comitetului Central al parti
dului, sintetizează coordonatele principale ale 
politicii partidului în etapa actuală, reflectă 
direcțiile fundamentale ale dezvoltării Ro
mâniei stabilite de Congresul al IX-lea în ve
derea continuării pe o treaptă superioară a 

) procesului de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

în perioada care a trecut de la Congres, 
. Comitetul Central a luat o serie de măsuri 

pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate, pen
tru asigurarea mersului înainte în domenii 
importante ale vieții economice și sociale din 
țara noastră. Un amplu program a fost stabi
lit pentru dezvoltarea bazei tehnice-materiale

RIDICAREA PE 0 TREAPTĂ 
SUPERIOARĂ A ACTIVITĂȚII 

DE PLANIFICARE A ECONOMIEI
După cum se știe, Congresul al IX-lea al 

partidului, trasînd sarcina perfecționării con
ducerii și planificării economiei naționale, îm
bunătățirii metodologiei planificării de per
spectivă, a indicat elaborarea, pe baza Directi
velor, a planului cincinal. în acest scop s-a tre
cut încă din luna august a anului 1965 la o 
amplă și laborioasă muncă pregătitoare în ve
derea elaborării planului de perspectivă.

întocmirea planului cincinal s-a făcut pe 
baza analizării aprofundate a condițiilor și re
surselor economiei noastre naționale, a cunoaș
terii legilor obiective ale dezvoltării sociale, a 
cerințelor vieții, a fenomenelor noi care apar 
în cadrul societății. La temelia elaborării pla
nului au stat analizele și dezbaterile organizate 
în toate unitățile economice, propunerile în
treprinderilor, ale organizațiilor de partid și de 
masă, care au evidențiat posibilitățile reale de 
dezvoltare a producției în toate domeniile, pre
cum și căile de valorificare a rezervelor econo
mice existente.

Un rol important în definitivarea planului 
cincinal au avut ministerele și celelalte orga
nizații economice centrale, care au sintetizat 
și corelat propunerile de plan în cadrul dife
ritelor ramuri și domenii ale economiei; Co
mitetul de Stat al Planificării a desfășurat o 
activitate valoroasă pentru coordonarea între
gii acțiuni de planificare.

La concretizarea prevederilor planului cin
cinal o contribuție deosebită au adus-o masele 
largi de oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, participarea activă a unui larg cerc 
de specialiști și oameni de știință, de activiști 
de partid și de stat. Se poate afirma că actua
lul plan cincinal al patriei noastre este opera 
întregului popor, a întregului nostru partid, 
emanație a gîndirii și înțelepciunii celor ce 
muncesc ; aceasta dă planului nostru forță și 
trăinicie, constituie garanția îndeplinirii lui cu 
succes.

în cursul activității de întocmire a planului 
cincinal au ieșit la iveală noi resurse și rezerve 
ale economiei naționale, ceea ce a permis ma
jorarea unora din principalele cifre prevăzute 
în Directive ; s-a reliefat totodată necesita
tea introducerii în plan a unor noi sarcini și 
obiective, menite să contribuie la asigurarea 
unei mai bune proporționări a dezvoltării 
diferitelor ramuri economice, la asigurarea 
creșterii și mai viguroase a economiei. 

și îmbunătățirea conducerii și planificării agri
culturii ; au fost înființate Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție, uniu
nile regionale și raionale. Pentru coordonarea 
activității științifice și legarea mai strînsă a 
cercetării de nevoile economice, sociale și cul
turale ale țării, a fost constituit Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice. S-au stabilit 
măsuri pentru dezvoltarea mai rapidă a pro
ducției de mașini-unelte, electrotehnice și 
electronice, de utilaj energetic, precum și a 
pieselor de schimb. în ultimul timp au avut 
loc consfătuiri pe țară cu lucrătorii din con
strucții, din comerț și din industria construc
toare de mașini, care au dezbătut principalele 
obiective și măsurile necesare pentru progre
sul continuu al acestor importante sectoare ale 
economiei naționale.

în elaborarea planului cincinal conducerea 
de partid și de stat a pornit de la conclu
ziile desprinse din analiza experienței, atît 
pozitive cît și negative, dobîndită în acti
vitatea de planificare desfășurată în trecut.

După cum se știe, pînă în prezent activita
tea economică din țara noastră s-a desfă
șurat pe baza Directivelor generale cu privire 
la dezvoltarea economiei pe o perioadă de 5 
sau 6 ani. De fapt, în practică, munca de pla
nificare a constat în întocmirea unor planuri 
economice anuale. Desigur, sistemul planifi
cării anuale nu a dat posibilitatea punerii 
depline în valoare a superiorității economiei 
noastre socialiste planificate, a determinat 
unele stări de lucruri negative, neajunsuri în 
îndeplinirea Directivelor de perspectivă. S-a 
pierdut astfel din vedere uneori asigurarea 
proporționalității între unele ramuri, s-au 
manifestat perturbații și lipsă de ritmicitate 
în îndeplinirea planurilor. Desfășurarea acti
vității pe baza planurilor anuale a lipsit 
ministerele și întreprinderile de perspectiva 
clară a principalelor lor obiective pe o pe-

CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE
ALE PLANULUI CINCINAL

Tovarăși,

Caracteristica principală a planului cincinal 
o constituie faptul că el asigură dezvoltarea ar
monioasă, ascendentă a întregii economii na
ționale. Cincinalul prevede creșterea în ritm 
susținut a industriei socialiste și în primul rînd 
a industriei grele ; se stabilește în același timp 
o dezvoltare mai rapidă decît în trecut în do
meniul producției bunurilor de larg consum, 
atît din punct de vedere al capacității de pro
ducție cît și al înzestrării tehnice; planul 
acordă de asemenea o importanță sporită agri
culturii, creșterii rolului acestei ramuri princi
pale în economia țării noastre, contribuției sale 
la progresul multilateral al societății. Un rol 

rioadă mai îndelungată precum și de posibili
tatea asigurării mijloacelor materiale cores
punzătoare. în aceste condiții a fost posibilă 
apariția unor manifestări de subiectivism, 
modificări nejustificate în destinația unor 
investiții, în amplasarea unor obiective in
dustriale, ceea ce a avut urmări negative a- 
supra politicii de dezvoltare armonioasă, pe 
întreg cuprinsul țării, a forțelor de producție, 
precum și asupra eficacității activității eco
nomice.

Criticînd neajunsurile manifestate în tre
cut în sistemul de planificare, Congresul al 
IX-lea al partidului a trasat sarcina concre
tizării programului de dezvoltare economică 
cuprins în Directive în cadrul unui plan cin
cinal desfășurat pe ani. Aceasta răspunde 
unor necesități vitale ale vieții economice a 
țării noastre, a cărei complexitate și amploare 
crește necontenit, permițînd cunoașterea tot 
mai aprofundată și valorificarea superioară a 
resurselor țării în scopul asigurării mersului 
înainte al întregii noastre societăți.

Actualul plan cincinal prevede atît propor
țiile generale de dezvoltare a economiei, ra
porturile între ramurile economice, cît și dez
voltarea fiecărei ramuri în parte, a fiecărei 
întreprinderi, anual și pe întreaga perioadă. 
Fiecare minister, fiecare regiune, fiecare uni
tate economică are acum un program clar de 
activitate pînă în anul 1970. Ele cunosc de pe 
acum mijloacele de care dispun pentru reali
zarea sarcinilor de viitor, a fiecărui produs 
planificat, precum și forța de muncă care 
trebuie asigurată. Aceasta dă fiecărui minis
ter și fiecărei unități posibilitatea de a lua 
din timp toate măsurile economice, finan
ciare și tehnice în vederea realizării ritmice și 
în cele mai bune condiții a tuturor obiective
lor planului.

Elaborarea în acest fel a cincinalului dă or
ganelor economice centrale și întreprinderilor 
siguranță și stabilitate în întreaga lor activi
tate, permite colectivelor de oameni ai mun
cii să-și organizeze mai bine eforturile, să 
perfecționeze continuu organizarea producției 
și a muncii, creează teren propice pentru dez
voltarea inițiativei creatoare a tuturor celor 
ce muncesc. Ateasta reprezintă o perfecțio
nare, o îmbunătățire calitativă a întregului 
sistem de planificare, trecerea la o metodă su
perioară de conducere a economiei, corespun
zător etapei actuale de desăvîrșire a construc
ției socialismului. Se creează astfel condiții fa
vorabile pentru folosirea mai judicioasă în 
viața socială a legii obiective de dezvoltare 
planică a economiei naționale, pentru punerea 
puternică în valoare a superiorității conduce
rii planificate a economiei socialiste.

de seamă în prevederile planului cincinal 
ocupă știința, cultura, învățămîntul, îmbună
tățirea vieții poporului. întregul ansam
blu de prevederi al planului cincinal are 
drept țel unic dezvoltarea și mai puternică a 
bazei materiale a socialismului, întărirea și în
florirea orînduirii noastre socialiste, creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Amploarea și ritmul 
dezvoltării economiei naționale se oglindește în 
faptul că produsul social va înregistra o creș
tere de circa 50 la sută, venitul național spo
rind în cursul cincinalului într-un ritm mediu 
anual de 8 la sută. Este demn de reținut faptul 
că această creștere este superioară Directive
lor Congresului al IX-lea care prevedeau spo
rirea anuală a venitului național cu 7 la sută.

Ceea ce străbate ca un fir roșu planul 
cincinal este aplicarea neabătută a politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru de con
tinuare a procesului de industrializare socia
listă a țării. Industria, prevăzută a se dezvol
ta mai accelerat decît celelalte ramuri ale e- 
conomiei, va cunoaște în perioada planului 
cincinal și o importantă creștere calitativă, 
fiind în măsură să asigure din ce în ce mai 
bine, la un nivel tehnic tot mai înalt, înzes
trarea tuturor ramurilor economiei naționale. 
Importanța dezvoltării industriei reiese atît 
din experiența țării noastre cît și din conclu
ziile pe care le oferă întreaga istorie a dez
voltării societății moderne; industria se do
vedește factorul principal care asigură spo
rirea avuției naționale, ridicarea standardu
lui de viață al poporului, progresul tuturor 
domeniilor vieții sociale. Cu atît mai mare 
este rolul chemat să-l joace dezvoltarea in
dustriei în orînduirea socialistă. Nu se poate 
vorbi de o înflorire a societății socialiste, de 
asigurarea condițiilor pentru trecerea trep
tată spre comunism, fără o puternică dezvol
tare a economiei și, în primul rînd, a indus
triei, în vederea sporirii abundenței de bu
nuri materiale, atingerii acelui stadiu al dez
voltării sociale „cînd toate avuțiile societății 
vor țîșni mai bogat" de care vorbeau clasicii 
marxism-leninismului. Cunoscînd o asemenea 
dezvoltare, fiecare stat, fiecare națiune socia
listă își va spori contribuția la intensificarea 
colaborării și cooperării internaționaliste din
tre țările socialiste, suverane și independente, 
la întărirea și dezvoltarea sistemului socia
list mondial, la afirmarea tot mai puternică 
a superiorității socialismului în lume.

Ritmul intens de dezvoltare industrială a 
țării în perioada 1966—1970 se concretizează 
în creșterea producției industriale cu 73 la sută 
— cu 8 procente mai mult decît în Directive — 
ceea ce corespunde unui ritm mediu anual 
de 11,6 la sută. în faza definitivării planu
lui au mai fost incluse noi obiective importante, 
cum sînt : fabrica de autoturisme, secția de 
grupuri termoenergetice de mare putere, o 
fabrică de frigidere, combinatul de cauciuc 
stereospecific, uzina cocso-chimică Galați, 
forja de bare și blocuri pentru oțeluri aliate, 
Uzina de prelucrare a aluminiului, instalații 
pentru fabricarea de ierbicide și altele.

Dezvoltarea mai rapidă a ramurilor hotărî- 
toare și îndeosebi a construcției de mașini, 
metalurgiei, chimiei și energiei electrice va 
determina creșterea în continuare a comple
xității industriei, accentuarea procesului de 
diversificare a producției.

în scopul satisfacerii cît mai depline a ce
rințelor populației, a necesității de aprovi
zionare a pieței cu mărfuri de calitate 
superioară și în sortimente variate, pla
nul cincinal prevede un spor de 65 la sută 
în domeniul producției bunurilor de consum 
față de 1965. Este de remarcat faptul că față 
de cifrele stabilite prin Directivele Congresului 
al IX-lea planul cincinal prevede în 1970 un 
spor al producției de bunuri de consum de 
peste 2 miliarde și jumătate lei. Măsurile care 
se vor lua în cursul acestui cincinal vor trebui 
să asigure ca planul cincinal viitor să poată 
lichida în mare măsură rămînerea în urmă în 
acest domeniu, să asigure accelerarea dezvol
tării cantitative și calitative a producției bu
nurilor de consum. în acest scop, se impune 
ca Ministerul Industriei Ușoare să elaboreze 
un program special de măsuri, a căror apli
care să înceapă spre sfîrșitul actualului cincinal. 
Un aport însemnat la îmbunătățirea deservirii 
populației de la orașe și sate poate aduce coope
rația meșteșugărească. Este necesar ca în anii 
viitori să se ia măsuri pentru perfecționarea 
organizării cooperației meșteșugărești, pentru 

creșterea capacității sale de producție, pentru 
diversificarea activității unităților cooperatiste 
meșteșugărești, astfel încît acest sector de pro
ducție să se ridice la nivelul celorlalte ramuri 
ale economiei noastre socialiste. Cooperația 
meșteșugărească este chemată să aducă o con
tribuție sporită la lărgirea gamei de produse 
de consum, în special la realizarea acelor pro
duse care solicită o pricepere și o măiestrie 
deosebite. Toate acestea impun, printre altele, 
luarea unor măsuri pentru simplificarea siste
mului de planificare și finanțare a cooperației, 
precum și îmbunătățirea aprovizionării tehni- 
co-materiale a unităților Cooperatiste meșteșu
gărești.

Planul cincinal stabilește măsuri importante 
pentru ridicarea nivelului agriculturii, pentru 
dezvoltarea bazei sale tehnice-materiale, pre- 
văzînd investiții mari pentru creșterea gradu
lui de mecanizare și chimizare a producției 
agricole, pentru extinderea suprafețelor 
irigate. Ca rezultat al măsurilor pentru a- 
sigurarea mijloacelor tehnice necesare și al 
îmbunătățirii conducerii și planificării agri
culturii, planul cincinal prevede creșterea pro
ducției agricole cu 26—32 la sută față de me
dia realizată în anii 1961—1965, adică cu 6—12 
procente mai mult decît sporul prevăzut în 
Directivele Congresului al IX-lea. Rezultatele 
obținute în creșterea producției agricole vege
tale, în special la cereale, precum și progre
sele obținute în domeniul zootehniei, reliefate 
de recensămîntul recent al animalelor, de
monstrează că avem toate condițiile și posibi
litățile pentru îndeplinirea sarcinilor cincina
lului în domeniul producției agricole. în anii 
viitori agricultura se va afirma tot mai mult 
ca ramură principală a economiei naționale, 
asigurînd satisfacerea în condiții tot mai bune 
a necesităților de consum ale populației și a 
altor nevoi ale societății.

în cursul acestui plan cincinal poporul ro
mân face eforturi mari pentru asigurarea dez
voltării în ritm susținut a economiei, pentru 
întărirea bazei tehnice-materiale a socialismu
lui, conștient fiind că aceasta reprezintă sin
gura cale pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor sale de viață materiale și culturale. 
Efortul economic al țării noastre rezultă din 
ponderea ridicată a fondului de acumulare în 
cadrul venitului nostru național, pondere care 
reprezintă 28,5 la sută. Viața, experiența noa
stră și a altor țări, demonstrează că numai a- 
fectînd importante resurse materiale, mijloace 
însemnate din avuția națională, în vederea re
producției lărgite, se poate asigura mersul 
înainte al economiei, științei și culturii, ridi
carea gradului de civilizație a vieții poporului, 
înflorirea întregii societăți. Pe această cale 
partidul, poporul nostru asigură apropierea 
treptată a nivelului de dezvoltare a țării noa
stre de nivelul țărilor avansate din punct de 
vedere economic, pune temelia viitorului me
reu mai fericit al patriei. Generațiile de 
mîine vor putea spune cu recunoștință : înain
tașii noștri au făcut totul pentru a asigura po
porului o viață îmbelșugată și fericită, au 
făurit o țară liberă, independentă și prosperă.

Modul de repartizare a venitului național, 
în condițiile creșterii susținute a acestuia în 
cadrul actualului cincinal, asigură sporirea 
fondului de consum, satisfacerea crescîndă a 
necesităților materiale și spirituale ale popu
lației, o viață tot mai bună pentru oamenii 
muncii de la orașe și sate.

Proporțiile și amploarea efortului făcut de 
poporul nostru pentru dezvoltarea economiei 
și culturii se oglindesc în volumul și reparti
zarea investițiilor prevăzute de planul cin
cinal. Volumul total al investițiilor centraliza
te din fondurile statului în perioada

(Continuare în pag. a II-a)



.. I
PAGINA 2 SCINTEIA

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

(Urmare din par- I)

1966—1970 se ridică la 280,5 miliarde lei; la 
aceasta se adaugă fondurile care vor fi 
investite de cooperativele agricole de produc
ție și de cooperația de consum și meșteșugă
rească. Numai investițiile prevăzute pentru 
1970, ultimul an al cincinalului, sînt cu cinci 
miliarde de lei mai mari decît totalul investi
țiilor realizate în perioada 1951—1955. Ac
tualul cincinal prevede o pondere ridicată 
a investițiilor în ramurile hotărîtoare ale 
industriei, acestora repartizîndu-li-se 78 la 
sută din totalul investițiilor industriale. 
Fonduri însemnate sînt alocate, de ase
menea, pentru dezvoltarea continuă a 
bazei materiale a științei, culturii și învăță- 
mîntului, pentru finanțarea întregii activități 
desfășurate în vederea ridicării vieții spiri
tuale a poporului.

Una dintre caracteristicile principale ale 
planului cincinal o constituie faptul că el 
asigură o mai justă repartizare a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul țării în 
scopul valorificării la un nivel superior a 
resurselor materiale, precum și dezvoltării 
forțelor de producție și a bazei tehnice- 
materiale în regiunile și raioanele rămase în 
urmă din punct de vedere economic. Aceste 
țeluri au călăuzit politica de amplasare a 
noilor obiective prevăzute în planul cincinal, 
câre dau posibilitatea creării unei baze in
dustriale în 70 din cele circa 100 de raioane 
lipsite în prezent de industrie sau cu o in
dustrie slab dezvoltată. Volumul fondului de 
investiții alocate în cincinal regiunilor Olte
nia, Argeș, Suceava, Maramureș, București, 
Iași, Mureș — cu un număr mare de raioane 
și centre în care nu a existat o bază indus
trială — reprezintă 38 la sută din totalul fon
durilor de investiții. îmbunătățirea reparti
zării forțelor de producție pe teritoriul țării 
are drept consecință folosirea tot mai judi
cioasă a forței de muncă a populației și, im
plicit, o mai bună distribuire a veniturilor, 
ridicarea generală a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Numai pe baza lichidării

0 SARCINĂ ESENȚIALĂ: 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ

A PLANULUI DE INVESTIȚII
Tovarăși,

Aș dori să mă opresc acum asupra cîtorva 
probleme care vor trebui să preocupe în mod 
deosebit în viitor Comitetul nostru Central, 
toate organele de partid și de stat.

Principala problemă care trebuie să stea în 
centrul preocupărilor organelor și organizații
lor de partid, a ministerelor, a celorlalte 
instituții centrale, a fiecărei întreprinderi o 
constituie sporirea eficacității întregii noas
tre activității economice. Este necesar să fie 
intensificate eforturile pentru punerea în va
loare â rezervelor de care dispune economia 
noastră, pentru creșterea productivității mun
cii sociale, pentru obținerea unor rezultate 
economice superioare cu minimum de chel
tuieli, în vederea sporirii venitului național 
și ridicării nivelului de trai al poporului.

După cum vă este cunoscut, în definitivarea 
planului s-a pus un accent deosebit pe îmbu
nătățirea utilizării capacităților de producție 
și folosirea intensivă a mașinilor și instalații
lor, pe reutilarea și dezvoltarea unor între
prinderi existente, care cu investiții mai re
duse pot contribui mai repede la sporirea pro
ducției. Este necesar ca întreprinderile și mi
nisterele să elaboreze măsuri care să asigure 
folosirea deplină a capacităților de producție, 
a spațiilor productive, precum și redistribui
rea între întreprinderi a utilajelor nefolosite, 
economisindu-se pe această cale fonduri de 
investiții. Chiar acolo unde s-au aprobat in
vestițiile, dacă se găsesc soluții pentru reali
zarea sarcinilor de producție prevăzute, în ca
drul Spațiilor existente, trebuie să se facă pro
puneri pentru utilizarea cu altă destinație a 
fondurilor respective, în primul rînd pentru 
mai buna dotare tehnică a întreprinderii.

O problemă centrală a planului cincinal o 
constituie investițiile. Folosirea fondurilor 
mari alocate pentru Construirea de noi între
prinderi, pentru îmbunătățirea înzestrării 
tehnice a tuturor ramurilor economiei națio
nale, pentru dezvoltarea bazei materiale a 
științei, culturii și învățămîntului pune răs
punderi deosebit de mari în fața organelor 
noastre de partid și de stat.

Este necesar ca folosirea rațională a tutu
ror fondurilor de investiții, ridicarea eficien
ței economice a noilor construcții, economi
sirea mijloacelor materiale și financiare să 
devină o preocupare centrală și permanentă 
a tuturor ministerelor economice, a fiecărei 
întreprinderi. încă din faza de elaborare a 
studiilor tehnico-economice și a proiectelor 
să se acorde o atenție sporită alegerii proce
deelor tehnologice, stabilirii mărimii optime 
a capacității de producție, adoptării de solu
ții constructive cît mai economice și eficiente 
adecvate producției planificate. Un exemplu 

rămînerii în urmă a unor regiuni, a dezvol
tării armonioase a bazei tehnice-materiale a 
socialismului pe întreg teritoriul patriei, se 
pot crea condiții pentru mersul înainte al 
societății socialiste, pentru trecerea treptată 
spre comunism. Planul cincinal va realiza în 
acest domeniu o îmbunătățire substanțială, 
dar problema este mult mai complexă pentru 
a putea fi rezolvată în următorii cinci ani. 
Aplicînd cu fermitate și consecvență această 
politică vom reuși probabil ca în decursul a 
încă unuia sau două planuri cincinale, să 
lichidăm în mare măsură consecințele dezvol
tării disproporționate din trecut a economiei 
țării noastre, să asigurăm progresul economic 
și social al tuturor regiunilor, al întregii țări, 
făcîrid astfel ca întregul popor să beneficieze 
din plin de superioritatea orînduirii socialiste.

Dezvoltarea în ritm susținut a econo
miei naționale permite îmbunătățirea sis
tematică a nivelului de trai al popu
lației. Salariul real va spori cu 25 la sută, iar 
veniturile reale ale țărănimii cu 20—25 la sută. 
De asemenea, vor spori în acest cincinal ve
niturile pensionarilor, majorarea pensiilor ur- 
mînd a se aplica de la începutul anului viitor. 
Corespunzător sporirii puterii de cumpărare a 
populației, planul cincinal prevede creșterea 
volumului de mărfuri desfăcut prin comerțul 
socialist în 1970 față de 1965 cu 59 la sută. Pla
nul cincinal prevede, de asemenea, măsuri im
portante îndreptate spre dezvoltarea construc
ției de locuințe, atît din fondurile statului cît 
și din fondurile populației, îmbunătățirea de
servirii comerciale și gospodărești-edilităre, 
ocrotirea sănătății publice, dezvoltarea între
gii vieții Sociale de la orașe și sate.

Analiza caracteristicilor principale ale planu
lui cincinal demonstrează că el exprimă în mod 
fidel principiile fundamentale ale politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru, asigură 
crearea unei puternice bâze materiale a socie
tății, dezvoltarea armonioasă a economiei și în
tregii vieți sociale a țării, creează condiții pen
tru ridicarea procesului de construire a socia
lismului pe o treaptă superioară, pentru avîn- 
tul multilateral al patriei noastre socialiste.

elocvent al posibilităților de reducere a Inves
tițiilor îl constituie planul departamentului 
Gostat care, reexaminînd soluțiile prevăzute 
inițial pentru unele construcții zootehnice ale 
actualului cincinal, a redus costurile cu 30 la 
sută. Din aceste economii, care se cifrează la 
peste un miliard. Consiliul Superior al Agri
culturii a prevăzut obiective suplimentare în 
vederea creșterii producției agricole. Ținînd 
seama de faptul că aceste reduceri s-au făcut 
la costurile actuale — destul de ridicate încă 
— reiese ce rezerve există în această direcție.

Discuțiile avute cu ocazia definitivării cin
cinalului au scos în evidență faptul că posi
bilități de economisire a fondurilor destinate 
investițiilor există la toate ministerele. Con
siderăm că este necesar să Se acorde o atenție 
susținută valorificării acestor posibilități, ast
fel ca sarcinile de investiții să se realizeze cu 
cheltuieli mai mici decît cele planificate. Fon
durile economisite vor rămîne la dispoziția 
departamentelor, putînd fi folosite, pe baza 
anrobării Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru realizarea unor noi obiective 
economice. în același timp, din aceste fonduri 
un anumit procent va putea fi alocat pentru 
îmbunătățirea cointeresării materiale a oame
nilor muncii, pentru premierea inginerilor, 
proiectanților, a muncitorilor, a personalului 
de conducere din întreprinderi și ministere 
care au depus eforturi pentru realizarea de 
economii.

Sporirea eficienței investițiilor cere ca în 
toate ramurile să se urmărească reducerea 
ponderii construcțiilor, care în actualul cinci
nal reprezintă 47,4 la sută din totalul inves
tițiilor. Este știut că în anii trecuți s-au exe
cutat construcții industriale cu suprafețe mult 
mai mari decît cele impuse de procesele teh
nologice, s-au manifestat tendințe de gigan
tism și supradimensionare a unor construcții, 
iar în unele cazuri s-a recurs cu ușurință la 
demolarea unor construcții, care mai puteau 
fi folosite. Toate acestea au dus la irosirea 
unor fonduri de investiții ce puteau fi uti-

CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE — 
OBIECTIV DE BAZĂ AL CINCINALULUI

Un aspect esențial al îndeplinirii sarcinilor 
cincinalului îl constituie ridicarea rentabilității 
economice a tuturor întreprinderilor. Creșterea 
productivității muncii, reducerea prețului de 
cost sînt probleme esențiale ale întregii ac
tivități economice, cărora trebuie să le acor- 

lizate pentru dotarea tehnică a întreprinde
rilor.

O problemă asupra căreia doresc să mă 
opresc și care va trebui reglementată este 
practica actuală de a se îngloba în cadrul in
vestițiilor productive costurile lucrărilor so- 
cial-culturale și edilitare din perimetrul unor 
construcții sau chiar din localitatea unde se 
construiesc întreprinderile. Această practică 
înfățișează deformat eforturile financiare fă
cute în vederea dezvoltării bazei materiale a 
activității social-culturale și de gospodărire 
comunală. Totodată fondurile afectate cons
trucțiilor de cluburi, cantine și alte obiective 
social-culturale, pentru lucrări edilitare, cana
lizarea orașelor, aprovizionarea cu apă etc., 
duc în prezent, în unele caziiri, la majorarea 
artificială a costurilor investițiilor productive, 
a fondurilor de amortizare a construcțiilor in
dustriale, grevînd asupra prețului de cost al 
produselor. în viitor construcțiile social-cultu
rale trebuie finanțate în mod separat, fondu
rile respective înglobîndu-se în capitolul buge
tar afectat acțiunilor social-culturale.

O parte însemnată a sporului producției in
dustriale prevăzută în planul cincinal, repre
zentând 30 la sută, urmează să se realizeze în 
unitățile industriale nou construite. Aceasta 
imnune o deosebită grijă pentru gospodărirea 
judicioasă a fondurilor financiare, pentru ela
borarea întregului ansamblu de măsuri de 
care depinde executarea la termenele planifi
cate a tuturor obiectivelor de construcție, in
trarea lor efectivă în funcțiune la capacitatea, 
productivitatea muncii- prețul de cost., numă
rul de salariați și rentabilitatea prevăzute în 
proiecte.

Este necesar să reâmintim faptul că în ulti
mii ani însemnate lucrări de investiții nu au 
fost realizate, valoarea acestora însumînd nu
mai în anii 1964—1965 aproape 4 miliarde lei. 
Au existat întârzieri foarte mari în atingerea 
parametrilor prevăzuți în proiecte, Ceea ce a 
avut consecințe negative pentru economia noa
stră națională. 41 de obiective puse în funcți
une în perioada 1963—1966 pentru care s-au 
investit fonduri de 6 miliarde lei, nu au 
realizat, pînă la 31 martie a acestui an, nici 
unul din indicatorii tehnici-economici proiec
tați, producția obținută fiind cu 1,4 miliarde 
lei mai mică, iar beneficiile cu 400 milioane lei 
sub prevederi.

Aș dori să atrag atenția că și în acest an 
mersul îndeplinirii planului de investiții și 
construcții este nesatisfăcător. Pînă la 1 iunie 
nu s-a realizat decît 31 la sută din volumul 
investițiilor planificate pentru 1966, cele mai 
mari rămîneri în urmă existând la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini (26 la 
sută), Ministerul Industriei Chimice (26 la sută), 
Ministerul Industriei Alimentare (24.3 la sută)j 
Consiliul Superior al Agriculturii (29 la sută).' 
Se manifestă încă serioase întârzieri în ce pri
vește documentația, întocmirea proiectelor, 
precum și deficiențe organizatorice în activita
tea întreprinderilor de construcții. Este nece
sar ca toate ministerele să ia măsuri pentru 
recuperarea grabnică a întârzierilor, în vederea 
executării integrale a planului de investiții pe 
1966, care prevede darea în funcțiune a peste 
500 de obiective din industrie, agricultură și 
din celelalte domenii și începerea a numeroa
se lucrări noi de mare importanță pentru pro
ducția anilor viitori.

O deosebită importanță are pregătirea lu
crărilor prevăzute a se începe în anul 1967, pen
tru construirea unora din cele mai importante 
obiective ale industriei chimice, energetice, si
derurgice și constructoare de mașini prevăzute 
în cincinal. în acest scop, în cursul acestui an 
este necesară concentrarea atenției spre ela
borarea documentației tehnico-economice, a 
proiectelor, pregătirea condițiilor pentru livra
rea la timp a utilajelor ce urmează a fi mon
tate în 1967, organizarea șantierelor și asigura
rea forței de muncă.

Cunoașterea întregului plan de investiții al 
cincinalului, precum și a amplasării noilor 
obiective, face posibilă pregătirea din vreme â 
documentației, a proiectelor construcțiilor, 
luarea măsurilor impuse de deschiderea în 
perspectivă a șantierelor, precum și pentru 
asigurarea utilajelor necesare funcționării noi
lor întreprinderi.

Mulți tovarăși au subliniat în cuvîntul lor 
la plenară că există condiții pentru intrarea 
în funcțiune la termenele stabilite a tuturor 
obiectivelor planului cincinal, unele putînd fi 
date în producție chiar înainte de termenul 
stabilit în proiect. Aceasta cere însă ca toate 
organele de partid și de stat să pună în cen
trul atenției lor problema dării în producție 
la timp, cu toți parametrii planificați, a noi
lor construcții, să desfășoare în acest scop o 
muncă intensă și perseverentă, adoptând mă
surile cele mai energice și hotărîte.

dăm o atenție permanentă. în perioada 1966— 
1970 se prevede ca două treimi din sporul 
producției industriale să se obțină pe seama 
creșterii productivității muncii. Cît de impor
tantă este creșterea productivității muncii re
zultă și din faptul că în 1970 numai un pro

cent de sporire suplimentară a acesteia echi
valează cu 2,7 miliarde lei producție indus
trială. Factorul principal al reducerii prețu
lui de cost în industrie îl va constitui și în 
această perioadă economisirea cheltuielilor 
materiale pe seama căreia se va obține apro
ximativ 60 la sută din volumul de economii pre
văzut. După cum vă este cunoscut, în eco
nomia noastră, în comparație 6u alte țări 
dezvoltate din punct de vedere economic, 
cheltuielile de producție sînt încă mari. în 
unele întreprinderi se înregistrează an de an 
pierderi însemnate, care sînt acoperite din 
bugetul statului, consumul la numeroase ma
terii prime și materiale este ridicat, iar pro
ductivitatea muncii din unele ramuri este 
sub nivelul posibilităților de care dispunem.

Problema creșterii rentabilității întreprin
derilor, asigurarea unor beneficii mari la 
toate produsele trebuie să stea în cen
trul preocupărilor ministerelor, ale conduce
rilor tuturor întreprinderilor. întreprinde
rile, ministerele, trebuie să se preocupe 
în permanență de obținerea unui volum cît 
mai mare de beneficii, pentru ca în toate ra
murile, în toate unitățile, rentabilitatea pro
ducției să se ridice la nivelul dotării tehnice 
pentru care economia și finanțele statului fac 
eforturi însemnate. Orice pierdere înregistrată 
într-o întreprindere, la un produs său altul, 
este suportată de întreaga ndâstră economie, 
de întregul popor — stăpînul avuției mate
riale a societății. Fiecare întreprindere, fiecare 
lucrător cu funcție de conducere în economie, 
fiecare om al muncii, trebuie să se străduias
că din răsputeri să contribuie la sporirea ve
niturilor, la creșterea acumulărilor socialiste, 
la dezvoltarea avuției naționale. Numai astfel 
vom reuși să sporim an de an venitul națio
nal, creînd condiții pentru sporirea atît a fon
dului consacrat acumulărilor, cît și a fondu
lui de consum menit ridicării continue a nive
lului de viață al oamenilor muncii.

Rezerve importante pentru sporirea produc
ției, pentru reducerea prețului de cost și eli
minarea pierderilor există în domeniul agri
culturii. în gospodăriile agricole de stat chel
tuielile de producție sînt mari, utilajele sînt 
folosite uneori sub capacitate, suprafețele iri
gate nu sînt întotdeauna rațional utilizate. Atît 
în sectorul de stat cît și în cel cooperatist mor

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ 
A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII,

DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
Șl PREGĂTIREA CADRELOR

Un obiectiv de bază al planului cincinal 
îl constituie promovarea largă a progresului 
tehnic în întreaga economie. Sînt prevăzute 
măsuri pentru înzestrarea întreprinderilor și 
unităților noi cu utilaje perfecționate, cu ma
șini și instalații complexe dintre cele mai 
moderne, din producția internă și din import.

O deosebită atenție se va acorda în viitor 
extinderii mecanizării și automatizării pro
ducției — cerințe esențiale impuse de actuala 
revoluție tehnică-științifică ce se dezvoltă ver
tiginos în întreaga lume. Creșterea amploarei 
și complexității economiei solicită în mod im
perios introducerea unei evidențe economice 
stricte, cere îmbunătățirea sistemului infor
mațional economic și folosirea pe scară largă 
a tehnicii electronice de calcul în proiec
tare, la programarea producției, în transpor
turi și în alte activități economice. Produ
cerea mijloacelor tehnice moderne cerute de 
progresul continuu al producției industriale 
deschide cîmp larg de manifestare a capaci
tății oamenilor de știință și specialiștilor din 
țara noastră, a experienței muncitorilor și 
tehnicienilor din industria constructoare de 
mașini. Sarcini importante pentru realizarea 
amplului program de asimilări de mașini și 
utilaje noi revin în primul rînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, care va 
trebui să dezvolte în mod considerabil baza 
tehnică a uzinelor, iar împreună cu minis
terele beneficiare să asigure elaborarea din 
timp a studiilor tehnico-economice necesare.

îndeplinirea marilor sarcini care revin în
treprinderilor noastre cere măsuri hotărîte 
pentru îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii, în vederea utilizării raționale și 
complete a timpului de lucru și a mijloacelor 
tehnice-materiale, valorificării depline a 
tuturor rezervelor existente în întreprinderi. 
O atenție deosebită trebuie acordată perfec
ționării fluxurilor de fabricație, eliminării 
tuturor întreruperilor și golurilor de pro
ducție, folosirii raționale a spațiului de pro
ducție. Organizarea științifică a producției și 
a muncii este un proces continuu de perfec
ționare care trebuie urmărit permanent de 
toate organizațiile economice, organele de par
tid și de stat.

îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan 
cere întărirea continuă a disciplinei de pro
ducție și de muncă, respectarea cu strictețe 

talitatea la animale este foarte ridicată provo- 
cînd importante pagube pentru economie.

Eforturile principale ale organelor de stat, 
ale organelor și organizațiilor de partid, ale 
Unităților cooperatiste, ale tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, trebuie să fie îndrep
tate spre transformarea tuturor unităților agri
cole de stat și cooperatiste în unități economice 
rentabile. Așa cum s-â arătat la Congresul 
partidului și la plenara din noiembrie 1965 a 
Comitetului Central, una din căile importante 
pentru asigurarea stabilității unei producții 
agricole ridicate, pentru creșterea rentabilită
ții în agricultură o constituie extinderea lucră
rilor de irigație. în acest scop este necesar să 
se ia măsuri pentru realizarea integrală a pla
nului de irigații și utilizarea cu maximum de 
eficiență a fondurilor importante alocate de 
stat. Este necesară extinderea suprafețelor iri
gate de gospodăriile agricole de stat, precum 
și a celor realizate prin mijloace proprii ale 
cooperativelor agricole de producție, folosln- 
du-se pe scară largă posibilitățile și resursele 
locale.

Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să 
analizeze aprofundat si exigent situația exis
tentă în țoate gospodăriile agricole de stat, 
luînd măsuri pentru îmbunătățirea conducerii 
și organizării acestora, a gospodăririi mijloa
celor lor. pentru dezvoltarea ramurilor de pro
ducție cele mai Corespunzătoare, astfel încit 
să se asigure rentabilitatea tuturor G.A.S.-uri
lor. De asemenea, atât Consiliu! Superior al A- 
griculturii, cît și Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, uniunile regio
nale și raionale, sînt chemate' să acorde un 
sprijin susținut tuturor cooperativelor agricole 
de producție, în special celor rămase în urmă, 
pentru îmbunătățirea activității lor economice- 
gospodărești, pentru a face din fiecare coope
rativă o unitate economică puternică, capabilă 
să asigure cantități sporite de produse agri
cole, venituri tot mai mari țăranilor coope
ratori. Organele de partid și de stat trebuie 
să acorde, de asemenea, toată atenția felului 
în care este lucrat pămîntul aflat în gospo
dăria personală a țăranilor Cooperatori, să asi
gure sprijinirea tehnică și de specialitate a 
țăranilor din zonele muntoase necooperativi- 
zate, în vederea creșterii producției agricole, 
îndeosebi a zootehniei.

a proceselor tehnologice, a normelor de orga
nizare interioară a întreprinderilor, a atribu
țiilor factorilor de conducere, de la director 
și pînă la maistru, a răspunderilor fiecărui 
muncitor în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Conducerile ministerelor și ale celor
lalte instituții economice centrale, organele de 
partid regionale, raionale și orășenești, orga
nizațiile de partid din întreprinderi, sindica
tele au datoria de a elabora măsuri și regu
lamente care să ducă la întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate întreprinderile, în special în 
ramurile transportului feroviar și auto, ener
giei electrice, chimiei și cărbunelui, unde în 
ultimii ani au avut loc numeroase accidente și 
defecțiuni în producție. Este necesar să se ia 
măsuri pentru lichidarea manifestărilor de 
încălcare a ordinii și disciplinei care provoacă 
pagube economiei naționale. în condițiile pro
ducției moderne asemenea manifestări au re
percusiuni costisitoare, ele nu afectează utilaje 
simple, ci instalații tehnice complexe. De 
aceea, în conducerea întreprinderilor, în folo
sirea mașinilor și utilajelor este necesar maxi
mum de exigență și spirit de răspundere.

Un rol hotărîtor în desfășurarea ritmică și 
armonioasă a procesului de producție în toate 
compartimentele întreprinderilor au cadrele 
tehnice — ingineri și maiștri — care trebuie 
să asigure o asistență tehnică de înaltă califi
care la fiecare loc de muncă. Maiștrii și ingi
nerii trebuie să fie permanent prezenți în pro
ducție, ei răspund direct de tot ce se îtitâmplă 
în sectorul de activitate unde își desfășoară 
munca. Ei nu pot părăsi în nici un caz locul de 
producție fără a lăsa înlocuitori, fără a lăsa 
cuiva răspunderea îndeplinirii atribuțiilor ce 
le revin.

O importanță deosebită are pentru înfăptui
rea prevederilor cincinalului, pentru progresul 
întregii noastre economii, aplicarea justă a po
liticii partidului de cointeresare materială a 
oamenilor muncii. Este cunoscut faptul că în 
acest domeniu dăinuie încă unele neajunsuri, 
rezultate în bună măsură și din modul defec
tuos de stabilire a normelor de muncă și a sis
temului premial de către Comitetul de Stat 
pentru Problemele de Muncă și Salarii. Se im
pune ca în această direcție să se facă o ana
liză aprofundată și să se ia măsurile corespun
zătoare. O dată cu introducerea mașinilor și

(Continuare în pag. a III-a)
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instalațiilor noi, avansate, este necesar să se 
revizuiască întregul ansamblu al condițiilor de 
producție, stabilindu-se norme de consum și de 
muncă corespunzătoare schimbărilor tehnice 
survenite. Aceasta permite ridicarea continuă 
a productivității muncii, sporirea rentabilității 
întreprinderilor, dezvoltarea întregii economii 
naționale și, implicit, sporirea veniturilor per
sonale ale oamenilor muncii.

In cadrul studiilor întreprinse pentru îmbu
nătățirea conducerii economiei, se examinează 
în prezent măsuri de îmbunătățire a cointere
sării materiale în creșterea cantitativă și cali
tativă a producției, precum și de ridicare a răs
punderii materiale în gospodărirea întreprinde
rilor și realizarea sarcinilor de plan, îmbinînd 
strîns aceste două laturi ale cointeresării ma
teriale.

O cerință esențială a economiei noastre, că
reia trebuie să i se acorde maximum de aten
ție de către ministere și întreprinderi, de către 
toți oamenii muncii, este ridicarea calității pro
duselor. Este necesar să fie continuată cu 
toată intensitatea acțiunea de îmbunătățire a 
calității produselor, fabricarea unor sortimente 
cu parametri tehnici și economici ridicați, cu 
durabilitate sporită, finisaj îngrijit și prezen
tare estetică. Asigurarea calității produselor 
la nivelul celor mai bune mărfuri similare din 
străinătate constituie o condiție de bază a efi
cienței pe plan intern și a competitivității pe 
piața externă a mărfurilor românești.

Una din problemele hotărîtoare de care de
pinde desfășurarea normală a procesului de 
producție o constituie aprovizionarea tehnică- 
materială a întreprinderilor. în legătură cu 
aceasta s-au adus, pe drept cuvînt, numeroase 
critici și s-au făcut propuneri atît în perioada 
elaborării planului cincinal, cît și în cadrul 
plenarei noastre. Sistemul actual de organi
zare și planificare a aprovizionării, mo
dul de repartizare și circulație a materiilor 
prime și materialelor este greoi și lipsit de 
operativitate. Aceasta constituie uneori cauza 
principală care determină imobilizarea mij
loacelor circulante, folosirea nerațională a 
unor materiale deficitare, neritmicitatea pro
cesului de producție. Pe baza indicațiilor con
ducerii partidului, se află în curs de pregătire 
măsuri pentru îmbunătățirea organizării și 
planificării aprovizionării tehnice-materiale 
pentru extinderea relațiilor directe între în
treprinderi, pentru apropierea bazelor de apro
vizionare de întreprinderile consumatoare.

Paralel cu îmbunătățirea aprovizionării teh
nice-materiale în toate ramurile economiei na
ționale, un accent deosebit trebuie pus pe per
fecționarea cooperării și colaborării între uzine, 
pe îndeplinirea contractelor economice. în cen
trul preocupării uzinelor care colaborează tre
buie să stea respectarea riguroasă a termene
lor de livrare, desfășurarea ritmică a produc
ției.

Promovarea progresului tehnic impune in
tensificarea activității de cercetare științifică și 
valorificarea pe scară largă în producție a rea
lizărilor științei și tehnicii contemporane. Este 
cunoscut rolul important pe care trebuie să-1 
îndeplinească știința în dezvoltarea economiei 
și culturii, în întreaga operă de construcție a 
socialismului. Pentru a-și îndeplini acest rol,

RELAȚIILE ECONOMICE EXTERNE
Resursele suplimentare de creștere a pro

ducției industriale și agricole identificate în 
perioada definitivării planului au permis spo
rirea volumului comerțului exterior la 55 la 
sută în 1970, în comparație cu peste 40 la sută 
prevăzut în Directivele Congresului al 
IX-lea.

în cadrul dezvoltării Comerțului nostru ex
terior, un rol principal ocupă relațiile de co
laborare și schimburile reciproce cu țările so
cialiste, care dețin ponderea principală în co
merțul exterior al României. Lărgind și di- 
versificînd schimburile comerciale, științifice 
și tehnice cu țările socialiste, este necesar să 
găsim în același timp căi pentru dezvoltarea 
cooperării în producție, eficiente și reciproc 
avantajoase pentru toate părțile. Țara noastră 
va dezvolta, de asemenea, relațiile de colabo
rare economică cu toate țările, indiferent de 
Orînduirea lor socială, pe baza principiilor 
avantajului reciproc, neamestecului în trebu
rile interne, respectării independenței și suve
ranității naționale.

în anul 1970, din totalul exportului circa 90 
la sută vor reprezenta mărfurile industriale, 
iar din acestea aproape jumătate vor fi pro
duse ale industriei constructoare de mașini și 
chimiei. Această modificare în structura expor
tului constituie un proces continuu și de du
rată pentru înfăptuirea căruia este necesară 
sporirea și diversificarea producției solicitate 
în străinătate, îmbunătățirea continuă a cali

SATISFACEREA NECESITĂȚILOR 
MEREU CRESCINDE ALE POPULAȚIEI
Este necesar ca Ministerul Comerțului 

Interior, Ministerul Industriei Ușoare și 
Ministerul Industriei Alimentare, Cooperația 
meșteșugărească și de consum să acorde o 

cercetarea științifică, atît cea fundamentală cît 
și cea aplicativă, trebuie să pornească de la cu
noașterea aprofundată a direcțiilor dezvoltării 
economice și sociale a țării noastre, a tendin
țelor generale ale dezvoltării societății. Este 
firesc ca cercetarea fundamentală să abordeze 
probleme științifice fundamentale; lucrările 
științifice publicate nu trebuie să fie un scop 
în sine, ci ele trebuie să comunice rezultatele 
muncii științifice legate de cerințele dezvol
tării societății. Consiliul Național al Cercetă
rii Științifice trebuie să elaboreze, în colabo
rare cu organele economice de stat și Acade
mia, încă în cursul acestui an, programul de 
perspectivă al cercetării științifice din țara 
noastră. Acest program trebuie să premeargă 
măsurilor și acțiunilor principale care se între
prind pentru asigurarea mersului înainte al 
activității economice și sociale, să fie strîns 
legat de soluționarea unor probleme de bază 
ale construcției socialismului. Oamenii de 
știință trebuie să-și consacre eforturile unor 
teme esențiale pentru înflorirea patriei noastre: 
cercetarea geologică pentru punerea în valoare 
a unor noi rezerve de minereuri, găsirea celor 
mai eficiente căi de valorificare superioară a 
resurselor țării, crearea pe cale sintetică a 
unor materii și materiale noi care să îmbogă
țească gama de produse ale industriei; ei tre
buie să abordeze problemele legate de progre
sul tehnic în toate domeniile industriei, eco
nomiei, de mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție. Numai astfel știința poate 
să devină cu adevărat o importantă forță de 
producție a societății, care să contribuie din 
plin la ridicarea vieții materiale și spirituale a 
poporului.

Realizarea prevederilor planului de stat este 
condiționată de pregătirea din timp a cadrelor 
de muncitori, ingineri, economiști, cercetători 
și alți specialiști, corespunzător noilor cerințe 
ale dezvoltării și perfecționării tehnice în di
feritele domenii de activitate. în cursul cinci
nalului numărul salariaților va crește cu circa 
1 milion. Din totalul muncitorilor calificați ce- 
ruți de economia națională în anul 1970, numai 
25 la sută vor fi pregătiți în rețeaua școlară 
de stat. Cu toate că aceasta reprezintă o creș
tere față de 1965 este necesar să se ia măsuri 
temeinice pentru îmbunătățirea formelor de 
calificare a muncitorilor în procesul de produc
ție, precum și pentru continua perfecționare a 
pregătirii muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor, corespunzător progresului tehnicii, mo
dernizării producției. Vor trebui să se asigure, 
de asemenea, condiții pentru pregătirea unui 
număr mai mare de cadre tehnice pe calea în- 
vățămîntului seral. în acest scop trebuie să se 
ia măsurile organizatorice corespunzătoare, să 
se asigure cadrele didactice necesare, să se cre
eze condiții pentru ca oamenii muncii să poată 
frecventa cu regularitate cursurile.

în ceea ce privește cursurile cu frecvență, 
toți specialiștii care vor intra în producție în 
anii cincinalului se află în școli. Pornind de 
la direcțiile generale de orientare și de la ne
voile de cadre ale economiei naționale, este 
necesar să se stabilească încă în cursul aces
tui an un program de perspectivă pentru pre
gătirea muncitorilor calificați și a specialiș
tilor necesari dezvoltării în viitor a tării 
noastre.

tății produselor și asigurarea competitivității 
mărfurilor exportate. Este necesar să se asi
gure participarea delegațilbr uzinelor la acțiu
nile de prospectare și vînzare a mărfurilor pe 
piețele străine, să se dezvolte colaborarea din
tre întreprinderile de comerț exterior și între
prinderile producătoare, în vederea adaptării 
producției la cerințele pieței.

O deosebită atenție va trebui acordată de 
către fiecare minister și întreprindere furni
zoare, precum și de Ministerul Comerțului Ex
terior și întreprinderile exportatoare, îndepli
nirii în cît mai bune condiții a obligațiilor 
contractuale. Organele de partid și de stat tre
buie să acorde cea mai mare atenție producției 
destinate exportului, îndeplinirii termenelor de 
livrare, respectării condițiilor de cantitate și 
calitate prevăzute în contracte, creșterii pres
tigiului mărcilor de fabricație ale țării noastre 
peste hotare.

Se cere, de asemenea, îmbunătățită în conti
nuare activitatea desfășurată de Ministerul Co
merțului Exterior și celelalte organe economice 
centrale în direcția importului, urmărindu-șe 
satisfacerea cererilor profund justificate din 
punct de vedere economic, prospectîndu-se 
atent piața pentru a se obține maximum 
de avantaje economice și comerciale. Trebuie 
să se acorde mai multă atenție reducerii im
porturilor de materii prime, materiale și uti
laje prin satisfacerea în măsură sporită a ne
voilor economiei din producția internă.

atenție sporită nevoilor de consum ale popu
lației. în funcție de diferitele categorii de 
venituri, să lărgească gama de mărfuri, să îm
bunătățească condițiile de desfacere a aces

tora, să asigure ritmicitatea aprovizionării 
pieței în funcție de sezon și de specificul 
regional. Creșterea veniturilor populației, ridi
carea exigențelor consumatorilor, impun în
treprinderilor industriei ușoare și alimentare, 
comerțului și cooperației, eforturi susținute 
pentru ridicarea calității producției bunurilor 
de consum, pentru modernizarea continuă 
a aprovizionării și deservirii populației- O 
contribuție mai mare la creșterea fondului de 
mărfuri și la lărgirea varietății sale vor trebui 
să aducă unitățile industriei locale, în special 
pentru produse de serie mică, articole mărunte 
de uz casnic etc.

în domeniul construcțiilor de locuințe vor 
continua eforturile statului pentru a pune la 
dispoziția oamenilor muncii un număr sporit 
de apartamente, în condiții de confort tot mai 
bune. Pentru folosirea rațională a fondurilor 
alocate în acest scop, se impune creșterea răs
punderii sfaturilor populare, a organizațiilor 
de proiectare și construcții asupra executării 
și dării în folosință la timp și de calitate supe
rioară a noilor construcții. O atenție sporită 
trebuie să se acorde reducerii prețului de 
cost al construcțiilor, economisirii de mate
riale, reducerii materialelor deficitare, mă
ririi densității spațiului construit în noile 
ansambluri de locuințe. Trebuie să se ia 
măsuri pentru producerea unor noi materiale 
de construcții, mai ieftine și mai bune, care 
să ducă la reducerea prețului de cost al con
strucțiilor. Oamenii muncii, partidul și statul

SARCINILE ORGANELOR DE PARTID
Șl DE STAT

Tovarăși,

Așa cum au subliniat toți tovarășii care au 
luat cuvîntul în cadrul plenarei noastre, planul 
cincinal are un caracter profund realist, o 
fundamentare temeinică ce pornește nu de la 
dorințe subiective, ci de la viață, de la realitate, 
de la condițiile și posibilitățile obiective ale eco
nomiei naționale. Hotărîtoare este acum acti
vitatea desfășurată de toate organele de partid 
și de stat pentru organizarea îndeplinirii sale. 
Pe baza programului de perspectivă pe care 
îl oferă fiecărei întreprinderi planul cincinal, 
colectivele de conducere trebuie să elaboreze, 
consultînd masa largă a muncitorilor și teh
nicienilor, întregul complex de măsuri teh- 
nice-organizatorice cerute de realizarea tutu
ror indicilor de plan. Conducerile întreprin
derilor trebuie să acorde o atenție deosebită 
măsurilor pentru asigurarea forței de muncă 
necesară în toate etapele planului cincinal, 
pentru recrutarea și calificarea la nivelul 
corespunzător a muncitorilor și specialiștilor 
pe care îi solicită introducerea cuceririlor 
progresului științei și tehnicii în producție. 
O importanță deosebită are perfecționarea 
continuă a stilului de conducere a întreprin
derilor, aplicare^ principiului muncii colec
tive, care permite folosirea largă a cunoștin
țelor și experienței specialiștilor și muncitori
lor, găsirea celor mai potrivite forme orga
nizatorice pentru stimularea inițiativei crea
toare a oamenilor muncii în îndeplinirea 
planului.

Ministerelor, tuturor organelor economice 
centrale, le revine datoria de înaltă răspun
dere de a asigura înfăptuirea politicii parti
dului în toate domeniile de activitate econo
mică, traducerea în viață a tuturor prevede
rilor planului. Ele trebuie să înfăptuiască con
ducerea concretă a fiecărei ramuri, îndru
marea operativă, de înaltă competență și asis
tența tehnică-economică calificată a tuturor 
întreprinderilor și unităților economice, să 
exercite un control permanent asupra princi
palelor aspecte ale îndeplinirii planului. Mi
nisterele trebuie să ia măsuri pentru perfec
ționarea cooperării economice între întreprin
deri, îmbunătățirea continuă a aprovizionării 
tehnice-materiale a tuturor unităților în 
subordine, dezvoltarea progresului tehnic. în 
discuțiile purtate în plenară s-au formulat 
unele critici îndreptățite la adresa activității 
unor ministere, unor miniștri, precum și pro
puneri valoroase privind munca unor organe 
economice centrale. Toate acestea vor trebui 
studiate cu atenție, în vederea găsirii solu
țiilor celor mai potrivite pentru îmbunătă
țirea continuă a activității.

Comitetul de Stat al Planificării trebuie să 
se preocupe permanent de modul în care se 
realizează toți indicii de plan, proporțiile prin
cipale ale dezvoltării economiei pe ansamblu 
și pe ramuri. Pe baza controlului riguros și 
a sintetizării periodice a datelor care oglin
desc mersul îndeplinirii planului, Comitetul 
de Stat al Planificării trebuie să-și aducă 
contribuția la elaborarea măsurilor menite să 
asigure realizarea integrală a obiectivelor 
cincinalului.

Un rol de prim-ordin joacă, în întreaga acti
vitate economică, sistemul financiar și de cre
dit. Asigurînd finanțarea tuturor ramurilor 
economiei naționale, el are menirea de a in
fluența și dirija toate actele economice în 
direcția înfăptuirii neabătute a politicii parti
dului și guvernului de construire a socialis
mului. Organele financiare — Ministerul 
Finanțelor, Banca Națională, Banca de Inves
tiții — în activitatea cărora se mai manifestă 

cer proiectanților și constructorilor să îmbu
nătățească arhitectura noilor construcții, să 
lichideze monotonia stilului arhitectonic, să 
lărgească diversitatea soluțiilor, valorificînd 
mai bine tradițiile naționale și caracteristicile 
specifice ale diferitelor regiuni ale țării, pre
cum și cuceririle arhitecturii mondiale con
temporane. Se impune ca în această direcție 
să se treacă de la stadiul discuțiilor la acțiuni 
practice, eficiente.

în procesul dezvoltării industriei socialiste, 
amplasarea unor obiective industriale în ra
ioane cu caracter agricol sau în apropierea 
unor localități rurale asigură folosirea forței 
de muncă din comunele și satele învecinate. 
Numeroși oameni ai muncii și-au exprimat 
dorința de a li se crea condiții ca, lucrînd pe 
șantiere sau în întreprinderile noi, să poată 
continua să locuiască la sate. Trebuie să venim 
în întîmpinarea acestei dorințe, dînd posibili
tate muncitorilor să continue să locuiască în 
comunele lor, familiile lor putînd lucra în 
același timp în agricultură. Este necesar să 
se ia măsuri pentru asigurarea transportului 
muncitorilor de la întreprinderi în comunele 
în care locuiesc. Totodată, trebuie să se înceapă 
acțiunea de sistematizare a localităților rurale, 
astfel încît locuitorii să poată beneficia în 
condiții cît mai bune de școală, magazine 
comerciale, electrificare, creîndu-se premis_ele 
pentru apropierea treptată a condițiilor de 
viață ale satului de cele ale orașului.

încă deficiențe, au datoria de a exercita un 
control financiar exigent în toate domeniile 
economice. Trăgînd concluzii din constatările 
controlului financiar, acestor organe le revine 
obligația de a sesiza fenomenele pozitive și 
negative care se petrec în procesul îndepli
nirii planului economic și de a propune soluții 
și măsuri corespunzătoare. Organele finan
ciare trebuie să urmărească modul în care 
fiecare minister și fiecare întreprindere își 
îndeplinesc planul de producție, de investiții, 
de desfacere a producției, precum și gradul 
de rentabilitate a activității economice. Este 
necesar, de asemenea, să fie combătute ten
dințele de sporire a aparatului neproductiv în 
economie, în alte sectoare, și îndeosebi în 
organele de stat centrale și locale. Creșterea 
aparatului neproductiv influențează negativ 
asupra prețului de cost al produselor și a 
rentabilității întreprinderilor.

îndeplinirea marilor prevederi ale planului 
cincinal, asigurarea dezvoltării armonioase a 
tuturor sectoarelor vieții sociale în conformi
tate cu politica partidului de construire a so
cialismului, cere îndrumarea și controlul per
manent din partea Consiliului de Miniștri a- 
supra tuturor organelor economice centrale. 
Ministerele, organele economice centrale, con
ducerile întreprinderilor din țara noastră au 
dobîndit o bogată experiență; sîntem încre
dințați că ele își vor îndeplini în condiții tot 
mai bune sarcinile de mare răspundere ce le 
revin în înfăptuirea prevederilor cincinalului.

Este necesar să îmbunătățim în continuare 
sistemul de evidență și informare operativă cu 
privire la mersul îndeplinirii planului în toate 
compartimentele. Cunoașterea sistematică a 
stadiului de îndeplinire a planului permite 
conducerilor ministerelor, Consiliului de Mi
niștri, conducerii partidului, să intervină ope
rativ pentru adoptarea măsurilor care să ga
ranteze înlăturarea lipsurilor și greutăților, în
deplinirea obiectivelor planului.

înalta răspundere a înfăptuirii mărețului 
program de înflorire a patriei, elaborat de 
Congresul al IX-lea, revine partidului nostru 
— forța conducătoare a societății socialiste — 
organelor și organizațiilor sale. Comuniștii tre
buie să se afle în primele rînduri ale muncii 
desfășurate în toate sectoarele vieții sociale — 
în fabrici și uzine, la sate, în instituții — spo
rind prin exemplul eforturilor lor eroice, ne
pregetate, avîntul întregului popor în realiza
rea cincinalului.

Comitetul Central al partidului are datoria 
de a urmări în mod sistematic îndeplinirea 
planului în toate compartimentele, luînd în 
același timp măsuri pentru îmbunătățirea con
tinuă a conducerii și planificării economiei, 
pentru ridicarea nivelului muncii organelor de 
partid și de stat, pentru întărirea legăturii lor 
cu masele, pentru dezvoltarea democrației 
noastre socialiste. Fiecare membru al Comite
tului Central, indiferent de domeniul în care 
lucrează, poartă răspunderea pentru felul în 
care se îndeplinesc hofârîrile partidului, 
sarcinile planului de stat, trebuie să participe 
activ la eforturile pentru perfecționarea con
tinuă a muncii în toate domeniile con
strucției socialismului. Birourile comitete
lor regionale, raionale și orășenești de partid 
trebuie să acorde cea mai mare atenție proble
melor economice, să analizeze cu spirit de răs
pundere și în mod aprofundat mersul îndepli
nirii planului, să asigure generalizarea expe
rienței pozitive în conducerea întreprinderilor, 
în organizarea producției și a muncii, să spri
jine întreprinderile în folosirea rațională a fon
durilor, în valorificarea tuturor rezervelor. Co
mitetelor regionale de partid le revine o mare 

răspundere în dezvoltarea economică, științi
fică, culturală, socială a regiunilor, raioanelor 
și orașelor, în înfăptuirea politicii partidului de 
creștere armonioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării. Avem organizații regio
nale, comitete regionale de partid puternice, 
care își îndeplinesc cu competență sarcinile ce 
le revin în economie, în toate domeniile de 
activitate ; sîntem siguri că ele își vor realiza 
cu succes îndatoririle în lupta pentru realiza
rea planului cincinal.

Sarcini importante revin, de asemenea, în 
munca pentru îndeplinirea prevederilor planu
lui organizațiilor sindicale, de tineret și de fe
mei.

Sindicatele, care reunesc în rîndurile lor pe 
principalii făuritori ai bunurilor materiale și 
spirituale ale societății, ai avuției naționale, 
trebuie să desfășoare o activitate intensă în rîn- 
dul oamenilor muncii pentru dezvoltarea con
științei socialiste, a atitudinii înaintate față de 
muncă, a răspunderii pentru realizarea planu
rilor de producție, să militeze pentru creșterea 
nivelului profesional, tehnic și cultural al cla
sei muncitoare. Colaborînd îndeaproape cu 
conducerile întreprinderilor, sindicatele tre
buie să organizeze periodic dezbaterea princi
palelor probleme privind activitatea econo
mică, de producție din fiecare întreprindere, 
să asigure exercitarea opiniei colective, gene
ralizarea experienței înaintate a oamenilor 
muncii.

Uniunea Tineretului Comunist trebuie să a- 
sigure prezența tineretului — cu elanul și com
bativitatea ce îi sînt caracteristice — în toate 
sectoarele de activitate, creșterea contribu
ției sale la înfăptuirea politicii partidului, a 
obiectivelor planului cincinal. Cultivînd în 
rîndurile tineretului pasiunea pentru muncă, 
pentru știință și tehnică, pentru activitatea 
în producție, Uniunea Tineretului Comunist 
trebuie să militeze pentru ca acesta să în- 
vețe cu sîrguință, să-și însușească procesele 
tehnologice moderne, cunoștințele legate de 
folosirea mașinilor noi în industrie, de me
canizarea și chimizarea agriculturii, de dez
voltarea tuturor ramurilor economice.

Sarcini însemnate revin, de asemenea, Con
siliului Național al Femeilor în studierea și 
adoptarea măsurilor care să ducă la partici
parea mai intensă a tuturor categoriilor de 
femei la munca desfășurată în fabrici și uzine, 
pe șantiere, în cooperativele agricole de pro
ducție, în instituții, pentru îndeplinirea cinci
nalului, pentru înfăptuirea politicii de cons
trucție a socialismului.

Tovarăși.

în vasta operă de construire a socialismu
lui în țara noastră s-au obținut realizări is
torice. Alături de acestea s-au manifestat însă 
și lipsuri, au apărut greutăți. Esențial este 
însă faptul că, de fiecare dată, partidul, po
porul nostru au găsit forțele necesare pentru 
a le depăși, au găsit căile mersului înainte, ale 
progresului neîntrerupt al patriei.

Rezultatele bune obținute în prima jumă
tate a anului în realizarea planului dovedesc 
că sarcinile cincinalului pot fi realizate, că 
prevederile sale corespund pe deplin posibi
lităților și resurselor de care dispunem. Aceste 
rezultate, măsurile luate de partid și de stat 
în perioada care a trecut de la Congresul al 
IX-lea, experiența cîștigată de colectivele de 
oameni ai muncii, priceperea și hărnicia de 
care dă dovadă întregul nostru popor, consti
tuie garanția îndeplinirii sarcinilor ce ni le-am 
propus.

în cursul discuțiilor purtate în plenară s-au 
făcut numeroase propuneri prețioase privind 
soluțiile și căile cele mai bune pentru îndepli
nirea sarcinilor planului cincinal, pentru per
fecționarea continuă a activității în diferitele 
domenii ale economiei și vieții sociale. Desi
gur, este posibil ca în procesul realizării cinci
nalului să apară și necesitatea aducerii unor 
corective prevederilor planului. în general 
însă, trebuie să asigurăm respectarea strictă 
a tuturor sarcinilor cincinalului, îndeplinirea 
tuturor obiectivelor sale.

Totodată, este necesar ca pentru a pune 
baze temeinice dezvoltării în perspectivă a 
economiei naționale, încă de la începutul anu
lui viitor să trecem la întocmirea studiilor 
pentru elaborarea planului cincinal pe peri
oada 1971—1975.

Obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea 
al partidului, sarcinile planului cincinal con
stituie programul dezvoltării întregii vieți so
ciale din patria noastră, al întăririi și înflo
ririi multilaterale a orînduirii noastre socia
liste. Dezvoltînd economia și cultura, asigu
rînd ca patria noastră să fie mai puternică, 
mai bogată, poporul român își aduce contri
buția la întărirea sistemului socialist mondial. 
Noi considerăm că dacă fiecare țară socia
listă este mai puternică, crește forța socialis
mului, autoritatea sa în lume, sporește influ
ența lui asupra dezvoltării sociale contempo
rane. Aceasta corespunde pe deplin intereselor 
vitale ale oamenilor muncii de pretutindeni, 
cauzei socialismului și comunismului, progre
sului social și păcii în lumea întreagă.

Sîntem convinși că clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea și celelalte categorii 
de oameni ai muncii, fără deosebire de națio
nalitate, strîns uniți în jurul partidului, vor 
lupta cu însuflețire, nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea planului cincinal, 
care deschide o nouă etapă de progres și pros
peritate în viața poporului român, în înflo
rirea României socialiste.

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost subliniată în repetate rînduri cu aplauze 
puternice, prelungite).
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CARTEA buit să se centralizeze notele de 

comandă venite din partea uni
tăților școlare se mai găsesc încă 
în depozitele C.L.D.C.

★

PUNCTE DE VEDERE DESPRE POEZIE

După cum se știe, pentru 31 iulie se prevede în
cheierea tipăririi manualelor necesare anului șco
lar 1966—1967 și începerea difuzării gratuite a ce
lor 596 de titluri în aproape 26 milioane de exem
plare, necesare elevilor din școlile generale, liceele 
de cultură generală și de specialitate, școlile pro
fesionale și tehnice. !n contextul pregătirilor făcu
te pentru deschiderea noului an de învățămînt, 
elaborarea și difuzarea la timp a cărților școlare 
au o importanță deosebită. Care este stadiul tipă
ririi lor? La această întrebare își propune să răs
pundă ancheta de față.

Perioada de elaborare a manualelor fiind pe 
sfîrșite, munca cea mai intensă se desfășoară, cum 
este și firesc, în întreprinderile poligrafice. Primul 
popas. îl facem la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", unde în momentul de față tipărirea căr
ților școlare ocupă peste 60 la sută din capacitatea 
de producție. Dar primul popas coincide și cu pri
ma constatare cu privire la întirzierea „planificată" 
a tipăririi manualelor.

ȘCOLARĂ
Ain

avanpremieră
— Păstrînd ritmul actual •— ne 

spune tov. ALEXANDRU CONS
TANTIN, directorul combinatului 
— credem că cel mai tirziu la data 
de 31 august toate cărțile vor fi 
tipărite. In această acțiune putem 
primi un sprijin substanțial din 
partea Editurii didactice și peda
gogice prin expedierea 
manuscrise pe care nu 
mis pînă azi.

După această scurtă 
ne îndreptăm spre întreprinderea 
poligrafică din Sibiu. Aflăm că im
primarea se realizează cu operati
vitate, există o atentă preocupare 
pentru respectarea graficelor și a- 
sigurarea unei execuții tehnice co
respunzătoare. Așa se face că dintre 
cele 42 titluri de manuale trecute 
în planul întreprinderii, 36 de tit
luri au și fost terminate pînă în 
prezent. La întreprinderea poligra
fică Oltenia se găsesc 47 titluri de 
manuale școlare. Din păcate, aici 
n-am primit un răspuns tot atît de 
mulțumitor ca la Sibiu. Sîntem in
formați, cu acest prilej, că pen
tru 10 titluri, manuscrisele au so
sit cu multă întîrziere. Pînă acum 
cîteva zile erau tipărite complet 
doar 13 titluri, 10 titluri se aflau 
sub tipar, iar restul urmează 
să fie gata în lunile iulie și august. 
La Cluj am întîlnit o situație și 
mai puțin mulțumitoare. 56 dintre 
cele 79 titluri de cărți școlare, pre
văzute să fie tipărite la tipogra
fia din localitate în acest an, figu
rează în graficul de producție pen
tru lunile iulie, august și chiar 
septembrie.

Discutăm pe marginea acestor 
constatări la Trustul Industriei Po
ligrafice. „Din păcate, există și alte 
rămîneri în urmă în îndeplinirea 
planului de apariție a manualelor 
școlare, ne-a comunicat tov. direc
tor general CONSTANTIN CIU- 
REA. Din totalul de manuale 
pe care le edităm, 245 încă 
nu erau gata la dată de 25 
iunie. Dintre acestea, pentru 20 
nu avem încă manuscrise". Vor
bind despre cauzele acestor rămî
neri în urmă, interlocutorul nostru 
s-a oprit îndeosebi asupra a doi 
factori: aprovizionarea neritmică 
cu hîrtie și nerespectarea repetată 
din partea Editurii didactice și pe
dagogice a graficelor de expediere 
a manuscriselor.

— Noi, spune în încheiere tova
rășul director general, am luat toa
te măsurile ca cel mai tirziu pînă 
la sfîrșitul lunii august să fie gata 
și ultimele titluri de carte.

N-am aflat însă preocupările 
Trustului cu privire la asigurarea 
calității, știut fiind că graba în 
editarea cărților provoacă uneori 
defecțiuni în alcătuirea lor. De alt
minteri, vorbind despre întîrzieri, 
nu poate fi uitat că unele manus
crise au stat timp îndelungat în 
tipografii și au intrat în atenție 
abia în ultimul timp o dată cu un 
mare număr de titluri date la tipar 
de Editura didactică și pedagogi
că. Din cele 48 de manuscrise pre
date tipografiilor în luna ianua
rie — ca să ne referim la un sin
gur exemplu — 21 de titluri n-au 
apărut nici pînă azi. Probabil că 
minusurile la capitolul calitate n-ar 
părea inerente dacă forurile poli
grafice în drept ar fi analizat mai 
temeinic cauzele care au determi
nat ca, bunăoară, unele cărți de 
geografie să aibă coperți de ma
nuale de matematică, sau altele, 
pagini albe, intercalări de capitole 
din alte lucrări etc. Trebuie atent 
analizate și cauzele care determi
nă ca anumite tipografii, îndeo
sebi Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", să livreze întregul tiraj 
al unor manuale cu multă întîr
ziere, uneori chiar după multe săp-

ultimelor 4 
ni le-a tri-

convorbire,

tămînl după începerea anului șco
lar.

La Ministerul învățămîntului am 
solicitat părerea tovarășului ALE
XANDRU BOJIN, director gene
ral adjunct: „E adevărat că față 
de termenul prevăzut, anul aces
ta manuscrisele unor manuale au 
pornit spre tipografii mai tîrziu 
decît era planificat. De ce? Pen
tru că, din păcate, la Editura di
dactică și pedagogică s-a lucrat 
necopespunzător cu autorii, iar gra
ficele de lucru au fost întocmite 
nerealist. Nici ministerul nostru 
nu > și-a dat întotdeauna avizul cu 
prea multă operativitate. Pe lin
gă măsurile luate acum, pentru ca 
editarea să fie încheiată în cel mai 
scurt timp, credem că se impune 
o mai bună reglementare a pro
cesului de elaborare a manuscri
selor — fază în cadrul căreia se 
semnalează cele mai multe lip
suri ale editurii".

Continuăm discuția în aceeași 
ordine de idei la Editura didac
tică și pedagogică. Analizînd cau
zele întîrzierilor existente în tipă
rirea manualelor școlare tov. MI
HAI ROMAN, redactorul șef al 
editurii, relevă în primul rînd de
pășirea cu nouă luni de către Mi
nisterul învățămîntului a termenu
lui stabilit pentru aprobarea pla
nurilor tematice pentru editarea 
manualelor.

Dar, firește, există și alte în
tîrzieri în cea de-a doua fază a 
elaborării manualelor (activitatea 
cu autorii, verificarea și aprobarea 
manuscriselor, expedierea lor în 
tipografii ș.a.) determinate de pro
cedee prea greoaie de lucru. Ma
nualul este redactat uneori pe 
baza unui proiect de programă 
școlară, iar definitivarea ulterioa
ră a acesteia determină noi modi
ficări în conținutul cărții școlare. 
Este elocvent din acest punct de 
vedere că pentru aproximativ 30 
titluri de manuale destinate viito
rului an de învățămînt, elaborarea 
manuscriselor a început după pro
grame aflate în stare de proiect. 
Un timp foarte prețios se pierde 
cu obținerea referatelor sau cu vi
zele din partea ministerului. A- 
ceasta fie din vina editurii, care 
predă manuscrisele cu întîrziere 
sau într-o formă necorespunzătoa
re, fie a modului complicat în care 
se obțin părerile consultanților ști
ințifici despre manuscrise. Ma
nuscrisul manualului de geografie 
de clasa a VIII-a a parcurs între 24 
noiembrie 1965 și 6 aprilie 1966 de 
5 ori drumul între Editura didac
tică și pedagogică și Ministerul În
vățămîntului, pînă cînd această 
carte de 178 de pagini a primit 
„bunul de tipar". O soartă asemă
nătoare au avut-o și manualul de 
chimie pentru clasa a X-a, cel 
de algebră pentru clasa a X-a ș.a. 
Nu am putut găsi o explicație a- 
supra motivelor ce determină să 
se fixeze două categorii 'de refe- 
renți (unii aleși de editură, apoi 
alții de minister), care-și spun pă
rerea, în etape diferite, despre 
valoarea viitoarei cărți, 
oare aceste procedee de neînlo
cuit ? Gfeu de crezut.

Din tipografii, manualele șco
lare mai au de parcurs și alte 
etape. Dar și pe acest parcurs se 
ivesc uneori dificultăți. Comisii
le regionale și raionale constituite 
pentru difuzarea manualelor des
fășoară cîte o dată o activitate 
slabă, nu se preocupă îndeajuns 
de respectarea graficelor de expe
diție; C.L.D.C. 
operației nu 
depozitarea și 
ților în cele

diții. Bunăoară, în întreprinderea 
poligrafică din Cluj a fost ame
najat un ghișeu poștal de mesa
gerii. După cîteva zile, însă și-a 
încetat subit activitatea. Rezulta
tul ? Cîteva mii de volume gata ti
părite au stat depozitate printre 
mașini, împiedicînd buna funcțio
nare a acestora. Deficiențe nu mai 
puțin păgubitoare am întîlnit și în 
regiunea Brașov. Deși pe adresa 
unităților C.L.D.C. sosesc zilnic 
pachete de manuale, problema de
pozitării acestora în condiții co
respunzătoare n-a fost încă pe de
plin rezolvată. O consecință a 
unei atari neglijențe am întîlnit-o 
la Sibiu unde, într-un de
pozit improvizat, unele manuale 
au fost supuse degradării. Formu
larele pe baza cărora ar fi tre-

O dată asigurate manualele ne
cesare pentru viitorul an de în- 
vățămînt, credem că se impun mă
suri corespunzătoare pentru evita
rea în viitor a deficiențelor orga
nizatorice, care provoacă de mai 
mult timp perturbări în respecta
rea planurilor de elaborare a căr
ților școlare. Primele dintre aceste 
măsuri se identifică cu asigurarea 
întocmirii și aprobării la timp a 
planurilor editoriale, elaborarea 
din vreme a programelor școlare 
pentru ca, pe baza lor, să poată 
începe în cel mai scurt timp re
dactarea manualelor. Se resimte, 
de asemenea, nevoia unei mai 
bune organizări și popularizări a 
concursului, menit să asigure a- 
portul la elaborarea cărților de 
școală a autorilor cu cea mai 
înaltă pregătire pedagogică și de 
specialitate. Editura are datoria să 
desfășoare o mai susținută îndru
mare a activității autorilor, să de
termine respectarea cu strictețe a 
obligațiilor contractuale și evita
rea paralelismelor în stabilirea re- 
cenzenților. în același timp, reuși
ta editării cărților de școală cere 
o colaborare mai strînsă între toți 
factorii răspunzători de elaborarea 
manualelor școlare, pentru că, din 
păcate, nu o dată planurile lor de 
activitate, în această privință, pre
zintă numeroase inadvertențe, nu 
se respectă termenele stabilite. La 
marea ei premieră, cartea școlară 
trebuie să se recomande din toate 
punctele de vedere ca un model.

Anchetă realizată de Mihai IOR- 
DANESCU, Alexandru MUREȘAN, 
Victor DELEANU și Nicolae 
MOCANU

Cercetarea poeziei con
temporane sub raportul sti
lurilor individuale s-a făcut 
în mai multe rînduri, nu însă 
înfr-un chip sistematic. Ideea 
ca atare e acceptată de toată 
lumea, fără ca aceasta să în
semne că nu se ivesc uneori 
în discuții și opinii restricti
ve. Prin natura lucrurilor, unii 
poe(i cred că stilul și formula 
lor li rică sînt fundamentale, 
privind cu scepticism altele, 
străine structurii lor infime ; 
atitudine pînă la un punct 
explicabilă, greu însă de ac
ceptat cînd e vorba de critici. 
Aceștia își au, și ei, fixafiunile 
și injustițiile lor. Cutare co
mentator, declarîndu-se în 
principiu partizanul diversită
ții de stiluri, respinge, însă, 
trecînd la analiză, poezia ce 
nu intră în prevederile si 
gustul lui. Dar de acesta se 
cade să ne

O inerfie 
considera 
o metaforă 
nă de sensibilitatea 
ferea de receptare 
temporanilor. Se face apel, în 
astfel de cazuri, la un cititor 
abstract, neînduplecat și, 
luînd comodităfile lui intelec
tuale drept argumente hofă- 
rîtoare, se trece la considera
ții prăpăstioase despre desti
nul poeziei. Pe acești comen
tatori nu-i înțelegem, la rîn- 
dul nostru.

Trebuie ca o formulă poe
tică să fie unanim îmbrăți
șată ? Cine dintre poefii mari 
întrunește toate adeziunile ? 
Mai drept ar fi să recunoaș
tem că poezia autentică, in
diferent de formula, stilul ei, 
își sapă singură o cale spre 
sensibilitatea contemporanilor 
și cînd aceasta, surprinsă de 
noutate, e nereceptivă, (ca-

îndo im cîteodată. 
e aceea de a 
că poezia cu 
indirectă e străi-

Și pu- 
a con-

despre 
Să fie

și unitățile 
se îngrijesc 
transportul 
mai bune

AGENDĂ CULTURALĂ

La Turnu-Severin 
s-a desfășurat între 
20—26 iunie „Săptă
mâna teatrelor popu
lare de amatori", ini
țiată pentru prima 
oară în acest an de 
Consiliul Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Ro
mânia și Comitetul 
de Stat pentru 
tură și Artă, în 
pul dezvoltării 
tinue a mișcării 
trale amatoare, înles
nirii unui schimb de 
experiență între tea
trele populare ale 
sindicatelor și case
lor de cultură.

Peste 4 000 de se
verineni au răsplătit 
cu aplauze spectaco
lele susținute de opt 
din cele 
populare 
noastră.

Teatrul
casei de cultură din 
Mediaș, aflat la cea 
de-a treia stagiune, 
a prezentat 148 de 
spectacole pe diferi
te scene din regiune 
și din țară. In 
„Săptămâna teatrelor 
populare" a prezen
tat cel de-al 22-lea 
spectacol cu „Act Ve
netian" de Camil Pe
trescu. Spectacolul a 
fost pus în scenă de 
actorul Constantin 
Codrescu, într-un ca
dru plastic, de bun 
gust, cu o distribuție 
corespunzătoare, pu- 
nînd astfel în valoa
re calitățile textului 
dramatic. După apre
cierile juriului, bine 
realizat a fost și ro
lul Octavian 
din piesa 
părea 
Dorel 
pretat 
Horia 
colectivul
popular al sindicatu
lui Combinatului chi-

Cul- 
sco- 
con- 
tea-

11 teatre 
din țara

popular al

Mânu 
„Oricît ar 

de ciudat" de 
Dorian, inter- 
de inginerul 
Drăgan, din 

Teatrului

mic din orașul Vic
toria. Un spectacol 
antrenant, cu piesa 
„Copacii mor în pi
cioare" de Al. Casso- 
na, în regia lui Ion 
Mitarcă, instructorul 
permanent al forma
ției, l-a oferit Tea
trul popular al sin
dicatului Combina
tului chimic din ora
șul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, deținător 
al mai multor premii 
obținute la întrece
rile artistice pe țară 
de pînă acum.

S-au bucurat, de 
asemenea, de aplau
zele spectatorilor co
lectivul Teatrului 
popular al casei de 
cultură din Rm. Vîl- 
cea cu „Fiicele" de 
Sidonia Drăgușanu, 
colectivul Teatrului 
popular al sindica
tului uzinei metalur
gice din Plopeni, re
giunea Ploiești, cu 
„Inspectorul de poli
ție" de J. B. Priest
ley, muncitorii Florin 
lonescu și Gheorghe 
Cristescu în piesa „O 
felie de lună" de A. 
Storin (Teatrul popu
lar al sindicatului u- 
zinei metalurgice din 
Cugir). Teatrul gazdă 
a făcut remarcați cî- 
țiva artiști amatori 
talentați (prof. Ion 
Mitric, eleva Maria
na Drăghicescu) în 
piesa „N-a fost în 
zadar" de Al. Miro- 
dan, după romanul 
lui Al. Șiperco.

„Săptămâna teatre
lor populare de ama
tori", care s-a înche
iat duminică, a prile
juit o consfătuire de 
analiză a activității 
acestor colective și de 
dezbatere a proiecte
lor de repertoriu pen
tru stagiunea 1966— 
1967.

Aurelia GOLIANU

B CINEMA |
Operă și Balet : LAKME — 19,30.
stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNEVILLE

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : LUNA DEZMOȘTE
NIȚILOR — 20. _ . , ,
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului 
National „I. L. Caragiale") : CIN-CIN — 19,30.
• Teatrul satiric-murical „C. Tănase" (grădina Boema) : NU 
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC 19,30.

• Teatrul
• Teatrul 
— 19,30.

de 
de

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru copii: 
filmul „CIUFULICI" — producție a studioului Animafilm i 
ÎNOTUL... IN ZECE LECȚII. Transmisie de la Ștrandul Tinere
tului 9 20,00 — Din filmele documentare prezentate la Festi
valul „Pelicanul alb“ : „ClND RlNDUNELELE SE DUC“ și 
„CERAMICA DE OBOGA" — producții ale studioului de filme 
documentare „Alexandru Sahia" • 20,15 — Seară de teatru : 
„ARTA COMEDIEI" de Eduardo de Filippo (reluare) 9 22,05 — 
Program de romanțe — Cîntă o formație instrumentală con
dusă de Jean Lucaci. Soliști : Elena Slmionescu, Marloara 
Tănase. Dumitru Ilinescu, Lucian Marinescu • 22,35 — Telejur
nalul de noapte 9 22,45 — Buletinul meteorologic.

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru eoran panoramic i 
Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Republica
(completare Impresii nocturne) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Excelsior (completare Congresul sindicatelor) — 
9,30; 12; 14; 16,30; 19; 21,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Sala Palatului (seria de bilete 
1673 — orele 19,30), Luceafărul — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, 
Stadionul ,,Dinamo" — 20,30, Grădina „Bucegi" — 20,15, Fero
viar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Melodia — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21,15.
• CURG APELE TULBURI : Cinemateca — 10; 12; 14.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop s
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, Floreasca — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,45, Flamura — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PREA TlRZIU : Capitol (completare Tractorul '66) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,45; Ia grădină — 20,45.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Grivița — 9,15; H,45; 16; 18,30; 
21.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop ! Lumina — 9i 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Doina" — 20,30 (la 
ambele completarea Impresii nocturne), Gloria — 9; 11,15, 
13,30; 16; 18,30; 21,15, Patinoarul „23 August" — 20,30 (la 
ambele completarea Consfătuirea lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini). Aurora (completare O poveste cu

zuri frecvente în istoria relații
lor dintre public și literatură I) 
vin alte 
ceea 
ceea 
miră, 
care 
eforturile, 
narilor, de a înnoi mijloacele 
de expresie și de a lărgi 
cîmpul de percepție al poe
ziei. Fără a renunja la crite
riile noastre estetice și ideo
logice, fără a considera, 
vreun moment, că poezia tre
buie să se detașeze de valo-

generafii și înțeleg 
ce trebuie și recunosc 
ce e de recunoscut. Ne 
de aceea, rezerva cu 
unii confrafi primesc 

i, îndeosebi ale fi

fost spre interiorizarea poe
ziei și diferențierea formule
lor în legătură, firește, și cu 
asimilarea unor tradiții poe
tice ignorate o vreme. S-a 
crezut, în mod eronat, că 
poezia trebuie să fie „realis
tă", cum nu se poate mai 
limpede și cîfiva critici, azi 
uitafi, combătînd pe Mace
donski, Bacovia, Biaga, Bar
bu, Pillat, indicau ca model 
de urmat pe un obscur 
rău versificator, uitat, 
bună seamă, și el astăzi.

Și 
de

Cîteva din capodoperele 
poeziei românești (Grigore 
Alexandrescu, Alecsandri, E- 
minescu, Macedonski, Goga, 
Pillat, Arghezi) s-au realizat 
în limitele acestui gen pe care 
lirica modernă l-a îmbogăfit 
cu noi reprezentări, în sensul 
interiorizării poemului patrio
tic și al diminuării accentului 
retoric. E, firește, o prejude
cată a considera că o poezie 
substanjială, de structură mo
dernă, e împiedicată de for
mele de comunicare directă. 
Ca în oricare altă parte, auPrezenfa lui Arghezi, Biaga,

rile 
pocii socialiste, e în firea lu
crurilor și în spiritul unei lite
raturi tinere, cuprinzătoare, a 
accepta mai multe mijloace 
de comunicare lirică, fără ie
rarhii apriorice.

O poezie e bună sau e 
proastă Independent de for
mula pe care o adoptă. A in
voca stilul, în astfel de cazuri, 
e fără rost. Cu toate acestea 
nu pufine prejudecăfi își fac 
loc și mul)i sînt înclinați să 
creadă că formula în cauză e 
totul. Cine urmărește poezia 
română din ultimele două de
cenii nu poate să nu observe 
evoluția conceptului de poe
zie și a poeziei însăși, în sen
sul diversificării stilistice, al 
lărgirii universului liric, 
făcut, 
epică, 
ceasta să împiedice patetis
mul. Tn chip firesc evoluția a

morale și spirituale ale e-

S-a 
la început, o poezie 
obiectivă, fără ca a-

Philippide în cîmpul poeziei 
contemporane, contribuțiile 
substanțiale ale lui Miron 
Radu Paraschivescu, E. Jebe- 
leanu, M. Beniuc, timbrul ori
ginal al unei întinse categorii 
de poeți, de la Geo Dumi
trescu la Nichita Sfănescu, Ion 
Alexandru și Marin Sorescu, 
dintre cei mai tineri, dau pei
sajului poetic al zilelor noas
tre o varietate în repetate 
rînduri subliniată.

Un gen de poezie care a 
cunoscut, în ultima vreme, in
terpretări și stiluri multiple e 
acela al poeziei patriotice, 
ilustrat, cu strălucire, în lite
ratura română anterioară, în- 
cepînd din vechime, să zicem, 
cu Dosoftei. în Viața și petre
cerea Sfinților, acesta intro
ducea un epigraf la stema 
Moldovei, fixînd în versuri, 
surprinzătoare și azi, semnele 
puterii și demnității ei.

Festivalul internațional al filmului

de animație
MAMAIA. — Trimisul special 

Agerpres, Al. Brad, transmite : La 
Mamaia s-a încheiat marți pri
mul Festival internațional al fil
mului de animație, organizat sub 
egida Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a Consiliului ci
nematografiei și Asociației cine
aștilor din Republica Socialistă 
România și patronat de Asociația 
internațională a filmului de ani
mație. în cadrul festivalului, care 
s-a desfășurat sub deviza „Ima
ginația omului în slujba umanită
ții", au fost prezentate 106 filme 
din 25 de țări. Juriul internațional 
compus din Ion Popescu-Gopo 
(România), președinte. Bruno Boz- 
zetto (Italia), Valentin Gheorghiu 
(România), Paul Grimault (Fran
ța), John Hubley (S.U.A.), Ivan 
Ivanov-Vano (U.R.S.S.), Dușan Vu- 
kotici (Iugoslavia), conform cu 
regulamentul festivalului a acor
dat următoarele premii :

CINCI PREMII „PELICANUL DE 
AUR" PENTRU FILMELE : „Zidul"
— Ante Zaninovici (Iugoslavia), 
„Prințesele nu pot 11 recunoscute"
— Bretlslav Pojar (Cehoslovacia), 
„Melcii" — Rene Laloux (Franța), 
„Vacanța lui Bonifaciu" — Feodor
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Hltruk (U.R.S.S.), „Cînfecul nebu
nului" — Karl Bell (S.U.A.).

Juriul a acordat, de asemenea, 
PREMII SPECIALE „PELICANUL 
DE ARGINT" pentru animație gra
fică : Tony Guy pentru filmul 
„Păsări, albine și berze” — regi
zor John Hallas (Marea Britanie) ; 
animație obiecte : filmului „Omul 
de zăpadă" — regizor Hermina 
Tyrlova (Cehoslovacia) ; anima
ție păpuși : filmelor „Quartet" și 
„Poziția" — regizor Edward Stur- 
lis (Polonia) ; gratică animată : 
filmului „Picătura” — Sabin Bă- 
lașa (România) ; originalitate: 
filmelor „Pantofii buclucași” — 
Manuel Otero (Franța), „Samurai"
— Yoji Kuri (Japonia), „Slambert"
— Quist Moller și Jannik Hastrup 
(Danemarca) ; film educativ : 
„Pîrghia" — autor Evelyne Lam- 
bart (Canada) ; iilm de reclamă : 
„Gestul frumos" — autor Robert 
E. Balser (Spania) ; film de copil: 
„Foarfecă și copilul" — autor 
Christo Topuzanov (Bulgaria) ; 
film liric : „Poveste romantică" — 
Gyula Macskassy și Gyorgy Var- 
nai (Ungaria), „Fereastra" — Bo
ris Stepanțev (U.R.S.S.) ; realiza
rea primului film de copil: „Ale 
cui sînt ghindele din pădure" —

autori Mihall Kamenețkl și Ivan 
Uflmțev (U.R.S.S.) ; realizarea pri
mului iilm : „Pisica mea" — autor 
Ngo Minh Lan (R. D. Vietnam) ; 
scenariu : „Bucuria dragostei" — 
autor Jiri Brdecka (Cehoslova
cia) ; cea mal bunâ selecție: 
studioului „Zagreb-Film" (Iugo
slavia) ; muzică de film : compo
zitorului Francisc Chagain (Ma
rea Britanie).

★
Seara, la Teatrul de vară „Ovi- 

diu, în prezența partlcipanților și 
invitaților la festival, președinte
le juriului a înmînat celor pre- 
miați diplomele și medaliile cu 
emblema pelicanului. După a- 
ceastă iestivitate, a luat cuvîntul 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, care i-a felicitat pe 
laureați, urînd tuturor participan- 
ților la festival noi succese în 
activitatea lor de viitor.

In aceeași seară, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Pompiliu Macovei a 
oferit o recepție la restaurantul 
„Internațional’ cu prilejul închi
derii primului Festival internațio
nal al filmului de animație de la 
Mamaia. (Agerpres)
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apărut șl aici 
cruțăfori, dar 
într-o literatură, 
să compromită posibilitățile 
unui gen ce poate produce și 
azi capodopere.

Poefii adevărafi caută for
me și reprezentări noi în a- 
cesf domeniu, și așa cum pas
telul, în secolul XX, a tncefaf 
a mai fi static, pur vizual, de
venind expresia unei sensibi
lități individuale, poema pa
triotică se asociază meditației 
sau vizionarismului elevat, în
fr-un cuvînf, atitudinilor celor 
mai variate în fața existentei. 
Regenerarea acestei poezii, 
coborîte o vreme prin lipsa 
de talent și lipsa de orientare 
estetică a unor slujitori ai ei, e 
un fenomen mai larg și semne
le lui pof fi observate la poefi 
din diferite generații. Aleg, a- 
proape la înfîmplare, versu
rile recente ale lui Cezar Bal
tag (Decebal, în Gazeta lite
rară, 16 iunie a.c.) și Adrian 
Păunescu : Umbra Iul Tudor la 
Padeș (idem), pornite din 
ceea ce ar fi nimerit să nu
mim o reală vocație civică. 
Decebal e un simbol al pe
renității spațiului carpatin, al 
frezei conștiințe naționale.

Cea de-a doua poezie e o 
replică la Grigore Alexan
drescu — „Umbra lui Mircea 
la Cozia’ — fără farmecul 
și solemnitatea aceleia, dar 
indiscutabil viabilă artisti
cește, prin tensiunea intelec
tuală și îndrăznețele repre
zentări. Acolo unde fotul 
pare pregătit pentru un tablou 
romantic, cu reliefuri fabu
loase, intervine nota subiecti
vă, personală, lucidă, dînd 
odei direcția unui lirism in
teriorizat.

Mai stăruitoare e opinia că 
poezia cu o metaforă indirec
tă neglijează îndatoririle ei 
civice, izolîndu-se în abstrac
țiune și solipsism. Se vorbeș
te, în comentariile critice din 
ultima vreme, de o 
recție oraculară. Pus 
semnul epigonismului Iul Ion 
Barbu, lirismul oracular pare 
a fi rarefiat, criptic, confor
mist înfr-un chip special. 
Demonstrația e, în ceea ce 
privește cazurile de epigo- 
nism, convingătoare și, teo
retic, invulnerabilă. Rămîne 
însă deschisă posibilitatea 
poetică a formulei ca atare, 
nu în formele degradate, mi
metice, ci plenare, individua
lizatoare.

Fără a complica prea mult 
lucrurile, cîfă vreme cădem 
toți de acord că Mallarmâ, 
Paul Valery, Ion Barbu sînt 
poeți exemplari (șl istoriile 
literare îl înregistrează ca a- 
fare), nu vedem de ce direc
ția unei poezii de reprezen
tări cerebrale, cu o metaforă 
indirectă, nu ar putea fi lua
tă ca punct de plecare pen
tru experiențe originale în 
cîmpul liric actual. Dramele 
spiritului, sondările în „partea 
nevăzută" a existenței vor so
licita totdeauna pe poeți ; din 
punctul de vedere al gîndi- 
rii noastre estetice nu e un 
semn de erezie a te fixa, de
liberat, în descendența aces
tei tradiții. Oracular, vizionar 
sau cerebral lirismul ce a- 
tinge sensibilitatea noastră, în 
planurile ei superioare, are o 
îndreptățire estetică incon
testabilă. Criteriul care trebuie 
să funcționeze e acela al va
lorii artistice. Eplgonismul, din 
orice direcție ar veni el, e 
desigur dezolant, și între imi
tatorii lui Coșbuc și cei ai Iu» 
Ion Barbu nu avem de ales.

Venind adesea vorba de 
poeții tineri, puși într-o des
cendență sau alfa, e de ob
servat efortul lor de diferen
țiere stilistică, fie în direcfia 
unei poezii cerebrale și vixlo- 
nariste (Nichita Stănescu, Ce
zar Baltag, Grigore Hagiu), 
fie în direcția poeziei de cu
noaștere (Ion Alexandru) sau 
de regenerare a miturilor so
ciale (Ion Gheorghe). Nu e 
însă numai atît. Adrian Pău
nescu tinde, în modul lui 
imagistic torențial, spre un li
rism al valorilor fundamentale, 
Marin Sorescu, ironistul ge- 
nerafiel, pare a se a- 
muza răsfurnînd miturile mari 
ale poeziei [Poeme, Moartea 
ceasului), sugerînd, tn fapt, 
atitudinile fundamentale ale 
individului. Această emu
lație se observă și în rîndu- 
riie debufanfilor.

Pentru ca prevederile și ju
decățile unui critic să nu fie 
infirmate de fenomenul lite
rar, acesta trebuie să păstreze 
o dreaptă cumpănă, respin- 
gînd excesele și inerțiile, ma
nifested, în același timp, re
ceptivitate fafă de încercările 
fertile de înnoire și diversifi
care a formulelor artistice.

versificatori ne- 
aceștia, fatali 

nu vor reuși
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Scenă din spectacolul cu piesa „Io, Mircea Voievod" prezentat de Teatrul de stat din Constanța
Foto : Ion Miclea

gfntec) — 9; 14,15; 14; 16,15; 18,30; îl; le grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Victoria — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Grădina „Progresul" — 20,30 (la 
ambele completarea Uvertura), Grădina „Expoziția" — 20,30 
(completare Congresul sindicatelor).
• TREI PAȘI PE PĂMlNT : Central (completare Animale ma
rine sedentare) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Viitorul 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Suceava) — 15,30; 18; 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Union — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• HAI, FRANȚA 1 : Doina (completare Vizita conducătorilor
de partid șt de stat In regiunea Iași) — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21.
• ERMITAJUL — 20 DE ANI DE PICTURA ROMANEASCĂ — 
IOSIF CHELEMONSKY : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• SERBĂRILE GALANTE : Giulești (completare Vizita condu
cătorilor de partid șl de stat în regiunea Iași) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, Miorița (completare Ninge) —. 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• SOȚIE FIDELĂ ; înfrățirea între popoare (completare Ninge) 
— 14; 16; 18,15; 20,30, Popular (completare Lumea însetată) — 
16; 18,15; 20,30.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Dacia (completare 
Pavlik) — 9—13,30 în continuare; 16; 18,30; 20,45.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Buzești (completare Tractorul 
’66) — 14; 16,15; 18,30; la grădină — 20,30, Cosmos (completare 
Buhara-Ural) — 14; 16; 18; 20, Rahova (completare Știință și 
tehnică nr. 12/1965) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop ; Crlngași (completare Orizont 
științific nr. 2) — 15,30; 18; 20,45.
• OMICRON î Bucegi (completare Pescari amatori) — 9,30; 
12; 16; 18,30; 21.

• PRINȚESA PĂUNIȚA : Unirea (completare Insula păsărele
lor) — 15,30; 18.
• SAȘA : Flacăra (completare Tractorul ’66) — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL MAFIEI : Vitan (completare Ninge) — 16; 18,30.
• EU SÎNT CUBA I : Arta — 9; 12; 15; 18; 21; la grădină — 
20,30.
e GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Munca 
(completare Cartiere noi în București) — 10,30; 14; 16; 18,15; 
20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Moșilor (comple
tare Știință și tehnică nr. 11/1965) — 11; 15,15; 18; la grădină
— 20,30, Ferentari (completare Vizita conducătorilor de partid
și • ■ • - • ~ ", —
• ATENTATUL — cinemascop : Colentina — 16; 18,15; 20,45.
9 FANFAN LA TULIPE : Arenele Libertății -----
9;........... .. ......................................
18,30; 21,15.
• FĂȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Progresul (completare 
Pavlik) — 15,30; 18; 20,45, Pacea (completare Animale marine 
sedentare) — 15,45; 18; 20,15.
9 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Lira (completare 
Plastica în parc) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
9 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Drumul Sării — 11; 15; 
17,45; 20,30.
9 INSPECTORUL : Cotroceni (completare Două săptămini tn 
Yemen) — 15; 17,45; 20,45.
9 WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) ; Grădina „Unirea"
— 20,30.
9 CU MÎINILE PE ORAȘ : 
Mirceștii în pastel) — 20,30.
9 DEPĂȘIREA : Grădina 
acum... puțină gimnastică) —
9 OLD SHATTERHAND —
20,30.

de stat în regiunea Suceava) — 10; 15; 17,45; 20,30.

_____  20,30, Volga —
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern — 9,30; 11,45; 14; 16,15;

Grădina „Colentina* (completare

„Progresul-Parc* (completare Și 
20,30.
cinemascop : Grădina „Vitan" —

Eugen SIMION
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în aceste ‘ . . . . * - - -
de termen a sarcinilor de plan pe primul semestru al anului. Rezultatele obținute în întrecerea so
cialistă reflectă elanul, hărnicia și priceperea man citorilor, inginerilor și tehnicienilor din iabrici și 
uzine, spiritul de răspundere cu care colectivele de întreprinderi duc la îndeplinire sarcinile de plan 
din primul an al cincinalului.

zile, tot mai multe întreprinderi și chiar ramuri întregi raportează realizarea înainte

Industria chimică a
planul pe șase

îndeplinit 
luni

Oțelarii hunedoreni raportează

întreprinderile Minis
terului Industriei Chimi
ce au îndeplinit cu 4 
zile înainte de termen 
planul de producjie pe 
semestrul înfîi al anului. 
In primele 6 luni, în in
dustria chimică s-a 
realizat o producție a 
cărei valoare depășește 
cu 830 milioane lei pe 
cea ob(inută în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Cantitatea de îngrășă
minte chimice produsă 
de la începutul anului 
și pînă în prezent este 
aproape egală cu cea 
realizată în întregul an

1964, iar cea de fire și 
fibre Sintetice de 3 ori 
mai mare decît în 1963. 
în același timp au fost 
realizate peste preve
derile de plan aproape 
13 000 tone produse so
dice, mai mult de 2 000 
ione carbid, circa 1 100 
tone aluminiu efc.

Datorită reducerii pre
țului de cost, în primele 
5 luni ale anului chimiș- 
fii au obținut economii 
peste plan ce depășesc 
suma de 27 milioane lei. 
Valoarea beneficiilor 
realizate peste preve- 

în aceeași

rioadă, la producția 
marfă vîndută ți înca
sată se ridică la 55 mi
lioane lei. In cursul 
primului semestru al 
cincinalului, în industria 
chimică au început să 
producă o serie de uni
tăți noi, printre care 
Combinatul de îngrășă
minte chimice de la Tg. 
Mureș, fabricile de an
hidridă Italică, glicoli 
și oxid de efilenă de la 
Combinatul petrochimic 
Ploiești, instalațiile pen
tru prelucrarea mine
reurilor de zinc și plumb 
de la Copșa Mică.

La Combinatul si
derurgic Hunedoara 
au fost elaborate 
luni ultimele tone de 
oțel din planul pe 
primul semestru al 
anului. Printr-o uti
lizare mai productivă 
a agregatelor side- 
rurgiștii hunedoreni 
au produs anul aces
ta cu peste 70 000 
tone de oțel Martin 
și electric mai mult 
decît în primul se
mestru al anului 1965.

Pînă acum au a- 
nurițat îndeplinirea 
planului semestrial 
de producție înainte 
de termen

treprinderile siderur
gice și de extracție 
a minereurilor de 
fier din regiunea

Hunedoara, precum și 
Exploatarea de mi
nereuri cuprifere 
Deva.

Marți, 28 iunie, au avut loc la 
palatul Marii Adunări Naționale 
ședințele unor comisii permanente.

Comisiile economico-financiară 
și juridică, întrunite sub președin
ția tovarășului prof. univ. Manea 
Mănescu, au definitivat raportul 
cu privire la proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de stat de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1966—1970, care urmează 
să fie prezentat Marii Adunări 
Naționale.

Comisia pentru cultură și învă- 
țămînt, sub președinția tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil, a continuat 
lucrările de examinare a proiec
tului de lege cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea

I NAȚIONALE
liceelor de specialitate și a adop
tat raportul comisiei la acest pro
iect de lege. Raportul a ‘ 
asemenea, 
juridică.

La comisiile juridică, 
trativă, pentru cultură și învăță- 
mînt, pentru agricultură și silvicul
tură, pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale, precum și pentru 
problemele de apărare, au fost 
prezentate expuneri de către tova
rășul Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, la proiectele 
de legi pentru adoptarea decrete
lor cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat și care urmează 
să fie supuse spre aprobare Marii 
Adunări Naționale. (Agerpres)

fost, de
adoptat și de comisia

adminis-
„Săptâmîna 

latino - americană
a prieteniei"

toate

Combinatul chimic Borzețti a îndeplinit planul de producție semestrial cu 8 zile îna
inte de termen. Chimițtii din Borzețti au obținut peste prevederi pînă acum 11 000 tone 
insecticide condiționate ți 9 000 tone diferite produse clorosodice ți au realizat eco

nomii suplimentare la prețul de cost în valoare de 11 milioane lei

ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ
Ain

Colectivele întreprinderilor 
industriei ușoare au realizat 
cu 3 zile înainte de termen 
planul pe primul semestru al 
anului. Producția globală pla-

nificată pe 6 luni ale acestui 
an a fost depășită cu 230 mi
lioane lei, iar productivitatea 
muncii a sporit cu 1,3 la sută. 

' Printre altele au fost date

FOTBAL

RAPID-SELECȚIONATA
. FEROVIARĂ OLANDEZĂ

Stadionul Giulești din Capitală 
găzduiește astăzi întîlnirea de fotbal 
Rapid București—Selecționata fero
viară olandeză, contînd pentru sfer
turile de finală ale campionatului 
feroviar european. întîlnirea începe 
la ora 17,30.

e Turul ciclist al Franței a continuat 
marți cu desfășurarea etapei a 8-a pe 
ruta Royan-Bordeaux (137,500 km). Vic
toria a revenit belgianului Planckaert, 
cronometrat în 2h 58'26”. In clasamentul 
general continuă să conducă Rudy Al- 
tig (R.F.G.), urmat la 47” de Van Vlifer- 
berghe (Belgia).

• In sferturile de finală ale turneului 
de tenis de la Wimbledon, Santana (Spa
nia) l-a învins cu 6—2, 3—6, 8—6, 4—6, 
7—5 pe australianul Fletcher. Drysdale 
(Republica Sud-Africană) l-a întrecut cu 
9—7, 6—2, 6—2 pe Roche (Australia). 
Pentru semifinale s-au mai calificat 
Ralston (S.U.A.) și Davidson (Australia).

• în vederea întîlnirilor pe care re
prezentativa de box a R. F. Germane le 
va susține în luna august în România, 
federația de specialitate din R. F. Ger
mană a stabilit un lot de peste 20 de 
sportivi, din care fac parte, printre alții, 
Koerper (muscă), Rascher (cocoș), 
Schmitt (ușoară), Hoernig (semiușoară).

• La Turku (Finlanda) a început întîl
nirea feminină de natație Finlanda- 
Franța. După prima zi, sportivele fran
ceze conduc cu 30—19 puncte.

• Rezultate înregistrate în „Cupa 
Rappan” Ia fotbal : Wisla Cracovia- 
Malmoe (Suedia) 4—0 (2—0); Polonia 
Bytom—Dinamo Dresda 0—0; Zaglebie 
Sosnowiec — Olimpia Liubliana 2—0 
(2-0).

în*

ORAȘUL BUCUREȘTI
au anunțat îndeplini

rea înainte de termen a sarcinilor 
plan pe primul semestru al anului 
număr de peste 100 de întreprinderi 
Capitală, printre care;

• Fabrica de mase plastice ;
• Combinatul de industrializare 

lemnului Pipera;
• Fabrica de medicamente „Fiola" ;
• Fabrica de obiecte sanitare din 

porțelan ;
• întreprinderea „Viscolii" ;
• Uzina metalurgică „Grivița".

în ultimele Zile

Industria
Ploiești•>

PLOIEȘTI (coresp. 
Scînteii11). — Ieri, în

treprinderile Industriale 
din regiunea Ploiești 
și-au îndeplinit sarcini
le de plan pe primul se
mestru al anului. în pe
rioada de la începutul 
anului s-au produs peste 
prevederi benzine, ule
iuri minerale, îngrășă
minte fosfatice, instala
ții de foraj, anvelope și 
alte produse a căror va
loare depășește 100 mi-

SIMPOZION CU TEMA!

regiunii

de 
un 

din

a

lioane lei. Peste 80 la 
sută din sporul produc
ției globale industriale 
a fost obținut pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Prin valorifi
carea rezervelor interne, 
reducerea consumurilor 
specifice și aplicarea al
tor măsuri, oamenii 
muticii din regiunea 
Ploiești au obținut eco
nomii suplimentare la 
prețul de cost în valoa- 
re de 47 600 000 lei.

Cu trei zile 
mai devreme

peste plan 1 570 000 mp țesă
turi de bumbac, lînă și mătase, 
260 000 tricotaje, 270 000 pe
rechi de încălțăminte, confec
ții în valoare de peste 70 mi
lioane de lei. Sporul de pro
ducție obținut în această pe
rioadă este echivalent cu pro
ducția ce se realiza în 1959 în 
40 de zile.

Cu trei zile mai devreme au 
îndeplinit planul producției 
globale pe primul semestru al 
anului și întreprinderile Mi
nisterului Industriei Alimenta
re. Aceasta creează premisele 
obținerii peste plan, pînă la fi
nele semestrului, a 38 000 hl 
lapte de consum, 1 850 tone unt, 
mai mbit de 7 000 tone ulei co
mestibil, 1 800 tone conserve de 
legume, circa 36 000 hl bere etc.

(Agerpres)

Sportivi români 
in întreceri internaționale«

ȘAH. în prima rundă a turneului 
internațional feminin de la Buda
pesta, maestra română Ellsabeta 
Polihronlade a învins-o ps maghia
ra Langos, iar în runda a doua a 
remizat cu Kozlovskaia (U.R.S.S.). 
în clasament conduce Verftczi (Un
garia) cu 2 puncte.

HANDBAL. Reprezentativa femi
nină a țării noastre va participa în 
zilele de 30 iunie, 1 șl 2 iulie la 
turneul Internațional de la Belgrad, 
alături de formațiile R. F..Germa
ne, Cehoslovaciei și Iugoslaviei. 
Lotul, mult întinerit, cuprinde prin
tre altele pe Irina Naghi, Simona 
Arghir, Irina Oancea, Angela Moșu, 
Ana Boțan, Constanța Hie etc.

Pe distanța București-Giurgiu- 
București (99 km) s-a disputat ieri 
prima etapă ă competiției cicliste 
„Cupă Voința*. Plutonul a rulat 
compact pînă la km 82, unde au 
evadat dinamovistul Drăghicioiu, 
Puterici (Voința) și Popescu (Olim
pia). Aceștia au fost însă prinși cu 
5 km înainte de sosire de grosul 
plutonului. La sprintul final, N. Ciu- 
meti (Dinamo), cronometrat în

7

în prima etapă
2h 39’40" (medie orară 39,400 km) 
s-a impus în fața colegilor săi de 
echipă Gabriel Moiceanu și Ion 
Cosma. Cu același timp au mai 
fost cronometrați și alți alergători, 
printre cots C. Dumitrescu, D. Măr
gărit, I. Constantinescu, C. Ciocan 
etc.

Astăzi, de la ora 15,30, are loc 
etapa a doua : București-Alexan- 
dria-București (150 km).

în zilele de 6 și 7 
loc la Oslo întîlnirea 

atletism Norvegia- 
la Ziitich, în cadrul 
organizat de federa-

ATLETISM, 
iulie va avea 
masculină de 
România. Joi, 
unui concurs 
ția de atletism elvețiană, va evo
lua și sprinterul Gh. Zamfirescu. La 
sfîrșitul acestei săptămîni vor avea 
loc la Odessa întrecerile Memoria
lului fraților Znamenskl, la care 
vor participa și atleții români Va- 
moș, Caramihăi și Popa.

• Pe stadionul din Malirioe s-a dispu
tat întîlnirea amicală de fotbal Suedia- 
lugoslaviâ. Scor : 1—1. Suedezii au 
înscris în minutul 17 prin Roger Mag
nusson, iar egalarea a fost adusă îd 
minutul 72 de Santrăc.

• Cursa de 3 000 m plat din cadrul 
concursului de atletism desfășurat pe 
stadionul „Bislet" din Oslo a fost ciști- 
gată de cunoscutul sportiv 
Ron Clarke în 7'58”, urmat 
giariul Thor Hellan — 8 07”.

mondiale 
vof

austrdlian 
de norve-

• Campionatele 
pentru amatori se 
acesta între 26 august — 4 septembrie 
în R. F. Gerrtiană. Pînă îh prezeht și-au 
confirmat participarea 22 de târî, prin
tre care Anglia, Bulgaria, Olanda, Italia, 
Franța, U.R.S.S., S.U.A., Japonia, Belgia, 
Danemarca, Libia, Ungaria, R. D. Ger
mană și R. F. Germană.

de ciclism 
desfășura anul

• Intr-un concurs de atletism desfă
șurat la Sofia, sportiva 
Iorgova a stabilit un nou 
sale în proba de săritură 
performanta de 6,47 m.

bulgară Diana 
record al tării 
ih lungime cu

• După 5 runde, 
țional de șah de la 
se află 
mat de 
cu cîte 
fiecare, 
remizat

în turneul interna- 
Soci pe primul loc 
cu 3,5 puncte, ur-Serghievski

Korcinoi, Zaharov și Matulovici 
3 puncte și o partidă întreruptă 
în runda a 5-a, Serghievski a 
cu Matulovici.

I
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Note de călătorie din Grecia

capitala
De pe serpentinele as

cuțite ce croiesc munții 
din apiopierea sa, cel de-al 
treilea mare oraș port 
al Heladei, Voios, ne apa
re imens. Casele ocupă 
întreaga cîmpie a golfului 
PaQastikos, ajung pînă în 
rada portului, prelungesc 
orașul peste munți și Chiar 
îl cocoață pînă la jumăta
tea masivului Pelion.

Din Sesklo, oraș care în 
neolitic se afla pe lobul 
Ocupat acum de Voios, nu 
au mai rămas nici măcar 
ruine. Groaznicele 
mure 
ttu§ 
tristă 
șit-o 
mari 
celași pămînt. Mînia 
Poseidon, cum spun local
nicii, s-a abătut și asupra 
orașului Voios, pe care în 
1954—1955 l-a transformat 
în ruine. Mărturiile cum
plitelor distrugeri nu au 
dispărut încă. Pe străzile 
marelui oraș-port întîlnești 
zeci de camioane încăr
cate cu materiale de con
strucție, blocuri noi cu 
mai multe etaje, care re-

demo- 
creea- 
întins

tro-

cutre- 
de pămînt l-au dis- 
complet și aceeași 
soartă au împărtă- 
pe rînd alte patru 
orașe ridicate pe a- 

‘ ‘ = lui

nasc din ruine, zeci și sute 
de schele și case 
late. Toate acestea 
ză impresia unui 
șantier.

Mari porțiuni de
tuare și piațete sînt ocu
pate de scaunele cafene
lelor și restaurantelor, unde 
se consumă cu plăcere 
specialitatea orașului: ca
racatiță friptă, și se bea 
tsipoura (un fel de rachiu).

In port, hiunca nu se o- 
prește niciodată, cu ex
cepția zilelor de grevă. 
Numeroase vase de pes
cari intră în radă sau 
pleacă îh larg. La un chei 
se încarcă mari baloturi 
de tutun și butoaie cti mă
sline sau ulei de măsline 
pentru export. La un altui 
se descarcă cargouri cir 
mașihi-unelte. Brațele ma
caralelor formează în radă 
un adevărat păienjeniș de 
metal în perpetuă mișcare 
deasupra enormelor stive.

Cînd, în 1881, Tesalia a 
revenit la patria mamă, 
după multe secole de do
minație străină, Voiosul 
avea doar 5 000 de locui
tori Căile maritime ale

Marți după-amiază a avut loc în 
Sala mică a palatului un simpo
zion cu tema „Inițiative ale Re
publicii Socialiste România pen
tru bună vecinătate între statele 
europene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite", organizat 
de Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. St. S. Nicolau, vice
președinte al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Au vorbit apoi: C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, vicepreședinte al 
Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, despre aspec
tul juridic al relațiilor dintre sta-

tul nostru și țările vecine ; Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, despre tradițiile, îmbogăți
rea și dezvoltarea contemporană a 
legăturilor culturale dintre Româ
nia și vecinii săi; Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Camerei 
de comerț a Republicii Socialiste 
România, despre legăturile econo
mice dintre țara noastră și țările 
balcanice.

A urmat un program muzical- 
coregrafic prezentat de soliști ai 
Teatrului de stat de operetă.

(Agerpres)

Cronica zilei

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
30 Iunie, 1 și 2 iulie â.c. în țâră : 
Vreme în general instabilă, cu ce
rul schimbător. Vor cădea ploi lo
cale. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse îfître 5 și 
15 grade, iar maximele între 16 și 
26 de grade, mai ridicate în a doua 
parte a intervalului. In București 
șl pe litoral : Vreme în general 
instabilă, cu cer schimbător, favo
rabil ploii temporare. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere spre sfîr
șitul intervalului.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Danemarcei la București, 
Viggo Christensen, a oferit marți 
seara o recepție cu prilejul ple
cării sale definitive din țara noas
tră.

Au participat Petru Burlacu, se
cretar general în Ministerul Afa
cerilor Externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Exterior, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres).

TELEGRAME EXTERNE

SOFIA 28. -— Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite : în 
prezența lui Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, și a altor 
conducători de partid și de stat, 
marți a început la Sofia 
doua sesiune a Adunării

cea de-a 
Populare

a R. P. Bulgaria. Cuvîntiul de des
chidere a fost rostit de acad. Sava 
Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare. Sesiunea a 
aprobat în unanimitate legea cu 
privire la tranzacțiile valutare și 
controlul asupra lor, legea privind 
crearea sistemului de inspecție 
asupra securității muncii.

Comunicat comun polono-afgan
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei lui A. Rapacki, 
ministrul de externe al R.P. Po
lone, în Afganistan a fost dat pu
blicității un comunicat comun în 
care se subliniază că în cursul 
convorbirilor dintre miniștrii de 
externe ai celor două țări s-a ma
nifestat satisfacție față de dezvol
tarea relațiilor de prietenie polono- 
afgane. Părțile au subliniat im
portanța pe care o au pentru în
tărirea păcii generale desfășurarea 
politicii de coexistență pașnică și 
de colaborare internațională în-

temeiată pe principiile egalității, 
respectului reciproc și neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
țări, precum și dezarmarea gene
rală și totală. Ele și-au manifestat 
îngrijorarea în legătură cu agre
siunea S.U.A. în Vietnam și și-au 
exprimat convingerea că proble
ma Vietnamului poate fi rezolvată 
în conformitate cu acordurile de 
la Geneva din 1954 și au subliniat 
necesitatea recunoașterii Frontului 
Național de Eliberare ca egal 
drepturi la convorbiri.

Renaște
Tesaliei

golfului Pagastikos șl bo
gatele căravane de măr
furi care plecau de pe 
muntele Pelion au impri
mat orașului un ritm de 
dezvoltare necunoscut pînă 
atunci în istoria sa. în 
toate satele ce populează 
înaltul masiv, războaiele 
au bătut decenii în șir zi 
și noapte, țesînd renumita 
mătase de Voios. Dealu
rile din împrejurimi sîtiț 
acoperite cu aproape 
6 000 000 de măslini. Pa 
cîmpia Almiros se obți- 
tlfeau recolte bogate da 
cereale, mere, smochine, 
ptune, nuci și migdale. în 
Otaș s-au construit mari 
fabrici de ulei de măsline, 
țesătorii, fabrici de ci
ment, pielării și fabrici de 
prelucrare a tutunului, 
depozite de tutun și ce
reale. Astfel, Voiosul de
venise unul dintre 
mai bogate orașe ale 
ciei.

A urmat o scurtă 
rioadă de decădere,
plicată de oficialitățile lo
cale prin dezvoltarea por
tului Pireu și a căilor ru
tiere, care le-au paralizat

cele
Gre-

pe- 
ex-

pe cele maritime, la care 
S-âU mai adăugat și dis
trugerile cutremurelor.

Primarul orașului, dl. 
Theodoros Klapsopoulos, 
ne-a vorbit îndelung des
pre eforturile depuse de 
noua conducere adminis
trativă locală, împreună cu 
populația orașului, pentru 
renașterea Voiosului. Ora
șul își vindecă ultimele 
sale răni. „Atn avut mul
te greutăți, ne spunea pri
marul. Unele dintre ele 
nu au fost încă lichidate. 
Mii de muncitori, înainte 
șomeri, au căpătat astăzi 
slujbe. Portul se dezvoltă 
continuu, o dată cu dez
voltarea comerțului inter
național. Intenționăm să 
adîncim rada pentru a 
putea permite ancorarea 
vapoarelor de mare tonaj. 
Voiosul are perspective să 
devină al doilea mare port 
al Greciei după Pireu. Fa
bricile vechi, reconstruite 
și modernizate, au reînce
put să lucreze. Cîteva âu 
rămas însă închise".

„Cu România, ne spune 
primarul orașului, avem 
relații bune. Țara dv. se

în

ex- 
re- 

gre-

Academia mexicană de pe
dagogie pregătește organizarea 
unei „Săptămîni latino-ameri- 
cane a prieteniei". Manifesta
rea cea mai de seamă a aces
tei „săptămîni" va fi întruni
rea a 500 de delegați reprezen- 
tînd cele mai cunoscute insti
tuții pedagogice din țările A- 
mericii Latine (desemnați să 
participe, între 18 și 24 iulie, 
la Congresul mondial al edu
cației laice de la Paris). Aca
demia mexicană organizează 
această întîlnire cu scopul de 
a întări relațiile de prietenie 
între țările America Latine, 
prin intermediul dezvoltării 
educației și culturii, conside- 
rînd utilă „o apropiere între 
pedagogi pe baza principiilor 
libertății și independenței na
ționale".

„Super - 62"
Compania „Douglas Air

craft" a creat un nou model 
de avion, „Super-62", care re
prezintă o variantă mai mare 
a avioanelor sale interconti
nentale. „Super 62* va putea 
transporta 189 de pasageri pe 
o distanță neatinsă încă în a- 
viația comercială. Primul zbor 
va avea loc în luna iulie a.c.

Scheletul conservat 
al unui mastodont
în împrejurimile satului E- 

zerovo, situat în apropiere de 
Plovdiv (R. P. Bulgaria), a fost 
descoperit scheletul perfect 
conservat al unui mastodont u- 
riaș, care se afla îngropat la 
o adîncime de aproximativ 15 
metri. Anul trecut, la o distan
ță de circa 200 metri de acest 
loc, a fost descoperit scheletul 
unui dlnotherium. Această co
incidență a determinat pe spe
cialiștii bulgari să presupună 
că este vorba de un cimitir al 
acestor fosile uriașe, care ar 
data de mai multe milioane de 
ani.

Willis, în 
a părăsit

Americanul William 
vîrstâ de 72 de ani, _ ,_____
New Yorkul cu o barcă pen
tru a traversa Atlanticul. Eltru a traversa
speră să ajungă la Plymouth 

(Marea Britanie)

Reconstruirea

află pe locul întîl în 
portul de măsline al 
giunii Voios. Vapoare 
cești și românești trans
portă anual mari cantități 
de măsline în România. 
De acolo vin încărcate cu 
mașini-unelte și cherestea, 
mărfuri de care noi ducem 
lipsă. Pe ogoarele regiunii 
noastre, trag brazde adinei 
multe tractoare românești. 
Ele sînt bine apreciate de 
agricultorii noștri".

Am vizitat apoi 
obiective turistice 
prin pitorescul și 
setea lor, atrag anual mii 
de vizitatori străini: un 
sat săpat în stînca mun
telui Pelion, o localitate 
cu nutnele de Kala Nera 
(apa bună), vestită în în
treaga Grecie pentru apa 
sa bubă și răcoroasă, enor
ma plajă Kunaries, grote 
care pornesc de pe malul 
mării și ascund frumuseți 
nebănuite, create de na
tură de-ă lungul a mii și 
rnii de ani. Cîteva ur
mează a fi amenajate 
pentru turiști, ele fiind mi
nunat împodobite de sta
lactite și stalagmite de cele 
mai fantastice foirile, iiiă- 
rimi și culori.

Încet, încet, Voiosul 
reintră în drepturile sale 
de mare port al Greciei, 
el fiind de altfel singura 
poartă la mare a Tesaliei. 
Dezvoltarea economică a 
regiunii, imposibilitatea 
Pireului și Salonicului de 
a face față traficului de 
mărfuri în continuă creș
tere, prevestesc marelui 
oraș-port o perspectivă 
frumoasă.

C. ALEXANDROAIE

cîteva 
care, 

frumu-

unor vestigii 
ale Americii 
precolumbiene

Cu prilejul recentei sale vi
zite în Peru, Rene Maheu, di
rectorul general al UNESCO, 
a oferit sprijinul acestui orga
nism internațional pentru a 
se duce la capăt restaurarea 
faimoaselor ruine de la 
Machu Picchu, situate în 
Anzi la marginea rîului Uru- 
bamba. Astfel s-â făcut un 
prim pas spre concretizarea i- 
nițiativei guvernului peruvian 
de a reconstrui unul din cele 
mai valoroase vestigii ale A- 
mericii precolumbiene, datînd 
de pe vremea imperiului In
cas. întrucît resursele finan
ciare ce ar urma să fie puse 
la dispoziție de către UNESCO 
sînt apreciate ca insuficiente, 
ele vor fi completate cu aloca
ții din bugetul statului peru
vian, realizate pe seama re
strîngerii altor capitole, între 
care cel militar.

Restrîngerea 
vinătorii de balene
La Londra se desfășoară lu

crările conferinței Cofliisiei in
ternaționale pentru pescuitul 
balenelor. Conferința se ocupa 
de problema restrîngerii vînăto- 
rii de balene, deoarece s-a ob
servat că în ultima vreme ocea
nele s(= depopulează de aceste 
cetacee. Au fost deja puse în 
aplicare o serie de măsuri, ceea 
ce a făcut ca numărul balene
lor vînate în ultimii ani să sca
dă cu aproximativ o treime.
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Puci militar
în Argentina
• Președintele republicii a fost destituit

• Dizolvarea parlamentului

• Un „triumvirat*1 militar la conducerea țării

In relatările cu privire la criza politică din Argentina, transmise din 
Rio de Janeiro și publicate în ziarul nostru de ieri, se arăta că primejdia 
unui puci militar persistă. Această concluzie s-a confirmai în noaptea 
spre mărfi cînd comandanții forțelor armate au preluat puterea prinfr-o 
lovitură de stat, destituindu-i pe președintele Arturo lllia, pe vicepre
ședintele Carlos Humberto Pereffe, pe cei 22 de guvernatori de pro
vincii și suspendîndu-i pe membrii Curții supreme de justifie. De ase
menea au fost dizolvate Congresul national șl Congresele provinciale.

Juan

în cursul zilei de ieri agențiile de 
presă au transmis următoarele amă
nunte :

Lovitura de stat care l-a răsturnat 
de la putere pe președintele lllia a 
fost declanșată de generalul Pascual 
Pistarini, comandantul suprem al for
țelor armate ferestre, în colaborare 
cu comandanții marinei de război și 
forțelor aeriene. Tntr-un comunicat 
dat publicității marți dimineața de 
generalul Pistarini, s-a anunțat că pre
ședintele lllia a fost destituit, țara 
fiind condusă provizoriu de un 
triumvirat militar. Un alt comunicat a 
făcut cunoscut că generalul
Carlos Ongania, fost comandant su
prem al forțelor armate argentinene, 
destituit anul trecut de președintele 
lllia, va prelua postul de președinte 
provizoriu al Argentinei.

Lovitura de stat militară era aștep
tată de majoritatea observatorilor po
litici din Buenos Aires. Ei notau că 
între președinte și comandanții arma
tei existau, în ultimele săptămîni, 
grave divergențe ; militarii au repro
șat guvernului că nu dă dovadă de 
„suficientă fermitate' în fața proble
melor economice ale țării și nu adop
tă măsuri hofărîfe pentru a împiedica 
întărirea mișcării peroniste. In urmă 
cu cîfeva zile, comandanții armatei au 
dat „un ultimatum” președintelui, ce- 
rîndu-i să ducă o politică potrivit in
tereselor și „sugestiilor" armatei.

Corespondenții de presă relatează 
că în urma refuzului președintelui 
lllia de a se conforma acestor „su
gestii”, luni seara unități ale armatei 
au înconjurat clădirea palatului pre
zidențial, ocupînd totodată principa
lele clădiri și punctele-cheie din ca
pitală. O delegație de ofițeri i-a ce
rut președintelui să-și dea demisia. 
In fața refuzului acestuia, el a fost 
destituit, lllia ar fi primit ordinul să 
părăsească țara, fiind amenințat că, 
în caz contrar, va fi întemnițat. După 
cîfeva ore de încordare, președintele 
a părăsit palatul prezidențial, s-a ur
cat într-un automobil, înconjurat de 
militari, și s-a îndreptat spre o desti
nație necunoscută. Mai tîrziu s-a afiat 
că el se găsește în locuința fratelui 
său din Buenos Aires, păzită de de
tașamente ale armatei, unde așteaptă

să se îmbarce pe bordul unui avion 
pentru a pleca în exil, probabil în 
Uruguay.

Pe străzile capitalei a avut loc o 
demonstrație de protest, împrăștiată 
de poliție cu ajutorul grenadelor cu 
gaze lacrimogene.

Dean Rusk

R. D. Vietnam. Și de data aceasta ținta a fost atinsâ : un avion american 
a fost doborît în timp ce efectua zboruri de recunoaștere deasupra Hanoiului

Contacte Est-Vest
Ecouri favorabile la reuniunea U.E.O. 
de la Bruxelles

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Cele șapte guverne ale Uniunii 

Europei Occidentale sînt de acord 
în a aprecia că momentul este fa
vorabil încercărilor de apropiere 
între țările din Est și din Vest" — 
menționează agenția France Presse 
făcînd bilanțul reuniunii Consiliu
lui ministerial al U.E.O. care și-a 
încheiat lucrările marți 
xelles.

Utilitatea contactelor 
între Est și Vest a fost 
îndeosebi de secretarul de stat la 
Ministerul de Externe francez, 
Jean de Broglie. El a amintit cu 
acest prilej de vizitele făcute de 
ministrul de externe, Couve de 
Murville, în România, Bulgaria și 
Polonia și de actuala călătorie a 
generalului de Gaulle în U.R.S.S. 
„Guvernul francez, a spus el, apre
ciază că dialogul între țările din 
Est și din Vest este singura cale

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
e e

noi trupe în Vietnamul de sud“
Programul P. C. Francez

la Bru-

bilaterale 
subliniată

care poate atenua, și într-o zi 
înlătura divizarea Europei..."

Delegații Marii Britanii, Belgiei 
și Olandei au aprobat în general 
inițiativele bilaterale între Est și 
Vest, dar s-au pronunțat pentru o 
politică „occidentală coordonată". 
Reprezentantul Marii Britanii, 
George Thomson, a apreciat că o 
acțiune de apropiere între Est și 
Vest se va dovedi „eficace".

S-a căzut de acord ca repercu
siunile hotărîrii franceze de a pă
răsi comandamentele integrate ale 
N.A.T.O. să fie examinate după 
reglementarea crizei din N.A.T.O. 
Participanții au examinat și unele 
aspecte ale situației din Extremul 
Orient, Orientul Mijlociu și Africa.

SANTO DOMINGO

a Început
ÎMBARCAREA...

SANTO DOMINGO. — Primul 
contingent de 1100 militari ameri
cani din Santo Domingo a fost 
îmbarcat luni cu direcția Statele 
Unite. îmbarcarea trupelor a în
ceput în același loc, unde în apri
lie anul trecut au debarcat primii 
400 de pușcași marini ai armatei 
S.U.A. sub pretextul „apărării 
cetățenilor americani rezidenți la 
Santo Domingo", ceea ce a con
stituit începutul intervenției nord- 
americane în această țară. Wa
shingtonul s-a văzut silit să retra
gă acum o parte din trupele sale 
din Republica Dominicană în ur
ma unei hotărîri a Consiliului 
O.S.A.

CANBERRA 28 (Agerpres). — 
Marți au continuat la Canberra lu
crările Conferinței ministeriale a 
Organizației Tratatului Asiei de 
sud-est (S.E.A.T.O.). După cum re
levă corespondenții agențiilor de 
presă, principala problemă dezbă
tută a fost continuarea războiului 
din Vietnam. Luînd cuvîntul, pen
tru a doua oară, secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, a declarat că 
„vor fi trimise, în curînd, noi con
tingente militare americane", rea-

jS®* firmînd astfel hotărîrea S.U.A.*' de 
a continua acțiunile militare în 
Vietnam. Ministrul de externe al 
Marii Britanii, Stewart, și-a asigu
rat partenerii din S.E.A.T.O. 
„Anglia va sprijini politica 
lor săi în Vietnam".

Agențiile americane de 
au transmis că tot marți
Rusk a declarat că „Statele Unite 
se consideră angajate în Tailanda 
tot atît de strîns ca și în Vietnam".

că 
aliați-

presă 
Dean

LONDRA

Greva marinarilor continuă
LONDRA. După cum transmit agen

țiile de presă, mărfi, după trei ore de 
negocieri între reprezentanții marina
rilor greviști și ai armatorilor, nu s-a 
ajuns Ia nici un acord care să pună 
capăt grevei, care a intrat în cea de-a 
43-a zi. Din surse bine informate s-a 
aflat că armatorii au refuzat cu „fer
mitate" să facă noi concesii reprezen
tanților marinarilor în ce privește în 
special durata concediului anual.

Se anunță că primul ministru Wil-

son a preluat el însuși problema gre
vei, în locul ministrului muncii, Ray 
Gunter, care a intrat într-un „conce
diu medical”. Cercurile politice din 
Londra nu au întîrziat să califice boa
la ministrului muncii drept „diploma
tică" mentionînd existenta unor di
vergențe între el și primul ministru 
asupra modalităților de soluționare a 
conflictului de muncă din marina co
mercială.

COMPROMISUL
DIN RUHR

și plicuri 
un coș- 

trăiesc

Cruci negre 
albastre s între 
mar și altul își 
viata mii și mii de mi
neri din Ruhr. Crucile 
negre de lemn se înmul
țesc la intrarea puțurilor 
vestind închiderea aces
tora. Peisajul dintre Kăln 
ți Bremen este de o tris
tețe copleșitoare pentru 
călători, orizontul fiind 
închis de munți negri. 
Este cărbunele nevîndut, 
acumulat în preajma mi
nelor: sînt 18 milioane 
de tone. Din 175 de mine 
mai produc doar 106. în 
1956, în Ruhr se numă
rau 450 000 de „boturi 
negre", iar astăzi doar 
250 000. Despre soar
ta celor 200 000 de 
„dispăruți* din statistici 
grăiesc plicurile albastre 
care anunță concedierile.

Minerii din Ruhr își 
amintesc de primii ani 
ai reconstrucției post
belice cînd pentru „au
rul negru* pe care îl 
scoteau din măruntaiele 
pămîntului erau îmbiati 
cu tot felul de avantaje. 
Vremuri de mult apuse I 
Industria carboniferă 
află de mai multi ani 
tr-o criză fără ieșire, 
trucît combustibilul 
lid a fost detronat în 
voarea carburanților 
chizi.

Deși minerilor li s-au 
dat nu o dată asigurări 
liniștitoare cu privire la 
apărarea „cărbunelui na
tional* și Ia menținerea 
producției la nivelul ac
tual, presa vest-germană 
anunță mereu închiderea 
unor noi mine. în ceea 
ce-1 privește, patronatul

se 
în- 
în- 
so- 
fa-
li-

este asigurat, prin decizia 
de a se vărsa companiilor 
o primă pentru „reduce
rea producției* — cîte 25 
de mărci de fiecare tonă 
neextrasd. Socoteala e 
simplă: aceste companii 
își vor putea transfera 
capitalurile în noul bu
siness, mult mai „lucra
tiv*, din sectorul petro
lier.

Dar ce vor face 
nerii ? Ei au hotărît să 
declare o nouă grevă 
care urma să înceapă la 
23 iunie, ora 0, cu parti
ciparea a peste 200 000 
muncitori. Dar, în ulti
mul moment, patronii au 
fost nevoiti să cedeze 
recunoscînd revendicările 
salariatilor.

Este doar un „com
promis* — se subliniază 
în presă — care însă nu 
va rezolva problemele 
minerilor și nici „recon- 
versiunea* regiunii Ruhr. 
Compromisul are însă 
cel puțin o explica
ție : la 10 iulie vor avea 
loc alegerile parlamenta
re din Rhenania de nord- 
Westfalia. Iar partidul 
majoritar U.C.D., ai cărui 
reprezentant este acum 
președintele guvernului 
landului, nu se simte 
tare în actualul parla
ment, unde dispune doar 
de 96 de locuri, față de 
90 ale social-democrați- 
lor și 14 ale liberalilor, 
în acest context, com
promisul este destinat 
doar să salveze locurile 
parlamentare ale creștin- 
democratilor, nu pe mi
neri.

Pe străzile capitalei japoneze, manifestanta cer : 
americane să se retragă din Asia"

Emil MIRONESCU

pentru alegerile legislative
Pregătirile pentru 

viitoarele alegeri le
gislative animă de 
pe acum scena poli
tică franceză. Parti
dul Comunist Fran
cez a dat publicității 
programul cu care se 
va prezenta la aceste 
alegeri, „un program 
de adevărată demo
crație, de dezvoltare 
economică, de pro
gres social, de inde- 
pendt nță națională 
și pace", care a stîr- 
nit un viu interes în 
rîndurile cercurilor 
largi ale opiniei pu
blice. Pronunțîndu-se 
pentru instaurarea 
suveranității poporu
lui, programul pu
blicat în ziarul „l’Hu- 
manite", propune 
abrogarea dispoziții
lor constituționale pe 
care se întemeiază 
actualul regim, de
mocratizarea apara
tului de stat, separa
rea bisericii de stat, 
laicizarea 
domeniul 
programul preconi
zează punerea in 
aplicare a unui plan 
de dezvoltare econo
mică și socială și na
ționalizarea sectoare
lor cheie ale econo
miei naționale con
trolate de marele 
capital.

In capitolul cu pri
vire l'ă politica ex
ternă, programul re
levă că menținerea 
N.A.T.O. este potriv
nică coexistenței paș
nice. Dacă această 
organizație militară 
ar dispare, se arată 
în program, Organi
zația Tratatului de

școlii. In 
economic,

la Varșovia nu ar 
mai avea motiv să 
existe. Fără a rupe 
relațiile cu prietenii 
ei, Franța poate să 
amplifice rolul pe 
care îl joacă în co
munitatea națiunilor, 
să-și asigure securi
tatea, să apere pacea 
și să contribuie la 
pregătirea înlocuirii 
blocurilor 
printr-un sistem de 
securitate. P.C.F. 
pronunță pentru co
laborarea din ce în 
ce mai strînsă între 
toate țările Europei, 
în condițiile respec
tării suveranității 
fiecărui stat și în in
teresul păcii și al po
poarelor, pentru dez
angajarea Franței și 
pentru eforturi în 
vederea încheierii 
unui tratat de secu
ritate între toate ță
rile Europei, fără dis
criminare, pentru îm
piedicarea accesului 
militarismului revan
șard din Germania 
occidentală la arma
mentul nuclear, ga
rantarea frontierelor 
actuale ale Germa
niei, recunoașterea 
R.D. Germane. Tot
odată, programul pro
pune ca r Franța să 
participe la toate 
negocierile de dezar
mare și să ia iniția
tive în vederea unei 
dezarmări generale, 
să renunțe la forța 
de șoc și să susțină 
restabilirea dreptu
rilor R.P. Chineze la 
O.N.U. Programul 
condamnă politica a- 
mericană de agresiu
ne în Vietnam, de-

militare

se
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TIRANA 28 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.T.A., la 
iunie a luat sfîrșit vizita în R. 
Albania a delegației de partid 
guvernamentale a R. P.'Chineze, 
frunte cu Ciu En-lai. La plecare, 
delegația a fost salutată de Enver 
Hodja, Mehmet Shehu și de alte 
persoane oficiale.

Marți, Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a 
sosit la Rawalpindi (Pakistanul de 
vest) într-o vizită oficială de două 
zile.

28 
P. 
Și 
în

H MOSCOVA. S-a anunțat oficial că la in
vitația guvernului sovietic, U Thant, se

cretarul general al O.N.U., va face o vizită 
în U.R.S.S. între 25 și 28 iulie 1966.

I BELGRAD. Printre noii membri cores
pondenți străini aleși de Academia iugo

slavă de științe și arte din Zagreb se numără 
și acad. Alexandru Roșetti.

M OTTAWA. Delegația Sovietului Suprem al
U.R.S.S., condusă de D. Poleanski, prim- 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o întîlnire cu premierul Ca
nadei, Lester Pearson, căruia i-a înmînat un 
mesaj din partea lui A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

M BAGDAD. Postul de radio Bagdad a 
anunțat ieri că președintele Irakului va 

vizita în curînd provinciile din nordul țării 
locuite de populația kurdă. Presa locală, re
marcă agenția France Presse, lasă clar să se 
înțeleagă că premierul irakian va expune un

Președintele de GaulleT
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clarînd că poporul 
vietnamez trebuie să 
fie liber să-și hotă
rască singur soarta. 
Pronunțîndu-se pen

tru colaborare cu 
toate partidele demo
cratice, și în primul 
rînd cu partidul so
cialist, 
pentru 
unei 
mocrații, ci și pen- ’ 
tru instaurarea ț ‘ 
construirea socialis
mului, P.C.F. adre
sează un apel alegă- j 
torilor de a sprijini 
eforturile sale în
dreptate spre elabo
rarea unui program 
democratic și a unei 
tactici electorale co
mune, de a vota pen
tru candidații săi.

Cu prilejul unui 
miting care a avut 
loc în Departamentul 
Saone-et-Loire, Wal
deck Rochet, secreta
rul general al P.C.F., 
a declarat că la ale
gerile legislative 
partidul comunist nu 
dorește să revină la 
combinațiile politice 
din trecut. „Vrem, a 
spus W. Rochet, să 
realizăm o înțelegere 
loială între partidele 
de stingă, pe baza 
unui program comun 
de guvernare și a 
unei tactici electorale 
comune. In vederea 
celui de-al doilea tur 
de scrutin, a subli
niat vorbitorul, ce
rem în mod hotărît 
reciprocitate, în ca
drul unui acord pe 
scară națională între 
toate partidele de 
stingă".

Georges DASCAL

nu numai 
instituirea 

adevărate de-

oaspete al
MOSCOVA 28. — Coresponden

tul Agerpres, S. Podină, transmite: 
Marți dimineața, președintele de 
Gaulle a făcut o vizită la Prezidiul 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene. înaltul oaspete francez și 
persoanele care-1 însoțesc, împre
ună cu Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au vizitat orașul Kiev.

BRAZZAVILLE

Primul ministru
a preluat temporar
puterea de stat
BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). — 

Primul ministru al Republicii Congo 
(Brazzaville), Ambroise Noumazalay, a 
anunfat marți, într-o declarație radio
difuzată, că în lipsa președintelui 
Massamba-Debat, ailat Ia Tananarive, 
ia asupra sa întreaga putere politică 
și de stat. El a ordonat unităților ar
matei să depună armele în depozite 
și să rămînă în cazărmi. Hotărîrea j 
primului ministru a fost determinată 
— după cum transmit corespondenții 
agențiilor de presă — de acțiunile an
tiguvernamentale ale unui grup de 
membri al tribului Mboshi, ca protest 
fată de destituirea unui ofițer. Un 
grup de demonstranți a atacat sediul 
partidului de guvernămint, Mișcarea 
națională revoluționară, încercînd 
să pătrundă în birourile primului mi
nistru. In prealabil, parașutiștii bata
lionului condus de ofițerul destituit 
l-au arestat pe comandantul-șef al for
țelor armate și pe șeful statului ma
jor. Premierul Noumazalay a decla
rat că tulburările se datoresc unor e- 
lemente sosite din Congo (Kinshasa). 
Mărfi după-amlază situația continua să 
fie „încordată" și „confuză*. Punctele 
importante ale capitalei cran păzite 
de armată.

Artiști plastici români
la Lausanne

Doi tineri artiști 
plastici români, sculp
torul Victor Roman și 
graficianul Eugen Mi- 
hăescu, prezintă ope
rele lor în Elveția, 
luînd parte împreună 
la o expoziție orga
nizată la galeria Wy- 
benga din Epalinges, 
lingă Lausanne.

Expoziția este bine 
primită de public și 
cronicarii de speciali-

semnătura 
Brumagne, 
Tribune de 
scrie des-

tate. Sub 
lui M. M. 
ziarul „La 
Lausanne" 
pre lucrările lui Mi-
hăescu : „Aceste ope
re descoperă un artist 
cu „ochi puri", a că
ror privire nu a fost 
contaminată de mode; 
căutările sale sînt au
tentice, fără preten
ții. Ele degajă un cli
mat de adevărată

poezie insolită și să
nătoasă". Sculpturile 
lui Roman au, arată 
cronicarul, „rădăcini 
care pătrund adine în 
sufletul popular, în 
credințele, în super
stițiile sale. Acesta 
este, fără îndoială, 
motivul pentru care 
ele au densitate, greu
tate specifică și o 
prezență incontesta
bilă".

plan de reglementare pașnică a problemei 
kurde.

sînt supuși aceștia și au cerut punerea lor 
imediată în libertate.

Kievului
Ei au depus coroane la Monumen
tul soldatului necunoscut.

Președintele Franței a participat 
apoi la. un prînz oferit în cinstea 
sa de Prezidiul Sovietului Suprem 
și de guvernul R.S.S. Ucrainene.

în aceeași zi generalul de Gaulle 
a sosit la Volgograd. Sovietul oră
șenesc a oferit un dineu în cinstea 
președintelui Franței.

REZULTATELE
CONFERINȚEI
0. C. A. M

Deschisă la Tananarive — Re
publica Malgașă — la 25 iu
nie, conferința șefilor de state 
membre ale „Organizației co
mune africane și malgașe” 
(O.C.A.M.) (din care fac parte 
14 țări în care se vorbește 
limba franceză : Camerun, Re
publica Africa Centrală, Congo- 
Brazzaville, Congo-Kinshasa 
(fost Congo-Leopoldville), Coas
ta de Fildeș, Dahomey, Gabon, 
Volta Superioară, Republica 
Malgașă, Niger, Ruanda, Sene
gal, Ciad și Togo) și-a încheiat 
lucrările.

Participanții au semnat Carta 
organizației, al cărei text a fost 
amendat în sensul solicitat de 
Congo-Brazzaville, care cerea, 
între altele, respectul absolut al 
libertății de acțiune a statelor, 
în cadrul organizației, și de 
asemenea să nu i se imprime un 
caracter politic prea pronunțat. 
Această atitudine era dictată, 
după cum au explicat sursele 
oficiale din Congo-Brazzaville, 
de atașamentul față de Organi-

CORESPONDENȚĂ 
DIN ALGER

■| VARȘOVIA. După cum anunță agenția 
” P.A.P., delegația italiană, condusă de 
Giusto Tolloy, ministrul comerțului exterior 
al Italiei, a dus tratative în legătură cu dez
voltarea și consolidarea relațiilor economice 
dintre Polonia și Italia.

■Q BERLIN. La întrunirea reprezentanților ti- 
“ neretului din cele două state germane s-a 
căzut de acord asupra faptului că toate pro
blemele litigioase existente între state trebuie 
să fie soluționate pe cale pașnică. Ei au con
damnat războiul dus de S.U.A. în Vietnam, 
precum și orice sprijin acordat agresiunii. 
Participanții la întrunire au cerut ca cele 
două state germane să renunțe la înarmarea 
nucleară.

■a CARACAS. Intr-o scrisoare adresată pre- 
“ ședintelui Venezuelei, Raul Leoni, fami
liile deținuților politici din statul Monagas 
au denunțat torturile fizice și psihice la care

M SAN SALVADOR. Luni s-au deschis aici 
™ lucrările reuniunii „Consiliului de apăra
re a Americii Centrale" (Costa Rica, Guate
mala, Honduras, Nicaragua, Panama și Sal
vador) cu scopul de a examina măsurile mi
litare pentru reprimarea mișcărilor populare 
pentru libertăți democratice și independență.

O| LONDRA. Marți în Parlamentul britanic, 
™ liderul opoziției conservatoare a criticat 
declarația jignitoare la adresa Franței și a 
președintelui de Gaulle, făcută de ministrul 
apărării, Healey. Primul ministru Wilson a 
exprimat regretul său în legătură cu această 
declarație și a spus că guvernul său dorește 
să amelioreze continuu relațiile dintre cele 
două țări. El a arătat că guvernul nu a. 
adresat scuze Franței, dar ambasadorul fran
cez a fost pus la curent cu intenția lui Healey 
de a-și prezenta în Camera Comunelor scu
zele de rigoare. Intervenția lui Wilson a fost, 
urmată de o dezbatere deosebit de animată.

zația Unității Africane și de do
rința cercurilor conducătoare 
din această țară de a continua 
să practice o politică externă 
de colaborare cu toate țările.

Potrivit Cartei O.C.A.M., a- 
ceasta își propune „să întăreas
că cooperarea între statele 
africane și malgașe, în vederea 
accelerării dezvoltării lor econo
mice, sociale, tehnice și cultu
rale*. în acest sens, cele 14 
state semnatare s-au angajat 
să-și coordoneze planurile de 
dezvoltare a economiei națio
nale și să adopte anumite mă
suri menite să contribuie la 
strîngerea legăturilor economice 
dintre ele. Se preconizează, de 
asemenea, consultări frecvente 
între șefii de state și guverne, 
în vederea stabilirii unei linii 
comune în domeniul politicii 
interne și externe. Ca secretar 
general al organizației a fost 
reales pe încă o perioadă de doi 
ani Diakha Dieng (Senegal).

Participanții la conferință au 
încheiat un acord cu privire lă 
crearea pieței africane și malga
șe a zahărului, o înțelegere pri
vind repartizarea și absorbirea 
de către statele consumatoare 
a excedentelor de zahăr ale 
statelor producătoare.

Conferința 
crearea unei 
de asigurare, 
comune de 
organizarea 
domeniul f 
economic și financiar prezentat 
conferinței apreciază ca fiind 
inoportun proiectul de creare a 
unei „uniuni africane de plăți”. 
El recomandă în schimb statelor 
membre, „care n-au făcut-o pînă 
acum", să adere la „banca 
africană de dezvoltare".

C. BENGA

a mai hotărî! 
companii comune 

a unei companii 
navigajio mixtă și 

unui colocviu in 
planificării. Raportul
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