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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

la Conferința organizației 
de partid a orașului București

Bilanț rodnic in primul an 

al cincinalului

Dragi tovarăși,Vă rog să-mi dați voie să încep prin a vă transmite dumneavoastră, delegați și invitați la conferință, tuturor comuniștilor din Capitală, oamenilor muncii care lucrează în întreprinderile și instituțiile orașului București, salutul călduros al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (A- 
plauze).Conferința organizației de partid 
a orașului București arc loc în condițiile muncii pline de avînt a întregului popor pentru înfăptuirea programului dezvoltării multilaterale a României elaborat de Congresul al IX-lea. Bilanțul activității comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din capitala patriei noastre, ne îndreptățește să dăm o înaltă apreciere muncii desfășurate de organizația de partid a orașului București, contribuției sale 1i realizările obținute de întregul ^oprr român. (Aplauze).In perioada care a trecut de la Congres, Comitetul Central al partidului, guvernul au luat o serie de hotărîri și măsuri menite să asigure perfecționarea muncii în toate domeniile activității sociale.O importanță deosebită are e- laborarea planului cincinal, care a marcat ridicarea pe o treaptă superioară a activității de planificare din țara noastră, a stabilit obiectivele principale care stau în fața tuturor întreprinderilor și ministerelor pe întreaga perioadă a cincinalului și ne fiecare an în parte.In cursul acestui an au fost create uniunile raionale, regionale și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, asi- gurîndu-se astfel un cadru larg de participare a țărănimii la conducerea treburilor agriculturii, precum și la întreaga viată socială din patria noastră.S-a constituit de asemenea Consiliul Național al Cercetării Științifice. menit să coordoneze eforturile oamenilor de știință, să contribuie la creșterea aportului științei românești la dezvoltarea economiei și culturii, la înflorirea întregii societăți.Partidul și statul au adoptat în cursul acestui an o serie de importante măsuri cu caracter social : reglementarea întreruperii sarcinii și ajutorarea familiilor cu mulți copii, îmbunătățirea legislației divorțurilor. Necesitatea acestor legi a fost determinată de stările negative ce s-au manifestat în ultimii ani — scăderea natalității a sporului natural al copulației. creșterea exagerată a numărului divorțurilor — care aveau repercusiuni grave asupra familiei și educației copiilor.Partidul nostru poartă răspunderea pentru viitorul poporului și de aceea acordă o mare atenție cultivării unei atitudini pline de grijă și răspundere socială fată de familie, față de tinerele generații. Familia are un rol de mare însemnătate în dezvoltarea societății. a națiunii noastre socialiste și de aceea este necesar să se manifeste cea mai înaltă răspupdere față de întemeierea și consolidarea ei.Sînt unii care spun că măsurile luate sînt prea riguroase, că a avea mai multi copii înseamnă a renunța la unele elemente de confort. Ei uită însă că actualele condiții de trai sînt incomparabil superioare celor pe care le-au avut părinții lor ce nu au pregetat să-i nască și să-i crească. (Aplauze). Desigur, tovarăși necesitățile so-, cietății impun și unele restricții, unele ..renunțări" — cum se exprimă doritorii de a trăi fără nici o o- bligatie fată de societate. Din fericire, aceștia sînt putini și sînt convins că vor fi din ce în co mai puțini în societatea românească. Ce- / 

tățenii patriei noastre înțeleg să împletească preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor lor de viață cu grija pentru viitorul națiunii noastre socialiste.O hotărîre de o deosebită importanță socială este mărirea pensiilor cu circa 27 la sută și elaborarea noii legi a pensiilor, care modifică în mod radical sistemul de pensionare din țara noastră. Sînt în studiu și alte măsuri, printre care îmbunătățirea asistenței sanitare, la care s-a referit tovarășul Burghele, și care trebuie să ne preocupe în mod serios, ținînd seama de rămînerile în urmă existente într-un șir de domenii ale acestui important sector al vieții noastre. Se pregătesc, de asemenea. măsuri privind îmbunătățirea și perfecționarea învățămîntului de toate gradele.Partidul și guvernul se preocupă în continuare de perfecționarea conducerii și planificării economiei, în vederea creșterii eficientei întregii noastre activități economice.Putem spune, tovarăși, că în a- ceastă perioadă scurtă de un an și jumătate, partidul. Comitetul Central au depus o activitate intensă și multilaterală, înfăptuind neabătut hotărîrile Congresului al IX-lea. 
(Aplauze prelungite).

Tovarăși,Rolul hotărîtor în dezvoltarea societății noastre socialiste îl are producția de bunuri materiale. Realizările din acest domeniu caracterizează justețea politicii economice a partidului nostru, trăinicia regimului nostru socialist. De aceea, mă voi opri mai pe larg asupra problemelor dezvoltării economice a țării și în mod deosebit asupra contribuției aduse în acest domeniu de oamenii muncii din Capitală.Ne aflăm la sfîrșitul anului 1966, încheiem primul an al cincinalului. Sîntem convinși că rezultatele obținute în 11 luni vor fi întărite și de realizările lunii decembrie, astfel îneît planul de stat pe anul 1966 va fi îndeplinit 'și depășit.1 Se apreciază că pe ansamblul industriei planul producției globale va fi îndeplinit și depășit cu circa2 la sută, realizîndu-se o producție suplimentară de circa 3 miliarde lei. Ritmul de creștere a producției față de anul trecut este de peste 11 la sută — linul dintre cele mai înalte înregistrate în economia mondială contemporană — ceea ce confirmă dinamismul societății noastre socialiste.Productivitatea muncii a sporit față de anul 1965 cu aproximativ 8 la sută, toate departamentele depășind sarcinile de plan la acest important indicator economic. Sporul producției industriale globale se realizează în acest an, în proporție de peste 71 la sută, pe seama creșterii productivității muncii.Rezultate bune au fost obținute și în agricultură. Anul acesta, producția agricolă se situează la principalele produse peste nivelele planificate. Producția, de cereale va fi de peste 13 milioane tone,, constituind cea'.mai măre producție din istoria României.Concomitent cu dezvoltarea oco- nomiei aii fost obținute .rezultate bune în învătămînt. știință, cultură. sănătate, a crescut nivelul de trai al oamenilor muncii. Au sporit cu circa 11 la sută veniturile populației obținute din salarii și cu aproape 8 la sută veniturile bănești ale țărănimii. S-a asigurat populației un volum sporit de bunuri materiale și servicii, s-a dezvoltat baza materială a activității social- culturale. Pînă la sfîrșitul anului se vor da în folosință peste 50 000 de apartamente din fondurile statului.Realizările obținute de oamenii muncii în industrie, agricultură. 

știință și cultură, în toate domeniile vieții sociale exprimă realismul programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului, hotărîrea întregului nostru popor de a înfăptui neabătut linia politică a partidului, de a realiza planul cincinal. Ele reprezintă o bază trainică pentru obținerea de noi succese în anul care vine, pentru mersul înainte pe calea ridicării patriei pe noi culmi ale progresului-; și civilizației socialiste. (A- 
plauze).La obținerea tuturor realizărilor cu care încheiem anul 1966 o contribuție de seamă au adus-o colectivele de oameni ai muncii din Capitală, care asigură o cincime din producția industrială globală a întregii țări.In darea de seamă prezentată de tovarășul Dumitru Popa și în cuvîritul vorbitorilor s-a relatat pe larg despre rezultatele obținute. în 11 luni întreprinderile industriale

îndeplinirea planului 

în anul viitor pune sarcini 

și exigențe sporite

Stimați tovarăși,Planul pe anul viitor are o importanță deosebită în ansamblul cincinalului — nouă și însemnată etapă în industrializarea socialistă 
a țării.Producția industrială globală se prevede să crească cu 11,3 la sută. O caracteristică de bază a planului pe 1967 este faptul că în acest an vor intra în funcțiune, vor fi. începute sap vor fi în plină construcție unele din cele mai importante obiective ale cincinalului în domeniul chimiei, energeticii, siderurgiei și construcțiilor de mașini, o- biective cu un rol hotărîtor în realizarea sarcinilor de creștere a producției prevăzute în planul cincinal.De asemenea, în acest an vor trebui să fie însușite și introduse în producție utilaje și mașini de înaltă tehnicitate necesare perfecționării continue a industriei noastre.Trebuie să atragem în mod deosebit atențiunea asupra necesității luării măsurilor pentru îndeplinirea la timp a tuturor sarcinilor ce revin organizației de partid și oamenilor muncii din Capitală, cu atît mai mult cu cît în acest an, cu toate succesele obținute, există și o serie de neajunșuri, îndeosebi rămîneri' în urmă în îndeplinirea planului de investiții. In Capitală, de exemplu, pînă la 1 decembrie s-a realizat numai 84 la sută din planul anual de investiții, urmînd ca în luna decembrie să se execute lucrări în valoare de circa două miliarde lei. Ministerul Chimiei a realizat in Capitală, în 11 luni, doar 64 la ,sută din plan, iar Ministerul Industriei Ușoare 76 la sută. Dacă nu se vor lua măsuri pentru a fi recuperate în cursul anului care vine, aceste rămîneri în urmă vor influența, fără îndoială, în mod negativ asupra realizării planului pe întregul cincinal.Avînd în vedere marele volum de investiții prevăzut în planul pe anul 1967. realizarea exemplară a acestuia trebuie să fie una din preocupările' principale ale organelor de staț.Și de partid în domeniul economiei. Este necesar ca încă de la începutul anului să se desfășoare-în mod ritmic lucrările de construcții și montaj, să se lichideze practica de a se realiza în primele 2—3 luni doar cîteva procente din planul anual de investiții. Avem toate condițiile să desfășurăm din prima zi a noului an activitatea într-un ritm înalt, astfel îneît să asigurăm realizarea integrală a sarcinilor planului pe 1967. Este necesar să se ia măsuri energice pentru respectarea cu strictețe a termenelor de punere 

din București au depășit planul cu o producție în valoare de peste 700 milioane lei. Au fost obținute de asemenea realizări însemnate în reducerea prețului de cost: în zece luni s-au realizat economii peste prevederile planului de circa 65 milioane lei. Trebuie subliniat de asemenea că în decurs de 11 luni în Capitală s-a depășit planul de desfacere a mărfurilor prin comerțul socialist cu 100 milioane lei. Prin munca harnică a locuitorilor săi, orașul București, capitala României socialiste, devine tot mai înfloritor.Țin să felicit din toată inima pe oamenii muncii din Capitală, pe comuniștii care se situează zi de zi în fruntea maselor în înfăptuirea politicii partidului, pentru succesele dobîndite în acest an, pentru contribuția adusă la îndeplinirea și depășirea sarcinilor primului an al cincinalului. (Aplauze puternice).

în funcțiune a noilor obiective și atingere a parametrilor proiectați. Organizațiile de partid și de stat din Capitală trebuie să-și concentreze atenția în special asupra sectoarelor rămase în urmă — industria chimică, industria ușoară, industria materialelor de con- • strucții.îndeplinirea sarcinilor economice în 1967 cere din partea tuturor colectivelor, a organelor și organizațiilor de partid, a sindicatelor, o preocupare sporită pentru punerea în valoare a noi rezerve interne, existente în întreprinderi, pentru creșterea eficienței economice.Una din defecțiunile serioase care mai dăinuie în numeroase întreprinderi și care influențează negativ eficiența economică este proporția mare a cheltuielilor de producție determinate de consumul mare de materiale, de nivelul scăzut al productivității muncii și de alte cauze — în raport cu condițiile existente în țările avansate. Avem consumurile specifice foarte mari de materii prime și materiale, în special de metal. Acest lucru se înregistrează și în unele întreprinderi din București, cum sînt „Vulcan", „Semănătoarea", Uzina de radiatoare și echipament metalic și altele.Trebuie să înțelegem, tovarăși, că cheltuielile ridicate ce se fac pentru obținerea unei producții de 1 000 de lei, să spunem, creează greutăți în dezvoltarea economiei, în creșterea nivelului de frai al populației. Comparativ cu situația din țările avansate, cu actualele cheltuieli materiale, trebuie să obținem o producție de aproape trei ori mai mare. Sigur că a- ceasta necesită un proces mai îndelungat, dar trebuie să pornim cu hotărîre pe această cale dacă vrem să avem o economie modernă, eficientă. dacă vrem să construim cu succes socialismul și comunismul. Altă cale nu există, tovarăși. (A- 
plauze puternice).Una din căile de reducere substanțială a cheltuielilor materiale de producție, pe lingă lichidarea risipei și consumurilor mari specifice, este ridicarea nivelului tehnic al .produselor industriei noastre. Trebuie să ajungem să obținem, de exemplu, dintr-o tonă de metal, produse cu o valoare de 4—5 ori mai mare decît în prezent. Noi am început, și este bine să subliniem lucrul acesta, să producem utilaje de înaltă tehnicitate. Din păcate, însă, tovarăși, la unele utilaje fabricăm partea care necesită consum mare de metal și importăm partea de mecanică fină și apara- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ritmul producției 

reflectă nivelul 

de organizare 

a întreprinderii

Ing. Ilie ILIESCU
directorul uzinei „24 Ianuarie" Ploiești

Așa cum în matematică, pentru stabilirea unui punct în spațiu se precizează coordonatele lui, și ritmicitatea producției își are coordonatele ei — și numai în măsura în care vom reuși să le determinăm corect vom asigura o activitate economică corespunzătoare. In ce ne privește, aceasta a fost axioma de la care am pornit, de prin 1965, în acțiunea de a obține în producție o ritmicitate perfectă. Nti :a fost ușor. -Examinînd minu- t țios rezultatele, am constatai că ‘ sarcina lunară de plan la producția globală și marfă pînă la urmă se realiza. Și la alți indicatori de bază se înregistrau realizări satisfăcătoare. Dar ne-am dat seama că aceste rezultate, exprimate global, nu reflectau în ce măsură se respectă ritmicitatea pe zile și decade. Situația relativ bună de la sfîrșitul fiecărei luni ascundea de fapt neritmicitatea, ceea ce crea o stare de autoliniștire în rindurile maiștrilor și șefilor de secție. Printr-o metodă analitică introdusă de noi, s-a stabilit că, față de o abatere medie planificată de 9,2 la sută, se realiza un coeficient de variație între decade de 59 la sută, cqea ce însemna foarte mult. Completînd metoda analitică cu cea grafică, am ajuns la concluzia că pe decade și zile se înregistrau abateri mari, care au influențat negativ ritmul de realizare a beneficiilor și calitatea producției și au dus la prestarea a aproape 100 000 Ore suplimentare.în plus, în uzină se încerca să se acrediteze pseudoteoria caracterului uneori „inevitabil" al neritmici- tății producției, datorită, chipurile, anumitor condiții obiective specifice. Nu era însă vorba de condiții obiective. Apărea astfel necesar să curmăm această stare de lucruri. Cum am procedat ? In primul rînd am căutat să eliminăm așa-zisul „cerc vicios" : aveam stocuri su- pranormative de materii prime și materiale, și totuși nu dispuneam de toate materialele necesare procesului de producție. Explicația consta în aceea că planul de aprovizionare, pe care trebuia să-l înaintăm forului tutelar cu cel puțin 75 de zile înainte de începerea trimestrului următor, mai întotdeauna nu avea, o bază reală. El se elabora cu aproximație — și. a- ceasta pentru ca nu reușeam să- 
IH ZIARUL DE AZI

...DAR CINE PREDĂ ȘTAFETA 

LUI MERCUR?

^FAPTUL DIVERS

HI Părinți, cît timp consacrati 
copiilor ?

S G. 0. Nicolescu: „CURENTUL 
LITERAR DE LA CONTEMPORANUL»

1 V i a ț a muzicală

avem nominalizat și acoperit cu comenzi și contracte întreg planul trimestrial de producție.S-a desprins, deci, o primă condiție esențială : nominalizarea din 
timp a sarcinilor de plan, fără de 
care sînt puține șanse să se obți
nă o producție ritmică și rezulta
te economice optime. Plecînd de la necesitatea depunerii planului de aprovizionare cu 75 de zile înainte, s-au stabilit măsuri care să permită întocmirea-unui plan de producție real — și anume : nominalizarea lui cu cel puțin 4 luni înaintea începerii trimestrului, a- sigurarea documentației tehnice și pregătirea tehnologiei de fabricație, și deci stabilirea consumurilor de materiale și manoperă, cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea trimestrului. In continuare, am considerat că nu e suficient să știm numai cît și ce o să fabricăm, ci și care este capacitatea uzinei de a produce. Dacă nu cunoști bine ca
pacitățile de producție, nu poți asi
gura baza tehnică necesară pentru 
îndeplinirea ritmică a planului. Iată deci o altă direcție spre care ne-am îndreptat eforturile. O analiză judicioasă ne-a dat posibilitatea să stabilim din timp atît „locurile înguste", care trebuiau acoperite prin colaborare cu alte. întreprinderi, cît și rezervele de capacitate de producție care, de asemenea, trebuiau acoperite tot prin colaborare, de data aceasta în calitate de furnizor. Anumite „locuri înguste" se datorau tehnologiilor 
(Continuare în pag. a III-a)

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL 

REPUBLICII ISLAMICE PAKISTANPreședintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a primit joi pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă 

Solemnitatea 

înmînării 

unor ordine 

și medalii
Joi la amiază, . la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, a avut loc solemnitatea înmînării unor ordine și medalii.înaltele distincții au fost înmî- nate de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au fost prezenți Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat. Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Arta, Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.Pentru rodnică activitate cultu- ral-artistică desfășurată în rindurile tineretului a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural" clasa I Ansamblului artistic al Uniunii Tineretului Comunist.Pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în cadrul ansamblului, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea acestuia, a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural" clasa a Il-a tovarășilor Marin Constantin și Ionel Budiș- teanu,'Pentru aceleași merite și cu a- celași prilej au fost conferite Ordinul Muncii clasa a III-a, Ordinul „Meritul Cultural" clasa a III-a, clasa a IV-a și clasa a V-a, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a. „Medalia Muncii". Medalia „Meritul Cultural" clasa I și clasa a Il-a unui număr de 55 de membri ai ansamblului.Cu acest prilej a fost conferit titlul de „Artist emerit al Republicii Socialiste România" maestrului de balet Teodor Vasilescu.După înmînarea distincțiilor, tovarășul Chivu Stoica, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și guvernului, a felicitat pe cei decorați și le-a urat sănătate, noi succese în activitatea artistică viitoare.Dirijorul Marin Constantin a mulțumit pentru distincțiile acordate.Președintele Consiliului de Stat , s-a întreținut apoi cu cei decorați.(Agerpres)

România, Ahsan-ul-Haque, care și-a prezentat scrisorile de acreditare (In pag a V-a, cuvîntările 
rostite).
r ■ ■ '

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar 'general ol Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
. președînțeiji ! Consiliului, de Stat 
al Republicii Socialiste .RomâniaBUCUREȘTIIn numele popoarelor Iugoslaviei, în numele Comitetului Central ah Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu personal mulțumesc în modul cel rnai cordial pentru felicitările trimise cu ocazia sărbătorii naționale.Vă exprim dv. și poporului României prietenie, urări călduroase pentru noi succese în construcția socialismului. /_ împărtășesc convingerea dv. că prietenia frățească și colaborarea dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta în continuare spre '’binele popoarelor noastre, al păcii și socialismului.

IOSIP BROZ TITO



PAGINA 2 SCINTEIA

Principal centru politic, economic, științific și cultural .al tării — Bucureștiul cunoaște de la un an la altul o activitate tot mai intensă și multilaterală. Noile unități industriale dotate cu tehnică modernă, ansamblurile de locuințe, așezămintele de învăță- mînt, cultură și sănătate, importantele lucrări gosppdărești-edili- tare transformă Capitala patriei noastre — unde trăiesc și muncesc peste 1 500 000 de locuitori — într-un oraș modern, cu o intensă viată economică și social-cul- turală.în orașul București își desfășoară activitatea o puternică organizație de partid, care numără în rîndurile sale peste 155 000 de comuniști din toate sectoarele vieții sociale — muncitori, ingineri, oameni de știință, artiști și scriitori, medici, proiectanti și arhi- tecti, cadre din învătămînt, lucrători în aparatul de stat, etc. în cadrul conferinței organizației de partid a orașului București — care a avut loc în ziua de 15 decembrie — delegații au analizat în mod aprofundat și competent munca organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din documentele Congresului al IX-lea al partidului, stabilind totodată principalele obiective pentru activitatea organizațiilor de partid în anul viitor și în următorii ani ai cincinalului.La lucrările conferinței au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu,' membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au luat parte, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și guvernului, cadre de conducere din ministere și instituții centrale de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești.Darea de seamă prezentată de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, a relevat că oamenii muncii din Capitală au obținut în acest an succese de seamă în activitatea economică și social-culturală, în înfăptuirea prevederilor primului an al cincinalului. Pe primele 11 luni ale anului planul la producția globală a fost îndeplinit în proporție de 102,3 la sută, realizîn- du-se peste prevederi o producție marfă vîndută și încasată în valoare de aproape 600 milioane lei; pînă la 1 octombrie s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 473 milioane lei, iar beneficiile peste plan se. ridică la 367 milioane lei. Vorbitorul a informat conferința că pînă" în prezent un număr de 44 întreprinderi industriale din Capitală au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului anual.Pînă la 1 decembrie a.c. au intrat în funcțiune 25 obiective industriale printre care : oțelăria e- lectrică și forja grea de la uzina metalurgică-București, secția de cabluri telefonice de la Fabrica de cabluri și materiale electro-izolan- te, fabrica de panouri mari nre- fabricate de la Militari, secția de tuburi de la uzina „Progresul" și altele.'Succesele dobîndite în dezvoltarea economiei au determinat creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual al oamenilor muncii. Veniturile bănești ale populației orașului București au sporit în acest an cu 12,5 la sută și, ca urmare, volumul de mărfuri desfăcute prin comerțul socialist a crescut cu circa 900 milioane lei. S-a dezvoltat baza materială a în- vățămîntului de toate gradele, s-a îmbogățit viața cultural-artistică a orașului, a crescut nivelul asistenței medico-sanitare, s-au îmbunătățit condițiile de locuit și gradul de satisfacere a necesităților gospodărești ale populației.Toate aceste realizări — s-a a- rătat în darea de seamă — sînt rodul eforturilor susținute ale oamenilor muncii, al activității organelor și organizațiilor de partid ; ele pun încă o dată în lumină caracterul științific, creator și profund realist al politicii partidului nostru.Relevînd aceste realizări, darea de seamă a pus totodată în discuția conferinței o serie de neajunsuri și deficiențe care s-au manifestat în activitatea organelor și organizațiilor de partid, în munca de conducere și îndrumare a activității economice și social-cultu- rale. S-a subliniat că există încă în Capitală întreprinderi care, datorită unei slabe organizări a muncii, nu folosesc integral mașinile și utilajele și forța de muncă, nu-și îndeplinesc ritmic și la toți indicatorii sarcinile de plan. în unele locuri — în special în unitățile noi — se acordă o atenție insuficientă calificării din timp a cadrelor necesare — aceasta avînd ca urmare o productivitate scăzută, o slabă calitate a produselor, nerealizarea în termenul stabilit a indicatorilor prevăzuți în proiecte. Se mai practică, în unele locuri, încărcarea costurilor de producție cu cheltuieli nejustificate, consecințe ale nerespectării disciplinei de plan și contractuale.Subliniind importanța deosebită a planului pe 1967 — cînd producția industrială va trebui să crească cu 11 la sută — darea de seamă a înfățișat sarcinile de perfecționare a activității economice și so- cial-culturale, de ridicare a mun

cii organizațiilor de partid din Capitală la un nivel mai înalt.Referindu-se la problemele ridicate în darea de seamă tov. 
Dumitru Necșoiu, prim secretar al Comitetului raional P.C.R. „23 August", a relevat experiența organizațiilor din întreprinderile raionului în conducerea activității economice, posibilitățile care mai există în a- ceste întreprinderi în vederea îmbunătățirii ritmicității producției. Faptul că în unele întreprinderi — a spus el — stabilirea sarcinilor de plan pe unele locuri de muncă și a- sigurarea producției cu cele necesare se fac încă defectuos atrage după sine folosirea nerațională a unor capacități de producție, efectuarea de ore suplimentare, o productivitate a muncii scăzută în raport cu posibilitățile existente. în continuare vorbitorul a subliniat necesitatea unei intervenții mai eficiente și sistematice a organizațiilor de partid în problemele privitoare la îmbunătățirea legăturilor de cooperare și colaborare între întreprinderi, la respectarea contractelor economice.Tov. Jean Beiu, directorul general al Uzinelor „Grivița Roșie", s-a referit la unele aspecte legate de asimilarea noilor produse — în principal la întărirea serviciilor de concepție, la elaborarea documentației după criterii din cele mai moderne, care să asigure produsului respectiv înalte caracteristici funcționale și calitative. La aceeași problemă s-a referit și tov. Con
stantin Faur, director general al Uzinelor „Electronica", care a subliniat necesitatea intensificării activității de cercetare tehnico- științifică din întreprinderi.Plecînd de la unele învățăminte desprinse din lipsurile de pină aciuna ale colectivului uzinei de anvelope „Danubiana", tov. Tănase Volintiru, directorul a- cestei întreprinderi, a evidențiat importanța ridicării continue a pregătirii tehnico-pro- fesionale a cadrelor în vederea însușirii temeinice a tehnologiei producției, a exploatării și întreținerii în condiții optime a utilajelor, â ridicării indicilor de utilizare a acestora. De asemenea, vorbitorul s-a referit la necesitatea intensificării măsurilor politice și organizatorice în vederea întăririi disciplinei socialiste a muncii și folosirii mai raționale a forței de muncă la fiecare loc de producție.Lucrările conferinței au. pus în evidență făptui că în unele întreprinderi capacitățile de producții hu sînt bine folosite, că organizarea muncii pe schimburi lasă încă de dorit, Arătînd că și în întreprinderea pe care o conduce există asemenea deficiențe, tovarășul Pe- 
ire Turcu, directorul general al U- jzinelor „23 August", în cuvîntul ■său, nu a reușit să scoată la iveală ■și să analizeze adevăratele cauze .'care determină această situație. ■' Importanța utilizării mai bune ,a capacităților de producție a fost relevată și de tov. Eleonora Cojo- 
caru, secretara Comitetului de partid al Fabricii de confecții și tricotaje București. Vorbitoarea a arătat că, din inițiativa comitetului de partid, conducerea Întreprinderii a organizat colective speciale de ingineri și tehnicieni care au studiat introducerea unor noi tehnologii de fabricație și îmbunătățirea celei existente. Ca urmare a acestor măsuri s-a asigurat sporirea simțitoare a producției și productivității muncii, reducerea prețului de cost și ridicarea continuă a calității produselor. Din analiza eficacității măsurilor luate pentru reorganizarea tehnologiei de fabricație — a spus tov. Cojocaru — reiese că pe această bază se va putea realiza un volum supli- • mentar de producție de peste 1 miliard lei, față de prevederile de plan ce revin întreprinderii în perioada 1966—1970 și o creștere a productivității valorice pe sala- ■riat cu circa 11 la sută.Vorbind despre sarcinile pe care le au de rezolvat întreprinderile .din orașul București în, anii cincinalului tov. Ion Iosefide, secretar al Comitetului orășenesc', a arătat că activul de partid, specialiștii din Capitală pot fi mai bine folosiți la studierea și soluționarea problemelor multiple pe care le ridică activitatea economică. Totodată, el a insistat asupra răspunderii ce revine ministerelor în îndrumarea și sprijinirea întreprinderilor subordonate, în organizarea științifică ,a producției, îmbunătățirea . aprovizionării tehnico-materiale, în depășirea unor greutăți ce se pot ivi în activitatea practică a întreprinderilor.Arătînd că dezvoltarea economiei naționale a creat premisele creșterii neîncetate a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii, tov. Gh. Borș, președintele Consiliului local al Sindicatelor București, a subliniat importanța deosebită a recentului proiect de lege privind acordarea pensiilor — nouă expresie a grijii permanente a partidului pentru toți cei ce muncesc din' patria noastră. Totodată, vorbitorul s-a ocupat de sarcinile' ce revin sindicatelor din întreprinderi în legătură cu extinderea măsurilor de securitate a muncii, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. în asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru salariați.Problemele realizării planului de investiții au fost larg dezbătute de numeroși participanți la lucrările conferinței. în cadrul planului cincinal — a spus tov. Victor Crocos, directorul I.C.S.I.M. — întreprinderii

noastre îi revine sarcina de a realiza un volum de lucrări de construcții montaj de 2 ori mai mare decît cel realizat în perioada planului de 6 ani. Aceasta pune în fața constructorilor, a organizațiilor de partid sarcini deosebite în ce privește buna organizare a muncii pe șantiere, scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, darea în folosință la termen a fiecărui obiectiv.Tov. Pop Simion, director al institutului „Proiect" București, s-a referit la o serie de probleme privind investițiile de interes social- cultural, subliniind preocupările proiectanților și constructorilor de a asigura orașului o mai mare varietate arhitecturală. Vorbitorul a arătat că în cadrul institutului e- xistă încă rezerve de îmbunătățire a muncii, mai ales în ce privește scurtarea termenelor de elaborare a proiectelor.Lucrările conferinței au acordat o deosebită însemnătate muncii în domeniul științei, activității celor peste 11.000 de specialiști care lucrează în Institutele de cercetări ale Academiei și în cele departamentale, la catedrele de învăță- mînt superior și în laboratoarele uzinale. Este știut — a spus tov. 
Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România — că Congresul al IX-lea a ridicat la un nivel superior preocuparea, partidului pentru știință, a indicat mijloacele principale de afirmare în continuare a științei românești, căile de sporire a contribuției. ^oamenilor de știință la progresul economic și cultural al țării. Vorbitorul a trecut în revistă activitatea desfășurată de oamenii de știință din Capitală în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea. evidențiind că o problemă esențială care se pune în domeniul (tematicii muncii de cercetare științifică este asigurarea unui echilibru judicios între sarcinile curente, imediate și cele de perspectivă ale producției și, implicit, ale științei. în cuvîntul său acad. Miron Nicolescu a acordat de asemenea o mare atenție problemelor referitoare la recrutarea, formarea și specializarea cadrelor care lucrează în domeniul cercetării științifice.Arătînd că în decursul anilor învățămîhtul nostru superior a pregătit cadre de valoare, care au contribuit la dezvoltarea științei, la progresul culturii rorriâ- nești, — acad. Costin Nenițescu a subliniat1 totodată că în. orien- tareaț acestui important sector de activitate există încă deficiente serioase, că se cer luate în acest scop măsuri temeinice, pentru îmbunătățirea programelor și perfecționarea întregului proces de învățămînt. El s-a referit la înalta îndatorire a profesorului de a găsi și promova cele mai eficiente metode de predare a cunoștințelor, de a fi permanent la curent cu cele mai recente cuceriri in domeniul său de specialitate, la obligațiile studenților de a-și însuși du temeinicie cunoștințele predate. Un adevărat profesor u- niversitar —- a spus vorbitorul — trebuie să fie totodată un om de știință, un cercetător. Cercetarea în învățămîntul superior este importantă nu numai prin rezultatele ei utile, dar ea este indispensabilă și ca metodă didactică.Susținînd această idee, acad. Gh. 
Mihoc, rectorul Universității București, a subliniat, de asemenea, că nu se poate face o demarcație între predarea științei și crearea ei. El s-a referit la unele probleme privitoare la adaptarea programului de învățămînt la cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale și ale întregii vieți sociale. Este necesar — a spus vorbitorul — să se urmărească mai îndeaproape includerea în programele de învățămînt a unor teme înscrise în planul unitar de cercetare științifică întocmit de Consiliul Național al Cercetării Științifice, spre a-i familiariza pe studenți cu asemenea probleme și a-i pune în situația de a-și aduce cît mai repede contribuția, după absolvire, la rezolvarea unor asemenea teme.Referindu-se la problemele creației literar-artistice acad. Zaharia 
Stancu a arătat că, datorită condițiilor create de statul socialist, în patria noastră se dezvoltă o literatură care prin conținutul ei, prin ținuta sa, este tot mai aproape de ceea ce așteaptă de la scriitori partidul, poporul. S-au asigurat condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru scriitorii noștri.Una din principalele noastre preocupări — a spus vorbitorul — o constituie îndrumarea tinerei generații de scriitori. în ultimii ani. au apărut în cîmpul nostru literar foarte mulți tineri doritori să pătrundă în viața noastră literară, în paginile revistelor, în vitrinele librăriilor. E drept, unii din ei vor să-și facă loc în literatură cu coatele, alții compunînd — uneori izbutind chiar să publice — lucrări confuze, extravagante, care nu au nimic comun cu literatura noastră, cu marea tradiție a literaturii clasice. Majoritatea tinerilor care s-au îndreptat în ultima vreme spre literatură sînt însă talente adevărate — unii dintre ei chiar mari talente.în noua noastră literatură — a arătat în continuare scriitorul Zaharia Stancu — se reflectă transformările adînci din țara noastră ; literatura pe care ne-o cere poporul și pe care inima noastră cîștigată de mult de cauza poporului ne îndeamnă să o făurim este o literatură de înaltă ținută. Să realizăm acest lucru, firește, nu este ușor. Dar noi

realizăm și vom realiza o asemenea literatură ținînd o strînsă legătură cu glorioșii noștri înaintași, cu scriitorii clasici, cu tradițiile noastre cele mai valoroase, ținînd mai ales un strîns contact cu poporul nostru, cu problemele lui de azi, oglindind munca și eforturile lui de pînă acum, proiectele și idealurile lui de viitor.Artistul emerit Ion Lucian, directorul Teatrului de copii „Ion Creangă", a vorbit despre importanța artei, a teatrului, în educarea și cultivarea unor înalte trăsături morale în conștiința oamenilor, în special a tineretului.Despre problemele educării tineretului din școli, din facultăți, din uzine, comportarea tinerilor în muncă, în societate, în viața personală a vorbit, de asemenea, în cadrul conferinței tov. Gherghișan 
Dumitru, secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. București.Abordînd problemele ocrotirii sănătății populației, acad. Theodor 
Burghele, rectorul Institutului medico-farmaceutic București, a insistat asupra marii răspunderi ce revine medicului în cadrul societății noastre socialiste pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor pe care partidul și statul nostru le iau și le vor lua în continuare pentru continua perfecționare te activității în domeniul medico-sanitar.Despre rolul important ce-1 au comisiile de femei în educarea copiilor și a tineretului a vorbit în cadrul conferinței tov. Ancta Spor
nic, președinta Comitetului orășenesc al femeilor București. Vorbitoarea a arătat că măsurile luate de partid și de statul nostru cu privire la întărirea familiei, creșterea natalității și ocrotirea mamei și copilului au pus în fața comitetelor și comisiilor de femei sarcini de mare răspundere. Ele. trebuie să desfășoare o intensă muncă educativă în rîndul femeilor în scopul întăririi responsabilității lor pentru una dintre cele mai nobile misiuni a femeii -- a- ceea de a da viață,, a crește și e- duca copii sănătoși,, folositori patriei socialiste. .' ,Mai mulți participant la lucrările conferinței au abordat o serie de probleme privitoare la îmbunătățirea deservirii populației Capitalei. în cuvîntul său tov. Ion Cos- ma, președintele Comitetului Executiv al Sfatului. popular al Capitalei, s-a referit la măsurile ce vor fi luate în anul viitor pentru înfrumusețarea și buha . gospodărire a orașului, pentru construirea la termen a locuințelor planificate și darea în funcțiune a noi unități comerciale, pentru îmbunătățirea transportului în comun. Mai puțin însă s-a referit.vorbitorul la măsurite pe care intenționează să le ia sfatul popular pentru înlăturarea lipsurilor ce se mai fac simțite în prezent în deservirea populației de către rețeaua comercială și la secțiunile sfatului popular.Lucrările conferinței s-au ocupat pe larg de problemele vieții interne de partid, ale muncii ideologice. S-a arătat că munca ideologică nu este încă suficient adaptată la preocupările și sarcinile specifice diferitelor categorii de oameni ai muncii nu abordează întotdeauna problemele cele mai actuale ; unele lecții și șeminarii nu sînt suficient argumentate din punct de vedere teoretic.în cuvîntul lor mai mulți vorbitori au condamnat cu asprime a- gresiunea imperialismului american împotriva poporului vietnamez. recentele bombardamente piraterești asupra orașului Hanoi și a altor localități din R. D. Vietnam— și au cerut să se pună capăt imediat acestor acțiuni samavolnice.în încheierea primei părți a lucrărilor, întîmpinat cu vii și . puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

★Conferința a adoptat în unanimitate o hotărîre care prevede măsuri concrete în vederea îmbunătățirii în continuare, a muncii de partid din întreprinderile și instituțiile Capitalei.Conferința a ales apoi noul comitet orășenesc de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, comitetul a reales, în funcția de prim-secretar, pe tovarășul Dumi
tru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.în încheierea lucrărilor, partici- panții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în care se afirmă hotărîrea comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din Capitală de a nu-și precupeți eforturile pentru traducerea în viață a programului de înflorire a patriei elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Ei și-au exprimat adeziunea unanimă la întreaga politică externă a partidului nostru, a Comitetului Central, îndreptată spre, consolidarea păcii, a securității internaționale, spre întărirea sistemului mondial socialist și a unității mișcării comuniste și muncitorești mondiale. Politica plină de înțelepciune a. partidului— se spune în telegramă — materializată în realizările de pînă acum, constituie temelia trainică a înfăptuirilor viitoare, izvorul voinței întregului nostru popor, al îndeplinirii cu succes a sarcinilor tot mai mari și complexe ale desă- vîrșirii construcției socialismului în România.
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S-au pus în vînzare felicitări pentru sârbâtorile de iarnâ

Am citit cu mult teres articolul din lele trecute al Gheorghe Iancu, intitulat : „Cui predăm ștafeta lui Mercur ?" Articolul la care mă refer se ocupă de tinerele generații de vînzători de magazin, intermediari între marfă și consumator. Ni se Vorbește despre valoarea incontestabilă a învățăturii teoretice, dar ni se subliniază cu tărie valoarea uceniciei practice, la locul' de muncă, în magazin, în restaurant, în hotel. Autorul articolului denumește magazinul „marele învățător", iar vînzătorii mai în vîrstă și mai de mult calificați sînt priviți' ca „profesori adevăratul înțeles cuvîntului”.E greu, dacă chiar imposibil, să nu-i dai dreptate. Și dacă am interveni pentru o nouă accentuare a valorii uceniciei practice, ca temelie a învățăturii, ar fi să să- vîrșim lucru de prisos. Dar dacă întrebarea pe care și-o pune în titlu autorul articolului e cum nu se poate mai legitimă, actuală, ni se pare a fi deopotrivă și întrebarea pe care o punem noi. E arzătoare preocuparea de-a ști „cui predăm ștafeta lui Mercur”, dar nu mai puțin interesant e să stabilim „cine o predă". Fiindcă zeul în persoană 1 n-o va face. Cu alte cuvinte, întrebarea e aceasta : a găsit u- cenicul, la locul de muncă, în lucrătorul comercial calificat pe acel „profesor în adevăratul înțeles al cuvîntului" ?Din păcate, găsește întotdeauna. Gheorghe Iancu ne dă un admirabil exemplu de cum trebuie să se l poarte un vînzător cu clientul său. Fără îndoială că, în comerțul socialist, afli nu puțini vînzători dintre aceștia, iubitori ai meseriei, demni în exercitarea profesiunii, civilizați și atenți fată de dorințele și interesele clientului, satis.- făcînd totodată și interesele și felurile comerțului de stat. Dar nu este așa întotdeauna și pretutindeni.Folosirea imagistică a lui Mercur se cade s-o ducem pînă la capăt, dacă ' vrem să răspundem cu exactitate întrebării. E drent că numele latin al zeului se trage din cuvîntul „merx-mercis”, adică marfă Iar elinii îl denumeau Hermes, ceea ce înseamnă interpret. interpus sau mesager Era socout în adevăr curier și sol

în alnu

nu-1

tuturor,,. zeilor. Dar funcțiile lui, în legătură cu oamenii, erau atît de variate îneît el era onorat deopotrivă ca zeu al neguțătorilor și al călătorilor, dar și al tîlharilor de drumul mare.Pe vremuri, închinători ai zeului Mercur, adică unii dintre negustori, nu se socoteau „buni profesioniști" decît dacă puteau să spună după plecarea clientului din magazin „l-am înșelat și pe ăsta 1". Erau, firește, închinători ai lui Mercur, văzut ca zeu al tîlharilor și nu ca zeu al comerțului. De la sine înțeles că gse- menea „principiu", al tragerii pe sfoară, nu mai poate fi astăzi în vigoare. Nu numai fiindcă legea îl interzice, ci fiindcă însăși structura moravurilor e transformată în viața noastră socială.Cu toate acestea, am cădea în gravă e- roare dacă n-am constata că mai sînt abateri de la rigorile a- cestei nobile îndeletniciri ; dacă n-am vedea în — mai scopul rîndurilor față negative pentru rii ucenici, ventți dragoste la meserie.La magazinul alimentar din cartierul unde locuiesc se află, printre alții, o tînără vînzătoare care, desigur, pînă mai acum vreo doi ani a fost e- levă. E drăguță, agreabilă. serviabilă. Dar dă lipsă la cîntar. Poartă ochelari cu lentile groase, cu multe dioptrii. N-am nimic împotriva ochelarilor. Eu însumi îi port, și încă din prima tinerele. Dar dacă n-am nimic împotriva ochelarilor în schimb împotriva lipsei la cîntar am. M-am adresat responsabilului ca să-l a- trag discret atenția a- supra faptului regretabil. Responsabilul, su- rîzînd silit, mi-a explicat dulce : „Ce vreți ? e mioapă 1 Atrageti-i atenția pe loc 1". Numai că miopia nu acționează nitie în Cu miopia și în plus, tovarășa în cauză nu se întîmplă.Nu putem crede, de pildă, că tînăra vînzătoare agreabilă s-a născut cu o puternică vocație pentru ...lipsa la cîntar. A- ceasta este o deprin-

aceste abateri ales pentru de niște exemple tine- cu

prin sens poți Ceea
defi- unic. qresi ce la

dere ce se capătă mult după naștere. Și se capătă mai ales vă- zînd. La crlții. Tocmai la aceia care ar trebui să lie „profesori în a- devăratul înțeles al cuvîntului". Și care, în asemenea cazuri, sînt profesori, dar în sensul rău, nedorit. Apoi, responsabilul de magazin, care e totdeauna mai în vîrstă decît ucenicii și care este „profesorul profesorilor", de ce să facă apel la, cum se zice, minima rezistență, la scuze, dacă nu chiar la cocoloșite ?Profesorul — se știe — pierde nu numai autoritatea, dar și eficacitatea a ceea ce are de predat, dacă i se întîmplă să cadă în păcat în prezența elevului. îmi amintesc cum profesorul meu de limba română, pe cînd ne învăța în clasa în- tîi de liceu declinarea articolului nehotă- rît, a scris pe tablă cu propria sa mînă : un om — niște oameni, unui om, niștor oameni. La acest „niștor” în loc de „unor", toată clasa a izbucnit în rîs. Și profesorul nu s-a mai spălat de a- cest „niștor" cît ne-a fost profesor.Cînd vînzătorul mai în vîrstă, cînd responsabilul de magazin nu are comportarea cerută, impusă de profesiunea sa, este clar că ucenicul va păși pe căi strîmbe. Și nu e vorba numai de purtări incorecte, grave, ci și de alte neajunsuri nici ele lipsite de însemnătate. Dacă vînzătorul calificat e repezit și nervos, dacă n-are dorința dea căuta să înțeleagă ce-i trebuie și ce vrea clientul și, zorit, îl servește neatent, dacă pe deasupra nici nu cunoaște bine ceea ce are de servit și nu știe ce trebuie să recomande clientului ; dacă, însfîrșit, responsabilul este dispus mai totdeauna să-și acopere meseriașul în subordine — atunci u- cenicul trage în mod logic concluzia că așa e bine să se poarte și el, că toate acestea constituie etica profesiunii căreia i se dedică.în încheiere, mă întorc și zic : legitimă este preocuparea de-a stabili cui îi predăm ștafeta lui Mercur, dar nu mai puțin lățită este și preocupare : predă ? Șl în privință răspunzător de seamă, în cadrul magazinului și în timpul uceniciei tinerelor elemente, este responsabilul. Denumirea funcției lui o și indică.

îndrep- cealaltâ cine o această

„Flori 
de munte"Este denumirea noii reviste 

editată in prezent de profe
sorii și elevii liceului „Petru 
Rare?" din Piatra Neamț. Cu
prinde versuri și proză, scrieri 
inspirate din viața cotidiană, 
amintiri despre personalită
țile locale etc. Revista reînvie 
tradiția literară a liceului 
„Flori de munte", deocamdată 
rare. Să le plantăm și în 
cîmpie !

si D-sa» Dumnealui, Nicolae Teodo- rescu, contabil șef Ia Consiliul agricol regional Ploiești, a invitat pe D-sa Traian Oțelea, contabil șef la Centrul de în- sămînțări artificiale din Tîr- goviște. Apoi i-a vizat „delegația" pentru a-și putea încasa diurna. Politicos și îndatoritor, D-sa Traian Oțelea vizează, în aceeași zi, delșpația D-lui Nicolae Teod' u „cum că" a fost la Tîrg te, tot pentru a-și încasa chufna.Oameni subțiri, fac polite- țuri. Dar pe banii cui ?
O sugestie

Incendiul a Izbucnit seara 
tîrziu, într-un birou al între
prinderii forestiere Baia Mare 
Cetățenii în trecere au sării 
să-l stingă. însă nici unul din 
cele cinci stingătoare de in
cendiu n-a funcționat (n-au fps' 
verificate la timp, conform dis
pozițiilor). Și atunci cetățenii 
au adus cu lopețile, în șir in 
dian, pănrînt de flori din gră 
dină. Așa au stins flăcările 
Concluzia ? Folosiți cu încre 
dere pămînt de flori I Și în 
stingătoarele de incendiu creș
teți urzici. Că întreprinderea 
tot nu le păstrează în stare de 
funcționare I

Factorul Cornel Mureșanu. 
str. B. Breiner nr. 61 (Oficiul 
49) din București, pleca zilnic 
în cursă la mai multe adrese 
Din cînd în cînd, falsifica 
unele mandate poștale, iar 
banii luau altă adresă. Adresa 
lui. Escrocheria a fost, desco
perită. Acum, poștașul necin
stit a plecat iar in curse,, Tdt 
cu mandat. Dar altfel.

Sîntem autorizați să vă a- nunțăm (deținem probe sigure) că de două luni încoace la Bîrlad, seara, în jurul orei 18, (ora locală) apar martienii. Oameni fără... cap, fără brațe, cu picioare lungi. Unde ? La televizor. Mamele își potolesc copiii astfel : „Dacă nu ești cuminte, puișor, dau drumul la televizor" 1Cauza ? Slăbirea tensiunii electrice în rețeaua locală Așteptăm vești despre întoarcerea marțienilor pe planeta- mumă...

...pe numitul „Vasile Poro 
Jan", eroul povestirii cu ace
lași nume, de Vasile Alecsan- 
dri, dispărut de 2 ani din li
brăriile și bibliotecile Sucevei 
îl caută înfrigurați, cu părin
ții, rudele și bunicii, elevii cla
sei a IV-a de la școlile gene
rale din regiune, la recoman
darea profesorilor.Erată în rîndul patru se va 
citi: „dispărut de 4 ani"... 
Greșeala (de tipar) aparține 
editurii...

N-a vrut să-și spună numele. E 
șofer pe autobuzul nr. 678 I.T.B.. 
turul 11, linia 37. Are numărul 
3 063. Ieri la ora 10,30 a fost au
torul unui act care a stîrnit, pe 
bună dreptate, indignarea călăto
rilor. In stația Silistraru (Drumul 
Taberei) nu a deschis ușile re
gulamentar. Gerîndu-i-se explica
ții, a răspuns agresiv. Discuția a 
evoluat. Au intervenit și alți că
lători. Șoferul le-a adresat înjură
turi. Mai mult, în stația Panduri 
a invitat călătorii să coboare. Ast
fel, 50 de persoane au fost la 
dispoziția bunului său plac. A 
confundat oare autobuzul cu ma
șina lui particulară ?

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ
Ștefan DiNlCĂ
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Cuvîntarea Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)tură de înaltă tehnicitate. Este necesar să pornim cu hotărîre pe calea valorificării superioare a materiei prime și materialelor ; numai producînd utilaje și mașini de înaltă tehnicitate vom obține creșterea radicală a randamentului economiei noastre. Sarcini mari revin în această direcție organizațiilor de proiectare, din care cea mai mare parte sînt concentrate în Capitală. Ele trebuie să se preocupe în mod sistematic de reducerea consumurilor de materiale în faza proiectării atît la construcții cît și la mașini și instalații.O problemă centrală a activității economice în anul următor, de care depinde progresul economiei noastre și ridicarea nivelului de trai, este sporirea productivității muncii. Comparativ cu țările a- vansate, productivitatea muncii este la noi de aproape trei ori mai mică pe cap de locuitor. Iată de ce ministerele, întreprinderile, organele și organizațiile de partid trebuie să se ocupe cu toată răspunderea de folosirea judicioasă a timpului de lucru și a forței de lucru. Trebuie să luăm măsuri și să nu admitem sub nici o formă creșterea numărului de salariați peste prevederile planului. Orice suplimentare a forței de muncă trebuie să fie realizată numai pe baza creșterii producției materiale. Avem în întreprinderile noastre rezerve uriașe de creștere a productivității muncii. Există un număr mare de salariați neproductivi, care . grevează asupra dezvoltării economiei. Trebuie ca fiecare om să-și aibă justificarea deplină în producție, ^9 locul unde muncește. Putem să ajungem din urmă țările avansate în ce privește nivelul de viață numai pe calea creșterii productivității muncii, • sporirii eficienței economiei noastre (Aplauze). Cheltuielile mari de producție și creșterea nesatisfăcătoare a productivității muncii se reflectă în ultima instanță în situația venitului național. După cum se știe țara noastră are un venit național pe cap de locuitor de două ori mai mic decît Italia și de trei ori mai mic decît Franța și R. F. Germană ; și acestea la rîn- dul lor sînt mult în urma Statelor Unite ale Americii. Creșterea veniturilor reale ale oamenilor muncii sînt strîns legate de cheltuielile materiale de producție și de creșterea productivității muncii.Subliniind necesitatea unor măsuri ferme pentru îmbunătățirea situației în aceste domenii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :. Pentru a ne putea îndeplini misiunea ce ne revine în construcția socialismului și comunismului, trebuie să asigurăm construcția unei economii moderne, înaintate. 
(Aplauze puternice).Un mijloc important de valorificare a rezervelor pe care le avem în întreprinderi este îmbunătățirea continuă a organizării producției la nivelul cerințelor științei și tehnicii contemporane, folosirea maximă a utilajelor și suprafețelor de producție, mecanizarea și automatizarea, introducerea mașinilor de programare și calcul electronic, care constituie astăzi .o necesitate .imperioasă a economiei moderne. Și aici trebuie să spunem, tovarăși, că sîntem, din păcate. încă la început. Sînt unități industriale care nu lucrează cu întreaga capacitate, în care spațiile de producție nu sînt folosite în modul cel mai rațional. O analiză recent făcută la un număr de 219 întreprinderi industriale a scos la iveală că din acestea 96 nu au atins capacitatea de producție planificată, din care cauză s-a pierdut în 
9 luni ale acestui an o producție de peste 2 miliarde lei. în Capitală sînt o serie de întreprinderi importante ca „Danubiana", Uzina de radiatoare și echipament metalic, Complexul de industrializare a lemnului Pipera și altele, care nu reușesc nici acum, după mai mulți ani de la .punerea lor în funcțiune, să-și îndeplinească indicii proiectați. E drept, astăzi, directorul întreprinderii „Danubiana" ne-a asigurat că în anul viitor întreprinderea va reuși să-și atingă și eventual să-și depășească capacitatea planificată. E un lucru bun. să sperăm că acest angajament va fi adus la îndeplinire.în privința aceasta avem și experiențe bune atît în întreprinderile din Capitală, cît și în toată țara. Am ascultat cu toții măsurile luate la Fabrica de confecții București pentru analizarea rezervelor de folosire a capacităților existente și care au condus la concluzia că se va putea obține în perioada cincinalului o pro- iucție de peste un miliard de lei, eea ce echivalează cu produc- 'a unei mari întreprinderi noi. e asemenea, la întreprinderea Electronica" s-au găsit capacități ntru a da în plus o producție20 000 de televizoare. Dacă am la rînd toate întreprinderile, n găsi, și nu cu eforturi prea •i, largi capacități nefolosite, ■rve care ne vor ajuta ca, fără ■stiții suplimentare, fără for- de muncă suplimentare prea ; printr-o mai bună organi- a producției, să obținem im- nte sporuri de producție. Di- •ul de la „23 August" ne-a că multe mașini sînt folo- lar în proporție de 50—70 la Este de neînțeles de ce con- 3 uzinei și organizația tid de la „23 August" do- atîta indiferență față ■area la maximum a masi- in păcate, această stare de o găsim și în alte între- Este necesar ca fiecare ;ău de muncă să facă loll buna gospodărire a bu- îcredințate de stat, dc icitoare, de popor. Obți- 

nînd producții și produse mai bune, mai multe, cu aceleași mijloace, ne vom dovedi capacitatea de buni gospodari, de buni economiști, de buni comuniști. (Aplauze, 
puternice).O altă problemă la care doresc să mă refer este problema rebuturilor. Aceasta este una din problemele de cea mai mare importanță ale economiei. La noi există practica greșită a prevederii în plan a unui anumit procent de rebuturi, mai mare sau mai mic, în funcție de produs și de întreprindere. Consider că această practică trebuie să fie revizuită ; ea oglindește faptul că de la început se pornește cu ideea că se pot fabrica produse de proastă calitate, că se poate admite ca o parte din produse să fie nefolosibile. Trebuie să înțelegem bine, tovarăși, că nimănui nu-i este permis să irosească mijloacele, materialele care îi sînt puse la îndemînă. Cine execută lucrări de proastă calitate trebuie să poarte și răspunderea materială. Statul nu poate să suporte daunele provocate de neglijența sau de slaba calificare a unor sa- lariați. Cel care își ia angajamentul să execute un produs, trebuie să muncească, să-și ridice calificarea și cine nu se simte în stare, să lase locul altuia.Trebuie subliniat că nu toate conducerile întreprinderilor și organizațiilor economice gospodăresc cu toată răspunderea unitățile pe care le conduc. în primele 9 luni ale acestui an în București s-au înregistrat pierderi din rebuturi de 128 milioane lei. în Capitală există 58 de întreprinderi cu pierderi planificate, din care 15 au depășit pierderile în 9 luni cu 29 milioane.Este știut că orice activitate e- conomică trebuie să aibă drept rezultat un anumit beneficiu. Nimeni nu se apucă să învestească, să cheltuiască materiale, bani și alte mijloace fără perspectiva unui cîștig. Societatea socialistă nu-si poate permite să desfășoare o activitate economică nerentabilă, ca pierderile provocate de o întreprindere să fie suportate de altele. La analizarea planului pe 1967 s-a stabilit să se propună măsuri pentru . lichidarea acestei stări de lucruri. Conducerile întreprinderilor. inginerii, tehnicienii, economiștii. colectivele de muncitori trebuie să înțeleagă că este timpul să se nună capăt acestei stări de lucruri în interesul economiei noastre naționale. al întregului popor. Fiecare unitate economică trebuie să fie eficientă, producția .pe care o ob- ține.-.:să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor și beneficiu care să permită reluarea activității economice pe o scară, superioară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat în continuare de sistemul perfecționării economice a cadrelor din economie, de eficiența cursurilor economice din întreprinderi.Sînt în întregime de acord — a spus în continuare vorbitorul — cu cele ridicate aici de mai mulți tovarăși privind problema pregătirii cadrelor. Este necesar să acordăm o atenție deosebită pregătirii cadrelor tehnice și de conducere atît din punctul de vedere al cunoștințelor tehnice cît și economice. Fără cadre cu înalte cunoștințe tehnice și economice nu vom putea să îndeplinim sarcinile pe care poporul ni le-a pus în față, să asigurăm conducerea eficientă a economiei. Este timpul ca fiecare care vrea să-și aducă contribuția la construirea socialismului, fie el mai tînăr sau mai vîrstnic, să-și însușească cunoștințele cele mai a- vansate, să se pregătească la nivelul cerințelor de astăzi.Sarcini mari ne revin în ce privește dezvoltarea comerțului exterior și Capitala are și în acest domeniu îndatoriri de mare răspundere. Este adevărat că volumul comerțului nostru exterior crește an de an. Dar și aici, tovarăși, trebuie să nu ne comparăm numai cu noi înșine, ci și cu alte țări. Atunci vom vedea că mai a- vem încă mult de făcut, atît în ce privește volumul comerțului nostru exterior, cît și ponderea exportului de mașini-unelte în totalul comerțului exterior. Este necesar să ne preocupăm în mod serios de realizarea în întregime a sarcinilor stabilite pentru comerțul exterior, îndeosebi în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, industriei de mobile, unde există încă rezerve mari.Dacă dorim să lărgim relațiile noastre cu străinătatea, trebuie să producem utilaje și produse de înaltă tehnicitate și de înaltă calitate. Numai în felul a- cesta produsele noastre vor putea să fie competitive, să pătrundă pe piața mondială.Iată tovarăși cîteva probleme la care am dorit să mă opresc în mod deosebit în legătură cu eficiența economiei noastre, cu necesitatea îmbunătățirii activității întreprinderilor. în cursul anului viitor ne vom întîlni cu aceste aspecte în aplicarea măsurilor care se studiază acum de către conducerea partidului în scopul îmbunătățirii conducerii e- conomiei și ridicării eficienței economice. Consider însă că de aceste probleme trebuie să ne ocupăm fiecare, începînd d.e Ia directorul de întreprindere și pînă la ultimul muncitor. Ministerele, institutele de cercetări, oamenii de știință trebuie să acorde un sprijin concret rezolvării acestor probleme pe care, le ridică în fața noastră viața, necesitatea mersului înainte.în același timp trebuie subliniat că ridicarea rolului conducător al partidului în viața societății presupune sporirea răspunderii fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist pentru perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii. Comuniștii tre

buie să fie în fruntea luptei și muncii pentru progres în toate domeniile activității economice. A ’ fi comunist nu presupune nici un fel de avantaj, ca să mă exprim în limbaj economic. Presupune răspundere, dăruire pentru interesele oamenilor muncii, ale poporului. Aceasta este îndatorirea fiecărui comunist. (Aplauze prelun
gite).

Tovarăși,Este cunoscută grija acordată de partid și de stat pentru dezvoltarea și modernizarea Capitalei, a- sigurarea unor condiții de viață tot mai bune pentru locuitorii săi. De aceea, una din sarcinile de mare importanță ' ale organizației de partid a Capitalei, ale sfaturilor populare, este sporirea preocupării pentru problemele de sistematizare și arhitectură, îmbunătățirea continuă a activității gospodărești, edilitare și urbanistice. Trebuie acordată mai multă atenție bunei desfășurări a serviciilor publice, îmbunătățirii activității de deservire comercială, culturală și sanitară, amenajării locurilor de odihnă și recreație pentru
Dezvoltarea democrației 

socialiste, înflorirea 

științei, învățămîntului 

și artei

O preocupare importantă a partidului, a statului nostru este dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației socialiste. S-a încetățenit în practica partidului nostru consultarea largă a maselor largi, a întregului popor, asupra problemelor principale ale politicii interne si internaționale, asupra hotărîrilor și măsurilor care privesc progresul țării, viitorul ei, a- tragerea maselor largi la elaborarea sarcinilor și obiectivelor de viitor. în prezent, oamenii muncii dezbat de aproape două luni proiectul noii legi a pensiilor care urmează să ■ fie adoptat peste cîteva zile de Udarea Adunare Națională. Trebui’e'iă dezvoltăm în continuare această practică, trebuie să lărgim continuu legăturile cu masele, să dezbatem și să consultăm pe cei ce muncesc asupra tuturor măsurilor mai importante, pentru că numai așa vom găsi soluțiile cele mai corespunzătoare. Noi intenționăm ca și problemele privind învățămîntul și sănătatea să fie puse în dezbatere publică. Pe lîngă specialiștii care vor lua parte la elaborarea diferitelor propuneri, să dăm posibilitate să-și spună cuvîntul și cetățenii care resimt în mod direct efectele măsurilor privind sănătatea și învățămîntul. Sîntem siguri că în felul acesta, cu sprijinul maselor largi, vom găsi soluții mai potrivite pentru aceste probleme și pentru alte probleme care urmează să fie aplicate în viitor.Organizația de partid a Capitalei trebuie să-și dezvolte legătura cu masele, să se preocupe de a atrage oamenii muncii la rezolvarea problemelor privind dezvoltarea Capitalei patriei noastre, înfrumusețarea ei, buna ei îngrijire. în felul acesta organele de stat vor simți sprijinul și controlul oamenilor muncii din Capitală, vor munci mai bine, își vor face mai bine datoria.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat de unele probleme ale științei și culturii. Congresul al IX-lea al partidului — a spus vorbitorul — a stabilit sarcini mari privind dezvoltarea cercetării științifice în pas cu nevoile economice și culturale ale societății noastre. Desigur, tovarăși, avem organe create în acest sens — Consiliul Național, Academia. ministere, un număr mare de institute în care lucrează zeci de mii de cercetători. Trebuie să luăm măsuri ca acestea să-și a- ducă contribuția la înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față. Trebuie să spunem că și în acest domeniu Capitala are sarcini
Organizația de partid 

a Capitalei — 

detașament puternic 

al partidului nostru

Doresc să spun cîteva cuvinte despre organizația de partid a Capitalei. Ea este una din cele mai puternice organizații ale partidului nostru. Fiecare al nouălea locuitor al Capitalei este membru de partid. Organizațiile raionale, organizațiile din întreprinderi și instituții au o 

populație, întreținerii fondului de locuințe.Tovarășii de la Sfatul popular al Capitalei care au luat cuvîntul aici, cei care lucrează în domeniul sistematizării și construcțiilor, al comerțului, și chiar președintele sfatului, au trecut ușor peste unele din aceste lucruri, au prezentat unele lucruri în roz. Avem multe realizări în Capitală, dar și neajunsuri. Am construit mult, dar construcțiile puteau să fie mai bune și mai eficiente. Există încă lipsuri serioase în ceea ce privește deservirea populației, mai cu seamă în ceea ce privește comerțul. De aceea, organizațiile de partid din Capitală și sfatul popular trebuie să manifeste o grijă și un interes sporit față de cerințele cetățenilor, să se preocupe mai mult pentru găsirea modalităților de satisfacere a acestor cerințe. Trebuie cultivată în rîndul tuturor celor care lucrează în domeniul deservirii populației o a- titudine de grijă față de cetățeni, combătîndu-se tendințele de tărăgănare, de birocratism, de neglijare a cererilor și sesizărilor oamenilor muncii.

deosebite, pentru că aici își desfășoară activitatea cea mai mare parte a institutelor de cercetări. Comuniștii din aceste institute, împreună cu cercetătorii, cu toți oamenii de știință, să treacă de acum la înfăptuirea în practică a sarcinilor, să dea viață hotărîrilor. Rezultatele cercetărilor să le simțim în îmbunătățirea activității noastre, în producția economică. pentru că pînă la urmă și cercetarea științifică trebuie să aibă un rezultat practic. A-ceasta este, cuparea în cine reușește bine această forță uriașăde altfel, preo- întreaga lume : să folosească mai care este mintea omuîtii,' pentru a obține o producție mai bună, într-un timp mai scurt, pentru ca totceea ce poate omul să cunoască, în toate domeniile, să fie pus în serviciul bunăstării și fericirii o- menirii. Aceasta cerem și noi dela știință, tovarăși. (Aplauze pu
ternice)în orașul București avem de a- semenea cele mai mari institute de învățămînt superior. Aici au vorbit cîțiva reprezentanți ai învățămîntului superior. Aș dori să subliniez că sînt aproape în întregime de acord cu cele spuse de dînșii și îndeosebi de tovarășul Nenițescu. într-adevăr, tovarăși, trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea acestui domeniu hotărî- tor pentru creșterea cadrelor în toate domeniile de activitate, pentru crearea omului nou al societății de mîine. Trebuie să asigurăm ca învățămîntul nostru să-și îndeplinească și mai bine menirea pe care o are în societatea noastră. Avem în privința aceasta un studiu aproape pregătit. Ținînd seama de experiența și practica noastră și de ceea ce se dovedește bun în străinătate, să asigurăm un mers mai rapid în învățămîntul românesc de toate gradele.Sînt de acord cu ce a spus tovarășul Zaharia Stancu în ceea ce privește necesitatea de a avea o- pere literare mai bune. Noi avem oameni de cultură, oameni de litere capabili, talentați, care scriu bine și sîntem convinși că vor da opere care să oglindească realitatea noastră de astăzi, munca eroică a poporului nostru de făurire a socialismului și comunismului. (A- 
plauze). Teatrele — despre care s-a vorbit aici și pe care le-am creat în cele mai îndepărtate colțuri ale țării — trebuie să-și aducă o contribuție mai mare la educarea tinerei generații, a tuturor oamenilor muncii în spiritul socialismului.

activitate temeinică, posedă cadre experimentate și trebuie spus că dezbaterile care au avut loc în conferință, cuvîntările participan- ților — conducători de întreprinderi și instituții, activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, ingineri, muncitori — au 

arătat spirit de răspundere, exigență, competență în abordarea problemelor. Deși, ca, să fiu sincer, puteau să fie ceva mai autocritici. Comitetul orășenesc, comitetele raionale și toate organizațiile de partid au datoria să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, punînd în centrul activității ridicarea eficienței activității noastre de partid. Această eficiență trebuie să se oglindească în felul în care întreprinderile, instituțiile, toate organizațiile din Capitală își îndeplinesc îndatoririle în domeniul lor de activitate.Congresul al IX-lea a dat un impuls puternic activității ideologice a partidului. Este necesar ca organele de partid să se ocupe mai mult de îmbunătățirea muncii de propagandă pentru cunoașterea liniei generale a partidului, a politicii sale economice, îndeosebi în ceea ce privește problemele economiei concrete, a obiectivelor principale care stau azi în fața societății noastre, să stimuleze participarea largă a activiștilor de partid și de stat, a intelectualilor, la dezbaterea și generalizarea teoretică a fenomenelor economico- sociale actuale, a experienței construcției socialiste din țara noastră.Munca ideologică trebuie să contribuie mai mult la afirmarea normelor de conviețuire socialistă în societate, în familie, la îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor.
Să înceteze imediat 

și definitiv bombardarea 

R. D. Vietnam

Tovarăși,Depunînd eforturi pentru dezvoltarea continuă a economiei, științei, culturii, pentru înflorirea și prosperitatea patriei, partidul nostru, poporul nostru își îndeplinesc desigur în primul rînd o îndatorire națională, asigurînd mersul înainte al desăvârșirii construcției socialiste în țara noastră. în același timp își îndeplinesc și o importantă sarcină internaționalistă, contribuind la întărirea sistemului, socialist mondial, la creșterea influenței sale în lume, la sporirea forțelor progresului și păcii. Este de înțeles, tovarăși, că, cu cît rezultatele fiecărei țări în construcția socialist? sînt mai mari, în dezvoltarea economiei, culturii, științei, cu atît crește și contribuția sa la cauza generală a socialismului și comunismului.Partidul Comunist Român și guvernul României socialiste pun în centru! politicii externe prietenia și alianța frățească cu toate țările socialiste, dezvoltă multilateral legăturile de prietenie și colaborare cu țările sistemului mondial- socialist, cu convingerea că dezvoltarea relațiilor economice, culturale, tehnico-științifice. adînci- rea cooperării în producție, schimburile reciproce de experiență sînt în interesul fiecărei țări și al tuturor țărilor socialiste, al întregului sistem socialist mondial.România dezvoltă totodată legături cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. militează pentru dezvoltarea colaborării între state.Așa cum este cunoscut, politica noastră externă are ca temelie trainică, permanentă, principiile suveranității și independenței naționale. egalității în drepturi, neamestecului în treburile, interne, avantajului reciproc, respectarea acestor principii fiind azi condiția esențială pentru instaurarea unui climat de colaborare și securitate în Europa și în lume. Sîntem ho- tărîțî să ne aducem în continuare contribuția la realizarea securității europene și generale, la dezvoltarea cooperării internaționale, încredințați că aceasta corespunde atît intereselor poporului nostru cît și intereselor celorlalte popoare, intereselor socialismului și păcii. 
(Aplauze).Poporul român condamnă cu toată hotărîrea politica cercurilor imperialiste de dictat în viața internațională, amestecul în treburile interne ale altor popoare. încălcarea suveranității și independenței naționale, actele de agresiune comise de imperialismul a- merican în Vietnam și în alte părți ale lumii.Poporul român, partidul și guvernul nostru își reafirmă solidaritatea frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez, acordîndu-i tot sprijinul în lupta dreaptă contra agresorilor americani. După cum ați aflat din presă, în ultimele zile imperialiștii americani au intensificat bombardamentele împotriva R. D. Vietnam, atacînd în mod intens orașul Hanoi. Ținem să exprimăm protestul nostru împotriva acestor acte de barbarism ale agresorilor americani și să ne exprimăm deplina solidaritate, cu poporul și cu oamenii muncii din capitala R. D. Vietnam. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Aceste acțiuni agresive demască în fața întregii lumi asa-zisa dorință de pace a S.U.A.. ele de

O atenție deosebită este necesar șă se acorde cultivării respectului pentru trecutul glorios de luptă al; clasei muncitoare, al partidului, educării oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist, al internaționalismului socialist. Trebuie îmbunătățită informarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii asupra vieții politice internaționale, asupra luptei de idei ce are loc în lume, ajutîndu-i să interpreteze. în mod creator, de pe pozițiile partidului nostru, evoluția lumii contemporane, problemele actuale ale mișcării comuniste internaționale.Una din preocupările principale ale partidului nostru, o îndatorire a sa de prim ordin este creșterea și formarea tinerei generații. Tineretului îi revine un rol însemnat în viața socială, în munca întregului popoi’ pentru progresul și înflorirea patriei, pentru desăvârșirea construcției socialiste. El va putea să-și îndeplinească menirea dacă va învăța, va învăța și iar va învăța, dacă va lega învățătura cu munca practică, dacă va face totul pentru a fi mîine pregătit din toate punctele de vedere. Noi avem toate condițiile pentru a realiza aceasta și să nu precupețim nimic pentru educarea și formarea tinerei generații. Acesta este viitorul patriei noastre, viitorul națiunii noastre române. (Aplauze) 

monstrează că afirmațiile despre intenții pașnice ale cercurilor conducătoare americane sînt manevre menite să inducă în eroare opinia publică, să camufleze intensificarea agresiunii împotriva poporului vietnamez. Poporul român cere cu insistență ca S.U.A. să înceteze imediat și definif’v bombardarea R. D. Vietnam și toate actele de război împotriva R D Vietnam, să pună capăt agresiunii în Vietnam. să părăsească Vietnamul, să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur drumul dezvoltării sale, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice).în aceste condiții este mai mult ca oricînd necesară întărirea unității mișcării comuniste si muncitorești. a țărilor socialiste, a întregii mișcări antiimperialiste pentru a bara calea agresiunii americane. Este necesar să se facă tot ce este posibil, chiar si cel mai mic pas, în vederea restabilirii unor raporturi normale între partide, pentru întărirea solidarității internaționale. a mișcării comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității întregului front antiimperia- list. Aceasta este cerința fundamentală a internaționalismului proletar, datoria supremă a fiecărui partid comunist în momentul de față. (Aplauze prelungite).Partidul nostru va milita și în viitor pentru întărirea unității și coeziunii sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste internaționale. pentru normalizarea relațiilor dintre partidele frățești, în interesul cauzei generale a luptei pentru socialism și pace, al progresului social în întreaga lume. 
(Aplauze).

Tovarăși,Conferința organizației de partid a orașului București a făcut bilanțul activității organelor și organizațiilor de partid, a evidențiat experiența pozitivă dobîndită în munca organizatorică și politică, a subliniat sarcinile mari ce revin în perioada următoare comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Capitală, în înfăptuirea liniei politice a partidului. în cursul lucrărilor au fost criticate unele neajunsuri existente în diferite domenii de activitate. S-au făcut numeroase propuneri pentru perfecționarea activității pe viitor. Va trebui ca toate acestea să fie serios studiate, să se ia măsuri pentru îmbunătățirea activității.în fața organizației de partid a Capitalei se deschide perspectiva unei vaste activități organizatorice și politice puse în slujba înfloririi orașului București, a înfloririi și dezvoltării întregii noastre țări.Desfășurarea conferinței, dezbaterile care au avut loc demonstrează hotărîrea nestrămutată a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din București, de a contribui, alături de întreaga țară, la înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. Sîntem convinși că oamenii muncii din Capitală, comuniștii din Capitală nu vor precupeți nimic pentru a-și aduce aportul prețios la munca clocotitoare a întregului nostru popor.Vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Capitală, spor la muncă, noi succese în activitatea de înflorire a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice. Asis
tența ovaționează în picioare)

Ritmul producției 
reflectă nivelul 
de organizare 
a întreprinderii
(Urmare din pag. I)depășite sau organizării necorespunzătoare a producției. Am întreprins un studiu amănunțit asupra întregii tehnologii de fabricație și, pe această bază, s-au introdus procedee noi. moderne în unele sectoare, cum ar fi: călirea prin curenți de înaltă frecvență, forjarea în matrițe, precum și debitarea centralizată a materialelor, ca formă nouă de organizareTot în scopul îndeplinirii ritmice a planului, se simțea nevoia ea mecanismul intern al uzinei să fie mai bine reglat, să se asigure o coordonare reciprocă a tuturor verigilor producției. Aceasta ne-a determinat să punem un accent deo
sebit pe planificarea operativă. Sarcinile de producție au fost concretizate atît in timp, pe zile, schimburi și ore, cît și în spațiu, pe fiecare loc de muncă și executant. O asemenea programare.: internă a producției ne-a dat ', bilitatea să urmărim în perma A- tă îndeplinirea întocmai a sarcinilor repartizate și. ceea ce 6ste foarte important, să sesizăm operativ pe parcurs eventualele abateri de la programul stabilit și să luăm măsurile care se imnuneau. Am ținut seamă în acest domeniu de principiul proporționalității în defalcarea sarcinilor pe secții și servicii, precum și de principiul 
eficacității, care impunea alegerea variantei ontime. atît din punct de vedere tehnic cît .și economic. 
Punctul de reper în planificarea 
operativă l-a constituit secția fi
nală. Tn funcție de termenele de livrare, prevăzute în contractele e- conomice, s-a stabilit, între celelalte secții si ateliere, un decalaj corespunzător Programarea internă s-a concretizat în grafice, care înfățișează detaliat ce sarcini revin în timp muncitorilor, echipelor, a- telierelor, secțiilor. Ea s-a extins și asupra aprovizionării cu materii prime și materiale. ca și asupra desfacerii produselor. Aceste măsuri au fost întregite de o organizare corespunzătoare a asistentei tehnice în toate schimburile.Rezultatele confirmă eficacitatea măsurilor întreprinse, concretizîn- du-se în îmbunătățirea continuă a 
ritmicității producției marfă. In1964. în prima și a doua decadă se fabrica 44 la sută, din volumul producției marfă ne o lună. Tn acest an. în primele două decade se obține peste 70 la sută Ceea ce merită relevat în mod deosebit este faptul că dacă în 
1965 am reușit să realizăm planul 
ritmic în fiecare decadă, începînd 
cu acest an uzina noastră înregis
trează o producție ritmică pe zile. In aceste condiții, ciclul de desfacere a fost redus de la 8 zile în1965, la 5 zile în 1966. iar pentru 1967 am prevăzut 4 zile; concomitent. valoarea mijloacelor circulante normate în prețul de cosi al producției globale scade de la 78 la sută în 1966. la 74 la sută în 1967 (planificat) Efectele pozitive ale organizării și desfășurării ritmice a producției se oglindesc în rezultatele de ansariiblu ale colectivului uzinei pe 11 luni din a- cest an : planul producției globale a fost depășit cu 4 milioane lei cel al producției marfă cu 6 673 000 lei. iar la beneficii s-a realizat un plus de 2 400 000 lei.Colectivul nostru va persevera mai departe pe această cale, care asigură ’ valorificarea largă a rezervelor interne, îmbinarea strîn- să a sarcinilor curente cu cele de perspectivă. Sîntem de pe acum pregătiți să trecem la realizarea ritmică a planului chiar din prima decadă a anului viitor. Serviciul tehnologic a pus la punct tehnologiile noilor produse și a revăzut pe cele existente, stabilind totodată consumurile specifice de materiale și manoperă pentru anul care urmează Avînd nominalizat planul pentru primul trimestru din 1967, documentația respectivă și noile consumuri specifice, serviciul de aprovizionare a putut să întocmească din timp un plan realist. în strictă concordantă cu cerințele producției La ora actuală, circa 50 la sută din materialele necesare au și fost comandate furnizorilor, De asemenea, am lansat în secții planul de producție pe luna ianuarie ; a început să acționeze și serviciul dispecer-șef, punînd la punct planificarea operativă care va asigura, fără îndoială, premisele pentru realizarea ritmică a sarcinilor, prin crearea din timp a stocurilor tampon. Totodată, se fac intense pregătiri pentru ca producția anului 1967 să se desfășoare după fluxuri tehnologice îmbunătățite și în condiții optime de muncă.Noi considerăm toate acestea drept puncte de plecare în acțiunea pentru perfecționarea in continuare a organizării producției, îndeplinind astfel una din sarcinile principale puse de partid în fața cadrelor din economie.
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G. C. NICOLESCU:

PĂRINȚI, cit timp
consacrați copiilor?
Este o imagine obișnuită să comparăm pe copii cu florile, cu mlă- dițele tinere ale plantelor. Fr. Fro- bel, întemeietorul grădinițelor de copii, s-a gîndit să numească mica lui școală cu acest nume după o plimbare în pădure, primăvara. Din instinct sau cu bună știință unii părinți sînt adevărați grădinari. Alții însă Iasă florile lor în paragină. Să vorbim și de unii, și de alții.Părinții trebuie să creeze în jurul copilului o atmosferă de seriozitate, de calm și hărnicie, de voioșie și înțelegere, să realizeze acel mediu educativ care nu-1 crește pe copil numai cu vorbe și sfaturi, ci cu fapte vii și concrete. Mîinile necontenit lucrătoare ale mamei, veghea el nelipsită de la tot ce fac copiii în casă și pe afară, grija pentru sănătatea lor, sfaturile și mustrările răbdătoare pentru micile abateri; severitatea plină de dragoste a tatălui, munca lui zi de zi pentru îndestularea nevoilor casei, strădaniile nenumărate pentru trecerea prin școli a copiilor; în sfîrșit, participarea copiilor înșiși la unele mici îndeletniciri în gospodărie — iată tot atîtea elemente ale unei ambianțe familiale senine, normale.Făptura copilului are rînduielile ei, care încep să se desfășoare chiar de la ghem, lin și cește o dată un elev foarte înzestrat, dar firav și bolnăvicios, timid și timorat. Dorind să-1 ajut să se fortifice am stat de vorbă cu părinții. „Eu am muncit din greu din copilărie, am dus o viață aspră — mi-a mărturisit tatăl. Vreau ca și copilul meu să știe ce înseamnă greutățile, să nu crească în „puf". în consecință îl supunea unui regim de viață aspră, cu un program rigid, îl lăsa adesea să doarmă în frig, îl lipsea de orice mîngîiere părintească, de orice bucurie. Iar constituția sa psihică și fizică se resimțea nefavorabil. Cunosc și cazuri care arată reversul medaliei.în familie, de cele mai multe ori, nu acționează o singură pîrghie e- ducativă, ci două. Regimul de cald- rece, de asprime și indulgență este foarte păgubitor, îi dezorientează pe copii și tineri. în fond, într-o astfel de familie copiii și tinerii nu parvin niciodată să stabilească o relație logică între conserhn, adică între regula ce trebuie respectată

naștere, ca firul de pe un Uneori firul se desprinde drept, altă dată se încîl- și se înnoadă. Aveam
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și urmările neaplicării lui. Să stăruim puțin asupra acestui fapt. Să presupunem că părinții, în înțelegere deplină, au hotărît ca la căderea serii copiii să lase jocurile de afară și să se adune în casă. A- cesta este un consemn, tot așa de important ca și cel impus conducătorilor auto să meargă pe dreapta. Cu condiția să fie respectat. Iată.........................prejurare oarecare — părinții sînt ocupați, ___ .....................de lucru — copiilor li se recomandă : „nu ne deranjați, jucați-vă pe afară" (cu toate că orele sînt destul de înaintate). Firește, nu punem problema îndreptățirii unui consemn sau altul, ci pe aceea a respectării celui hotărît, a consecințelor încălcării lui. Dacă într-o familie se decretează consemne care se bat cap în cap, ele vor fi cu siguranță călcate unul după altul. Faptul va dezorienta pe toți din cuprinsul casei, relația consemn —- respectarea lui, încetează de a mai avea vreo însemnătate decît prin , dacă pe copii în spiri- aceasta va trebui rînd, o calitate a

însă că într-o îm-au musafiri sau au

DE LA CONTEMPORANUL"

efectele negative. De aceea, vrem să educăm tul consecvenței, să fie, în primul părinților.Punem faptele gătură cu alt aspect pe care ni-1 relevă cercetările de psihologia vîrstelor în creștere, copilăria și a- dolescența. Intre 3—5 ani, copiii trec printr-o perioadă oarecum critică. Este o perioadă de nesupunere, de neascultare, copiii manifestă rezistență, sînt îndărătnici. Fenomenul este normal, și psihologii, ■ asociindu-1 cu primul salt al impulsului de afirmare, l-au etichetat chiar ca o perioadă a încă- pățînării pe care o străbat toți copiii, băieți și fete. Faptul descumpănește pe mulți părinți în ce privește atitudinea lor față de copii. Unii socotesc că este timpul unei intervenții hotărîte, rigide, alții cîștigați de fermecătoarea gingășie a copiilor se lasă prinși în plasa concesiilor. Și într-un caz și în celălalt, la capătul acestei perioade, copilul iese cu o experiență zdruncinată, complexul său volițional a . suferit un eșec.Dacă această mică vîrstă este așa de activă și ridică părinților atît de multe probleme, ea le oferă în schimb prilejul să cunoască începutul multor trăsături ale copiilor lor și încă prilejul de a le da o bună direcție. Viitorul copiilor se urzește la această vîrstă și el este în mîna părinților. însemnate transformări somatice, cu un larg ecou în comportamentul moral și intelectual al copiilor se ivesc și o dată cu trecerea de la starea de copilărie la cea de adolescență, către 12—13 ani. Creșterea înceată și echilibrată de pînă aci a copilului se sfîrșește. Părinții se izbesc de acum de repetate manifestări ale

de mai sus în le-

sentimentului de afirmare și independență, de neconformism, sînt siliți să ia cunoștință de aspecte noi în viața fiilor lor. „Nu mă mai iubește" — se îngrijorează adesea mamele, „nu mă mai ascultă" — se înverșunează tații, fără să se gîndească și să înțeleagă că e vorba de fenomene complexe, de creștere, de dezvoltare psihică și fiziologică, ce trebuie interpretate din acest punct de vedere. S-a zis, pe bună dreptate, că pînă la această epocă grijile părinților au fost jocuri copilărești pe lingă cele ce se nasc cu această schimbare.Astfel ne apare mediul familial, ca o scenă rulantă pe podiumul căreia se desfășoară acțiunea neîncetată a vieții în perioadele cele mai frămîntate ale omului, copilăria și adolescența. Imensele îndatoriri ale părinților față de creșterea copiilor lor vin de la această stare de mobilitate dinăuntrul căminului părintesc și nu facem noi cei dinții constatarea că dacă părinții ar da copiilor lor măcar o mică parte din timpul pe care îl cheltuiesc cu alte îndeletniciri, unele de-a dreptul nefolositoare, viața de familie ar fi mai frumoasă, lumea ar trăi mal ferită de grijile ce ni le fac copiii sau tinerii cu rele apucături.O împrejurare care aduce fapte noi în mediul familial este contactul cu școala. Prima zi de școală deschide nu numai copilului o ușă spre un orizont necunoscut, dar și întregii familii sarcini și griji noi. Copilul capătă și alți educatori și modele noi de conviețuire, cunoștințe pe care nu le-a avut; însăși sala de clasă trezește în el imaginea unei alte lumi decît a casei lui. Vieții de familie i se adaugă oarecum funcții noi. Astfel, părinții trebuie să ia asupră-le supravegherea și îndrumarea muncii școlare la domiciliu, să asigure copiilor liniștea studiului, să păstreze legătura cu profesorii.Se mai impune atenției noastre, ca o primă condiție a unei educații sănătoase și trainice, necesitatea unității de acțiune a celor doi parteneri majori, tatăl și mama. Deosebirile de păreri dintre părinți în creșterea fiilor lor nu se pot solda decît cu urmări rele.Părinți, educatori sîntem chemați deopotrivă să urmărim cu a- tenție transformările continue ale naturii copilului, ale acestui embrion spiritual în plină înflorire.Există o știință a creșterii copiilor și a tinerilor, și un capitol de seamă al acestei științe se referă la anii petrecuți de copil în sinul familiei. Orice educație își are începuturile aci. Asupra acestor probleme, a aspectelor multiple și complexe ale creșterii și educării copiilor consider că trebuie să se aplece cu toată competența și dragostea, cu interes și pasiune științifică cercetătorii de specialitate — pedagogi, psihologi, medici, sociologi — dînd societății noastre mai multe studii și lucrări de valoare, cu nivel și adrese cît mai diferite, care să poată servi drept îndrumar și părinților și educatorilor înșiși.

ritmul de în Interpre- lui Arls Ohane-

Prezentat 
mieră pe 
de Operă 
București, 
vieneză"

VIATA MUZICALA

„Seară vieneză

fife Wef
recent în pre- 

scena Teatrului 
și Balet din 

baletul „Seară 
evocă, sub trei 

ipostaze, climatul spiritual 
al Vienei secolelor XVIII și 
XIX ; o Vienă a stilului „ro
coco" („Mica serenadă" — 
Mozart), o alta romantică 
(„Simfonia neterminată" — 
Schubert) și, în sfîrșit, Vie
na valsurilor lui Sfrauss.

în acordurile mozartiene, 
pe un podium ornamentat 
cu ghirlande, amorași, scoici, 
frunze și linii șerpuife, aurii 
(scenografia întregului spec
tacol aparține Paulei Brîn- 
coveanu), în jurul unui cla
vecin, un grup de dansa
tori sînt surprinși în imobi
litatea grațioasă a unor fi
gurine de porțelan. Tabloul 
prinde viață, figurinele par 
a conversa încet, în pași de 
menuet. O bună intenție : 
realizarea — prin „ataca
rea" mișcării pe grupuri și 
asamblarea lor — a unei 
orchestrații plastice, co

//

răspunzătoare celei mu
zicale. Procedeul solicită 
însă desenului coregrafic 
un plus de preciziune și 
fluență în același timp, răs- 
punzînd rigorii și transpa
renței partiturii mozartiane. 
Totuși, stilul „rococo” a fost 
sugerat prin plastica gene
rală a mișcărilor, decor și 
mici accesorii vestimentare ; 
o atmosfdră căreia i s-au 
integrat cuplurile Crisfina 
Hamei — Ion Tugenru și 
Pușa Niculescu — Dan 
Moise.

Al doilea moment al trip
ticului ne introduce în agi
tația Vienei lui Schubert și 
a poeților romantici. Accen
tul cade pe gestul semnifi
cativ, nu pe virtuozitatea 
eleganta și abstractă a miș
cărilor. Prilej pentru Sergiu 
Ștefanski de a demonstra că 
poale excela și într-o plas
tică mai aproape 
decît de baletul 
reușind, printr-o I 
tensă a muzicii 
fiene, să comunice

de teatru 
academic, 
trăire in- 

schubsr- 
i sălii me-

Un reușit spectacol

fife operă studențesc

Opera „O noapte furtunoasă" de Paul Constantinescu prilejuiește un reușit spectacol al celor mai tineri interpreți, studenții Conservatorului „Ciprian Porumbescu". Ei au pătruns atît de bine în dramaturgia spectacolului, încît umorul decurge firesc din ritmul dinamic al acțiunii. Eroii acțiunii : Nae Ipingescu care nu se descurcă în politică șț pe care orchestra îl ironizează amintind marș tareazian, cîntăreț cu posi-

bilități vocale remarcabile ; Spiridon — Mihalache, cu gere matură a xiunilor cîntecului ziferie, cu joc de natural care specifică personajului ; un Chiriac mai puțin degajat dar corect în rezolvarea dialogurilor — Nicolae Andreescu. Atît Zița — Geta Dumitru, cît și Veta — Lucia Tudose pline de suspinele valsului și ale romanței, ironizează mărginirea celor două surori. Fără îndoială partitura lui Rică Ventu-

Mircea înțele- infle- de pe- scenă dă nota

12,30; 16;

andrele sufletești ale unul 
iînăr visător și neliniștit. 
Sugerînd un ideal feminin 
romantic, Alexa Mezincescu 
dansează cu sensibilitate și 
dăruire, trupul și brațele i 
se frîng deheaf, cu o grație 
ușor melancolică.

’ Valsuri”, Viena din 
Sfrauss. (Eriche- 
1816, da ziarul

„Times ”, drept
barbar", valsul 
cucerit în scurt

'în „ 
timpul lui 
tal, prin 
londonez 
„frivol și 
vienez a 
timp Europa și America). 
Un tablou coregrafic vano- 
ros, antrenant — în pofida 
unor lungimi care puteau fi 
evifafe. Amintim contribuția 
Magdalene, Popa, desenînd 
în aer, cu o ușurință și gra
fie cuceritoare, cambreuri 
neverosimile, sugerînd on
dularea valului — precum 
și aparițiile Valentinei Mas- 
sini, imprimînd valsului di
namism și o exuberanță 
contaminantă. Interpretarea 
Corei Benador păstrează 
puritatea stilului ; Amaffo 
Checiulescu și Petre Ciorfea 
realizează cu ușurință alte 
două portrete coregrafice. 
Decorurile aduc un plus de 
fantezie, pe o linie moder
nă, ublizînd cu succes pro
iecția ; orchestra, sub con
ducerea lui Cornel Trăiles- 
cu, a contribuit atent la 
crearea atmosferei epocii.

Tea PREDA

rlano a fost cea care a permis aparițiile cele mai comice, și în acest sens Cristian Mihăilescu a creat personajul cu vervă.Comedia muzicală Cjr'> vitează în jurul lui Jup’n Dumitrache, tipic personaj caragialesc care judecă tot neînțelegîr.d nimic și pe care muzica lui Paul Constantinescu l-a reliefat prin izul lăutăresc. în acest rol, prof. Jean Bănescu a adus distribuției nota de maturitate, de experiență.Pornind de la calitățile regiei semnată de Jean Rînzescu (asistent Bissy Roman), corectitudinea orchestrei dirijată de Gri- gore Iosub care a rezolvat cunoscutele dificultăți ale partiturii, remarcînd apoi simplitatea scenografiei lui Silviu Ioniță, a- preciem spectacolul de la Studioul Conservatorului ca o autentică realizare.
Smaranda GEORGESCU

O analiză temeinică asupra 
curentului literar de la Con
temporanul, menită să-i evi
dențieze, între altele, semni- 

■ ficațiile și consecințele rodnice 
pentru dezvoltarea ulterioară 
a literaturii noastre, nu poate 
fi ou putință, după părerea 
autorului monografiei, fără a 
se ține seama de peisajul so
cial-politic și literar al timpu
lui, de totalitatea factorilor 
care au contribuit la afirma
rea unei noi concepții despre 
literatură și artă.

Consultând un bogat mate
rial documentar, numeroase 
publicații ale epocii respective, 
G. C. Nicolescu a extins aria 
de investigație critică, privind 
fenomenul dintr-o perspectivă 
mai amplă și mai diversă, în 
multitudinea aspectelor și im
plicațiilor sale. Reținînd o ob
servație a lui Tudor Vianu 
după care militantismul „na
țional și social" constituie una 
din trăsăturile caracteristice 
ale literaturii noastre, autorul 
demonstrează justețea acestei 
idei, arătînd că există în acest 
sens „o lungă și însemnată 
tradiție românească în ceea ce 
privește conștiința scriitorilor 
despre raporturile strînse din
tre literatură și societate". Se 
relevă astfel unul din factorii 
importanți care au pregătit a- 
pariția mișcării literare de la 
Contemporanul — mișcare ce 
va promova și dezvolta pe un 
plan superior această concep
ție. Pe de altă parte, tendin
țele de răspîndire a unor con
cepții materialiste despre lu
me adîncite și extinse, treptat, 
de la domeniul naturii la cel 
al vieții sociale, își au sorgin
tea — cum demonstrează au
torul monografiei — într-un 
proces anterior de dezvoltare 
a gîndirii materialiste despre 
lupne, la care și-au adus con
tribuția proeminenți oameni 
de știință din țara noastră, ca 
C. Davila, Gr. Cobîlcescu, Șt. 
Michăilescu, P. Poni, Vasile 
Conta etc. încercând să defi
nească fenomenul studiat, 
G. C. Nicolescu ajunge la. în
dreptățită concluzie că ceea ce 
numim „curentul literar de la 
Contemporanul" își datorește

„apariția de fapt dezvoltării 
unui lung și amplu proces 
istoric, în continuă creștere, 
dezvoltării științelor și spiri
tului materialist, cum și orga
nizării proletariatului din țara 
noastră, formării concepției 
sale despre lume, viață, socie
tate".

Un însemnat spațiu al lu
crării e destinat problemelor 
de ordin literar și artistic dez
bătute de mișcarea literară de 
la Contemporanul, semnifi
cațiilor acestor dezbateri și 
împrejurărilor în care ele s-au 
produs. Astfel, marea con
fruntare în problemele lite
raturii și artei, declanșată în 
1886 între cele două grupări 
adverse (cea din jurul Con
temporanului și aceea a Ju
nimii) formează obiectul unui 
temeinic și bine documentat 
capitol. Se subliniază cu acest 
prilej rolul deosebit de im
portant al activității lui Do- 
brogeanu-Gherea în conduce
rea acestei polemici. Spre deo
sebire de alți adversari, mai 
degrabă incidentali ai juni
mismului, Gherea va opune 
acestuia o nouă concepție 
despre literatură și artă, con- 
turînd pentru prima dată la 
noi (nu fără să evite pe de
plin unele confuzii și stîngăcii, 
o anume rigiditate și chiar 
elemente de dogmatism — li
mite inerente perioadei de în
ceput a noii critici științifice, 
pe care, de fapt, o . inaugura) 
un program literar care va 
pune în vădită dificultate 
principiile teoretice „ale artei 
pentru artă" și metoda ma- 
ioresciană de apreciere a o- 
perelor literare. Urmărind în 
timp desfășurarea acestei po
lemici, autorul lucrării cerce
tează și alte publicații, oprin- 
du-se asupra unor articole 
semnate de Anton Bacalbașa, 
Raicu lonescu-Rion, G. Ibrăi- 
leanu etc.' ce se integrau prin 
conținutul lor în aceeași dis
pută de idei. în același 
autorul face judicioase 
tincții între 
litic și cel 
acesta din 
practicat la 
terare"

timp, 
dis-
po- 

între 
cel

junimismul 
literar, 

urmă și 
„Convorbiri li- 

— publicație presti-

gioasă care a găzduit în coloa
nele sale creații valoroase ale 
lui Alecsandri, Eminescu, Ca
ragiale, Creangă, Slavici etc. 
— menționînd, din păcate însă 
cam prea fugitiv și incomplet, 
unele din meritele însemnate 
ce revin pe plan literar lui 
Maiorescu (recunoscute în 
parte și de Gherea) în stimu
larea talentelor autentice, în 
respingerea literaturii medio
cre și promovarea operelor de 

. calitate, în aprecierea creației 
noastre folclorice etc.

In analiza activității de critic 
literar a lui Dobrogeanu-Ghe- 
rea autorul se străduiește să 
imprime cercetării un carac
ter riguros, sistematic. G. C. 
Nicolescu procedează disocia
tiv, stabilind trei laturi dis
tincte ale criticii lui Gherea : 
una în legătură cu problemele 
teoretice ale literaturii și ale 
îndatoririlor criticii literare, 
o alta privind explicarea știin
țifică a unor fenomene con
crete din dezvoltarea litera
turii și a treia vizînd contri
buția criticului în analiza crea
ției unor scriitori clasici, 
aflați atunci abia la începu
tul activității lor literare. Con
comitent cu sublinierea aces
tor merite ale criticului Do- 
brogeanu-Gherea, autorul 
menționează și anumite ca
rențe și limite, o oarecare 
prolixitate și schematism de 
care se resimt unele din ar
ticolele și studiile sale. Tra- 
tînd despre criticii și scriito
rii formați în jurul Contem
poranului, ultimele capitole 
ale lucrării nu reușesc să îm
bine — cum ne-am fi aștep
tat — într-o sinteză originală 
trăsăturile specifice ale aces
tei literaturi, ele părînd a fi 
constituite mai degrabă, din- 
tr-o succesiune de fișe de is
torie literară.

Fundamentată pe o solidă 
și vastă documentație, avînd 
un caracter riguros științific, 
sistematic, monografia lui G. C. 
Nicolescu oferă, dintr-o am
plă perspectivă, o imagine e- 
dificatoare asupra mișcării li
terare formată în jurul Con
temporanului.

Adrian ANGHELESCU

în regiunea Hunedoara) — 9,30; 12; 15; 18; 
20,45.
• FANTOMELE SE GRĂBESC: CENTRAL 
(completare George Coșbuc, cîntărețul pă- 
mîntului românesc) — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20 30.
e LAGUNA DORINȚELOR : CRÎNGAȘI - 
15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : VITAN (completare 
Margareta) — 15,15; 18; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : DOINA 
(completare Putna — 500) — 11,30; 13.45; 16; 
18,30; 21.
• OMUL A IEȘIT ÎN COSMOS — MIME
TISM — DINCOLO DE CERCUL POLAR : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
e DIPLOMATUL GOL : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Timpul, le
gende, oameni de știință) — 14; 16; 18; 20.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
DACIA — 18,30—14,30 în continuare ; 16,45; 
19; 21, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
o WARLOCK. — cinemascop : BUZEȘTI — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.

• FALSTAFF: PATRIA 
18,30; 21.
• FAUST XX : REPUBLICA (completare 
Pilula) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
e CEI 7 DIN TEBA : LUCEAFĂRUL 
pictare Mimetism) — 8,15; 10,15; 12,15; 
16.30; 18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 
14,30; 16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9; ix,ro; 
13,30; 16; 18,30; 20,45 (Ia ambele completarea 
începutul), EXCELSIOR (completare Pilula)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, MODERN 
(completare „Eu") — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• OMUL DIN
11,15; 13,30; 16; 
12,30; 15; 17,30; 
13,30; 16; 18,30; 
13,30; 16; 18,30; 
matografe completarea începutul), RAHOVA
— 10; 15; 17,30; . “ " \
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele comple
tarea Pata).
• MARILE MANEVRE : CINEMATECA — 
10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : CAPI
TOL — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, GRIVIȚA
— 9; 11,45; 14,45; 17,30; 20,30 (la ambele
completarea Consfătuirea de constituire a 
Consiliului Național al organizației pionie
rilor).
• ANGELICA MARCHIZA „ÎNGERILOR’ 
și MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
LUMINA — 8; 12; 16,15; 20,30, FLACĂRA — 
15; 19.
• CIMARON — cinemascop : VICTORIA —
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BU-
CEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completarea Pata), GIULEȘTI — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, AURORA — 8,15; 10,30; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15 (la ambele comple
tarea Scoica), FLOREĂSCA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat

(com- 
14,15; 
12,15; 
11,15;

RIO : FESTIVAL — 8,45; 
18,30; 21, TOMIS — 10,15; 
20,30, GLORIA — 8,45; 11; 
21, MELODIA — 8,30; 11; 
21 (la ultimele două cine-

20, FLAMURA — 8,45;

EXPOZIȚIA RETROSPECTIVA

Nicolae Dârâscu
i

• Sala Palatului : VIFORUL (spectacol prezentat de Teatrul 
„Barbu Delavrancea") — 19,30.
S Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI— 19,30. 
e Teatrul Național „I.L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30. 
e Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
C Teatrul „C.I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA 
— 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
« Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL ÎN NORI — 15,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
» Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL — 
19,30.

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : 
„Ala — Bala" ; Școli și tradiții : 
Vechile școli ale Blajului.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Dicționar de personaje : Litera F (II). 
20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii 

geografice : Jurnal de bord (IV).
21,45 — Un bilet la alegere : Examen mu

zical cu Lucky Marinescu.
22,00 — Interpreți de seamă : Zenaida Pally 

și Valentin Gheorghiu.
22.30 — Telejurnalul de noapte.

In cadrul seriei de 
ample retrospective, 
prin intermediul cărora 
Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste 
România își pro
pune o complexă și o 
cît mai viguros exactă 
restituire a marilor re
prezentanți ai artei ro
mânești, expoziția pic
torului Nicolae, Dărăs
cu constituie un mo
ment deosebit. în- 
tr-adevăr, dacă retro
spectivele N. Grigores- 
cu, Șt. Luchian, Th. 
Pallady, N. Tonitza, Fr. 
Șirato nu însemnau 
decît o subliniere, o 
dată mai mult, a unor 
valori deja recunoscute, 
intrate de mult în con
știința publicului, în 
cazul expoziției Nico-

lae Dărăscu este vorba 
despre o necesară, im
perioasă revalorificare a 
unei opere — și, deo
potrivă, a unui artist 
— care în ierarhia va
lorilor autohtone ocu
pă un loc eminent. 
Considerată din acest 
unghi de vedere, ex
poziția N. Dărăscu con
stituie un fapt de cultu
ră cu implicații arbo
rescente, o contribuție 
de seamă la redescope
rirea unui mare artist, 
la conturarea acelei 
strălucite perioade din 
istoria picturii noastre, 
care a fost prima jumă
tate 
zeci.

în
sută 
lucrări (picturi în ulei,

a veacului două-

lumina celor o 
șaizeci și una de

acuarele și desene), 
arta lui Nicolae Dă- 
răscu se relevă așa cum 
a fost : generoasă și 
complexă, scînteietoare 
și optimistă, bogată în 
elanuri, nici o dată în
cătușată de rețete. A- 
cest artist care cunos
cuse temeinic arta de 
prestigioasă autoritate 
a Franței și Italiei, care 
își apropiase experien
țele îndrăznețe ale pic
turii moderne ; acest 
artist în a cărui vastă 
bibliotecă rafturile e- 
rau îndesate de volu
me rare, niciodată 
bandonate uitării ;
cest artist căruia îi erau 
familiare deopotrivă 
artele, științele naturii, 
geografia, astronomia și 
navigația — Nicolae

a știut să 
întotdeauna 

sie-și, lu-

a- 
a-

Dărăscu 
rămînă 
credincios 
crînd neobosit pentru 
desăvîrșirea unui uni
vers pictural ale cărui 
calități determinante 
sînt sinceritatea și des
toinicia.

S-a născut la Giurgiu 
în 1883. A studiat pic
tura la București și la 
Paris, manifestînd de 
timpuriu un interes 
deosebit pentru proble
mele culorii. O. rîvnă 
de artizan și un re
marcabil simț al răs
punderii i-au chezășuit 
întotdeauna experien
țele artistice. Contem
poran cu Ștefan Lu- 
chian, alături de care 
organizase o răsunătoa
re expoziție personală

la Ateneu, în 1914, Ni
colae Dărăscu era a- 
nimat de pasiunea dă
ruirii totale, a efortului 
neprecupețit pentru 
artă.

Incandescentele cro
matice ale țărmului 
mediteranian sau adria- 
țic — la Saint-Tropez, 
la Veneția, la Chioggia 
— au exercitat necon
tenit o puternică atrac
ție asupra sa, pasiunea 
pictorului logodindu-se 
cu aceea a navigatoru
lui. Dar Nicolae Dă
răscu a știut, în ace
lași timp, să vadă și 
să înțeleagă frumusețea 
peisajului românesc. La 
Vlaici-Olt, la Tttlcea, 
la Cîmpulung-Muscel, 
la Curtea de Argeș, o- 
chiul său sensibil și lu
cid a comandat pene
lului imagini de o vi
brantă autenticitate, cu 
respirație largă, în care 
se recunosc, fără tă
gadă, pămîntul, cerul 
și oamenii de la noi.

Construită din tușe 
viguroase, bărbătești, 
pictura lui Dărăscu este 
prin excelență luminoa
să, lumina fiind încor
porată materiei colo
rate cu fiecare lovitură

de penel. Armătura 
compozițională, consi
derată atît pe ansam
blu cît și în detalii, este 
riguroasă, desenul fiind 
întotdeauna subînțeles 
în organizarea texturi
lor cromatice. Din pas
ta vie a tablourilor lui, 
din scăpărarea culorilor 
răzbate un fior poetic 
care se toarce neîntre
rupt, definind adînci- 
mile lirice ale picto- 

Dărăscu. 
marii săi
- Gh. • 
Pallady, 
Tonitza, 

Șt. Dimitrescu, Fr. Și- 
rato — Nicolae Dă
răscu are meritul de a 
fi descoperit valențe 
noi picturii românești, 
de a fi înzestrat pa
trimoniul artistic națio
nal cu opere de o vi
brantă frumusețe. 

Rod al unei înde
lungate și temeinice 
munci de documentare 
științifică și organiza
re, retrospectiva Nico
lae Dărăscu constituie 
un succes al muzeisticii 
românești. Organizato
rii expoziției — Paula 
Constantinescu și Ha- 
riton Clonaru, au me-

rului Nicolae 
Alături de 

contemporani 
Petrașcu, Tli. 
C. Ressu, N.

ritul de a fi adunat, 
pentru prima oară, pîn- 
zele risipite în nume
roase muzee și colecții 
particulare, reușind, la 
capătul unei munci de 
cîțiva ani, să realizeze 
o selecție cu adevărat 
reprezentativă.

Admirabil instrument 
de lucru, catalogul ex
poziției — opera ace
lorași doi muzeografi 
— pune la dispoziția 
publicului și cercetăto
rilor un materia] docu
mentar quasi-complet 
într-o prezentare grafi
că superioară. Regre
tăm totuși că, pe . a- 
locuri, graba tipogra
filor (întreprinderea 
Poligrafică „Arta Gra
fică") a prejudiciat ca
litatea reproducerilor 
color. Odată și încă 
odată se pune proble
ma îmbunătățirii repro
ducerilor colorate (ca
lendarul Țuculescu do
vedește că se poate) 
prin perfecționarea 
procesului de urmărire, 
prin lărgirea timpului 
acordat potrivelii, prin 
folosirea unor cerneluri 
adecvate.

Vaslte DRĂGUȚ
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul

Republicii Islamice Pakistan
Cuvîntările rostiteDupă ce a transmis din partea președintelui Pakistanului, feld- mareșalul Mohammad Ayub Khan, salutări cordiale și urări sincere de sănătate președintelui Consiliului-de Stat și de bunăstare și prosperitate pentru poporul român, ambasadorul Ahsan-ul-Haque a arătat că poporul pakistanez este impresionat de progresele remarcabile realizate de România în ultimii ani în domeniile economic și tehnic și urmărește cu admirație contribuția conducătorilor români pe plan internațional, înaltul rol pe care România este capabilă să-1 joace în reducerea încordării și conflictelor.Relevînd preocupările țării sale în vederea dezvoltării economice și străduința Pakistanului de a aduce o contribuție sporită la promovarea păcii și progresului în lume, ambasadorul a exprimat convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre vor evolua favorabil. în încheiere, el a declarat că se va strădui în mod constant să promoveze extinderea sferei de înțelegere și colaborare reciproc avantajoasă între România și Pakistan.Exprimînd sincere mulțumiri pent’4-’' salutările cordiale transmise, reședințele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat, la rîndul său, președintelui Pakistanului, cordiale urări de fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul pakistanez.Președintele Consiliului de Stat

a salutat prezența primului ambasador pakistanez cu reședința permanentă la București și a relevat cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Pakistan se dezvoltă continuu, devenind, în ultimii ani, tot mai strînse datorită eforturilor susținute depuse în această direcție de către guvernele român și pakistanez. Totodată, și-a exprimat convingerea că relațiile româno-pakis- taneze, avînd drept bază trainică principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, se vor dezvolta continuu spre binele ambelor popoare, al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.în încheiere, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a urat ambasadorului Ahsan-ul-Haque succes în activitatea sa, asigurîn- du-1 că se va bucura de tot sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, s-a întreținut în mod cordial cu ambasadorul Pakistanului, Ahsan- ul-Haque.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au luat parte Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe.(Agerpres)
ÎN DISCUȚIE

Valorificarea produselor agricoleLa Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole a avut loc în zilele de 13 și 14 decembrie o ședință de colegiu lărgită în care au fost analizate rezultatele obținute în cele 11 luni din acest an, privind constituirea fondului de stat de produse agricole, depozitarea produselor, precum și stadiul de îndeplinire a planului de investiții pe anul 1966.Colegiul a apreciat că unitățile regionale ale comitetului trebuie să acorde tot sprijinul cooperativelor agricole de producție și țăra

nilor cooperatori care vor să valorifice surplusul lor de produse și mai ales să asigure măsurile necesare condiționării, depozitării și conservării în cele mai bune condiții a produselor recepționate. în acest sens, s-a insistat asupra măsurilor pentru darea în folosință a tuturor silozurilor, magaziilor, us- cătoarelor, a utilajelor de condiționare și transport a produselor în magazii, precum și a altor lucrări prevăzute în planul de investiții.(Agerpres)

1 Ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene, Giăn Du Hoan, a organizat joi la amiază o conferință de presă la sediul ambasadei.Au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine la București, precum și atașati de presă ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.Cei prezenți au fost informați despre poziția R.P.D. Coreene față de discutarea la O.N.U. a problemei coreene și scrisoarea din 21 noiembrie 1966 a ministrului afacerilor externe al R.P.D. Coreene.
★în Capitală a avut loc joi seara, în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, o festivitate consacra

tă lui Sun Iat-sen, precursor al revoluției democratice chineze, de la a cărui naștere s-au împlinit 100 de ani. La festivitate, desfășurată sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii. Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural- științifice, au participat numeroși oameni de cultură. De asemenea, au luat parte Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. A fost prezent Van Tun, însărcinat cu afaceri ad- interim al R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Despre viața și opera lui Sun Iat-sen a vorbit prof. univ. Constantin Borgeanu. (Agerpres)

În „Cupa campionilor europeni"
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HANDBAL

Universitatea Timișoara 12 
Gornik Sosnica 5

CLUJ (corespondentul „Scînteii").
— Ieri după amiază, în sala Spor
turilor din Cluj, echipa feminină 
de handbal Universitatea Timișoa
ra a întîlnit, în meci revanșă pen
tru C.C.E,, pe campioana Poloniei, i Gornik Sosnica. După un meci cu 
faze spectaculoase, în care a ieșit 
în evidentă buna pregătire a echi
pei timișorene, Universitatea a ciș- 
tigat cu scorul de 12—5 (6—2). Go
lurile echipei române au fost în
scrise de Neagoe (4), Franț (3), 
Nemeț (2), Szekely (2), Kaspari (1). 
învingătoare și în prima întîlnire, 
echipa feminină de handbal Uni
versitatea Timișoara s-a calificat 
pentru turul următor al compe
tiției.

BASCHET

Politehnica București 65
Macabi Tel Aviv 47

Baschetbalistele bucureștene au 
repurtat aseară în sala Floreasca 
o a doua victorie în fața forma
ției Macabi. Tel Aviv. în acest fel, 
ele s-au calificat în sferturile de 
finală ale C.C.E.

în jocul de aseară diferența de 
valoare a ieșit în evidență clar, 
încă din primele minute. Bucu- 
feștencele au luat conducerea șl 
și-au menținut un avans substan
țial pînă la încheierea partidei. La 
pauză, ele au condus cu 10 puncte 
(34—24), iar în repriza secundă au 
dublat aproape avantajul. Scor fi
nal : 65—47 De remarcat că Po
litehnica a cîștigat meciul-retur la 
aceeași diferență (de ÎS puncte) ca 
în meciul de la Tel Aviv (61—43).Dinamoviâda de volei de la Berlin

BERLIN (prin telefon, de la trimi
sul special Agerpres, Paul Ochialbi). 
— în ziua a 4-a a „Dinamoviadei" 
de volei de la Berlin s-au înregistrat 
rezultatele : masculin : Dinamo Mos
cova—Dozsa Budapesta 3—0 ; Ruda 
Hvezda Praga—Spartac Sofia 3—0 ; 
Dinamo Berlin—Gwardla Varșovia 
3—1 ; feminin : Gwardia Varșovia— 
Dozsa Budapesta 3—2; Dinamo Ber
lin—Ruda Hvezda Praga 3—0. Echi
pele Dinamo București au avut zi de 

u .Odihnă.

în clasamentul turneului mascu
lin conduce Dinamo Moscova cu 8 
puncte, urmată de Dinamo Bucu
rești 6 puncte (un joc mai puțin), 
Ruda Hvezda Praga 6 puncte; Di
namo Berlin 5 puncte, Spartac Sofia 
4 puncte, Gwardia Varșovia 4 punc
te, Dozsa Budapesta 3 puncte. în 
turneul feminin conduce Dinamo 
Berlin cu 6 puncte. Echipa Dinamo 
București ocupă locul 4 cu 3 puncte 
(un joc mai puțin).

Competiția se reia astăzi și se va 
încheia duminică. »

MITIi DE SOLIOARITATE CD LUPTA POPORULUI VIHAIAMEZ
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Condamnăm cu hotărîre 
fărădelegile agresorilor americaniIeri, la Craiova, în piața Teatrului Național, a avut loc un miting 

de protest împotriva noilor acte de agresiune săvîrșite de imperialis
mul american în Vietnam.

Mii de cetățeni ai orașului — muncitori din uzinele și fabricile 
craiovene, intelectuali, studenți, tineri și tinere, bărbați și femei — 
au umplut întreaga piață. Pe numeroase pancarte erau înscrise che
mări : „Afară cu agresorii americani din Vietnam!“, „Trăiască lupta 
poporului vietnamez pentru libertate și independență națională!". 
Participanții la miting au exprimat unanim mînia întregului nostru 
popor față de actele de barbarie comise de imperialismul american, 
solidaritatea deplină cu poporul frate vietnamez care luptă neînfricat 
pentru apărarea cuceririlor sale, a independenței patriei, a dreptului 
legitim de a-și hotărî singur destinul.Mitingul a fost deschis de Gheor- 

ghe Milca, membru al Biroului Comitetului regional Oltenia al P.C.R.Exprimînd indignarea profundă a oamenilor muncii de la uzina „Electroputere", muncitorul Mir
cea Dumitrică a condamnat cu tărie noile acte mîrșave — bombardarea cartierelor populate din Hanoi și alte orașe ale R. D. Vietnam — care constituie o încălcare brutală a normelor elementare ale relațiilor dintre state, o sfidare cinică la adresa cererilor tot mai insistente ale popoarelor lumii de a se pune capăt agresiunii americane în Vietnam. Continuînd politica de escaladare a războiului împotriva u- nei țări independente și suverane, guvernul S.U.A. și sateliții săi își asumă o grea răspundere în fața întregii omeniri. Noi, muncitorii, tehnicienii și inginerii, întregul colectiv al uzinei „Electroputere", a subliniat vorbitorul, condamnăm cu hotărîre fărădelegile imperialiștilor americani în Vietnam și ne exprimăm deplina solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. Cerem cu hotărîre guvernului S.U.A. să pună capăt imediat bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, să fie retrase trupele intervenționiste din Vietnamul de sud, să fie respectat dreptul sfînt al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta. Sprijinim pe deplin cererile cuprinse în Declarația în patru puncte a guvernului R.D. Vietnam și poziția în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Luînd cuvîntul, Alexandru Dobre, președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-viet- nameză" din comuna Gîngiova, membru al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, a spus : Crimele săvîrșite pe pămîntul vietnamez dezvăluie încă o dată adevărata față a imperialismului a- merican. Mai pot oare înșela pe cineva vorbele goale despre „intenții de pace", cînd în Vietnam sînt uciși femei și copii, sînt distruse recolte și arse sate întregi ? Asemenea acte nu pot trezi decît dreapta noastră mînie, sporind sentimentele noastre de solidaritate cu poporul vietnamez.Muncitoarea Ioana Trăistaru de la fabrica de confecții Craiova, a spus : Exprim la acest miting, în numele meu și al tuturor femeilor — muncitoare, soții, mame din orașul Craiova — simțămintele de fierbinte solidaritate cu lupta poporului frate vietnamez, care își apără neînfricat cu arma în mînă glia strămoșească, libertatea și visul său de viață demnă. Vreau totodată să dau glas întregii uri

neîmpăcate și oprobriului nostru față de actele piraterești ale imperialiștilor americani, ale slugilor lor din guvernul marionetă din Vietnamul de sud.A luat apoi cuvîntul Ilie Pur- 
caru, redactor șef al revistei craiovene „Ramuri", membru al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, care a spus : Am fost martor în toamna aceasta, vreme de două luni, la lupta eroică a poporului frate vietnamez împotriva agresiunii americane, pentru libertatea și independența patriei sale. Am călătorit multe zile și nopți de-a lungul acestui pămînt zbuciumat, eroic, am cunoscut inima acestui popor, ca și hotărîrea sa vie, nezdruncinată, impresionantă prin forța morală pe care o dezvăluie, de a lupta pînă la capăt, pînă la victoria finală. Am stat de vorbă cu ofițeri și soldați, cu muncitori, țărani și intelectuali. Am văzut oameni care, arînd pămîntul, fabricînd unelte sau scriind cărți, purtau tot timpul pe u- meri arma combatantului, pregătiți în orice clipă să dea riposta cuvenită agresorului. Aceste exemple vii au constituit pentru mine o impresionantă demonstrație a forței poporului frate vietnamez, a forței socialismului în lupta pentru afirmarea idealurilor de libertate și independență. întregul popor al Vietnamului de nord este angajat într-o luptă justă sub conducerea încercată și clarvăzătoare a Partidului celor ce muncesc. A- ceastă luptă va izbîndi IA vorbit apoi ambasadorul R. D. Vietnam la București, Hoang Tu. Denunțînd crimele monstruoase ale imperialiștilor americani, el a arătat că intensificarea războiului de agresiune în Vietnam amenință extrem de grav pacea și securitatea în Indochina, în Asia de sud- est și în lumea întreagă.Imperialismul a aruncat în războiul din Vietnam o mașină de luptă modernă pentru a fringe voința de .a fi independent a unui popor care preferă să sacrifice totul decît să se lase subjugat. Agresorii primesc însă riposta bine meritată din partea armatei și a poporului din nordul Vietnamului : pînă azi, 1 607 avioane moderne de diferite tipuri au fost doborîte, iar sute de piloți-pirați uciși sau capturați. Departe de a-și atinge scopul, bombardarea Hanoiului nu a făcut decît să adîncească ura împotriva imperialiștilor și să întărească hotărîrea de luptă a poporului nostru.Paralel cu intensificarea și extinderea războiului de agresiune — a spus în continuare vorbitorul — administrația S.U.A. întreprinde o campanie înșelătoare despre așa-

zise negocieri de pace, care sînt menite să inducă în eroare opinia publică mondială. Poporul vietnamez iubește pacea. Dar o pace adevărată, o pace care să-i asigure independența și libertatea, iar nu pacea sub cizmele invadatorilor a- mericani. Imperialiștii americani să înceteze războiul de agresiune în Vietnam, să retragă trupele lor și pe acelea ale sateliților lor în afara Vietnamului și pacea va fi stabilită imediat.

I
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IAmbasadorul Hoang Tu a arătat ra că denunțarea și condamnarea ac- B țiunilor agresive ale imperialiștilor a americani, precum și sprijinul și a- n jutorul sub toate formele și mereu | crescînd al tuturor țărilor socia- I liste, al popoarelor lumii iubitoare ■ de pace și dreptate, inclusiv al po- | porului american, constituie pentru 0 poporul vietnamez o încurajare ex- . trem de prețioasă. El a exprimat | mulțumiri sincere partidului, gu- 0 vernului, poporului român pentru h sprijinul și ajutorul politic, moral | și material prețios acordat poporu- S lui vietnamez. aîn încheierea mitingului, pârtiei- g panții au adoptat o moțiune ■ în care, înfierîndu-se actele bar- ■ bare săvîrșite de imperialismul | american, se spune: Agresiunea E împotriva Republicii Democrate ■ Vietnam — stat independent și su- i veran — bombardamentele inu- h mane asupra orașelor și satelor, a- n supra spitalelor și școlilor, siste- | melor de irigații și stăvilarelor. b constituie acte de război fățiș, care n încalcă Carta O.N.U., acordurile de B la Geneva din 1954, sfidează cele fl mai elementare norme ale dreptu- ra lui internațional. Folosirea gazelor g otrăvitoare, a substanțelor toxi- | ce și bombelor cu napalm, ma- n sacrarea populației pașnice din I Vietnamul de sud constituie crimă S de genocid, condamnată de opinia n publică mondială.Dînd glas sentimentelor fră- I țești care leagă poporul nos- n tru de eroicul popor vietna- H mez, noi, muncitorii, intelec- B tualii, studenții, tineretul, repre- g zentanții tuturor oamenilor muncii | din orașul Craiova, condamnăm cu g cea mai mare fermitate agresiunea S.U.A. în Vietnam, atacarea țării H socialiste surori — Republica De- B mocrată Vietnam, ne exprimăm g deplina solidaritate cu lupta Fron- B tului Național de Eliberare, expo- S nentul aspirațiilor fundamentale și n unic reprezentant legitim al popu- lației din Vietnamul de sud. Infie- | răm cu toată hotărîrea noile bom- - bardamente sălbatice ale aviației i americane asupra orașului Hanoi h și altor centre cu populație densă a din Republica Democrată Viet- 0 nam. Alături de întregul nostru B popor, de toate popoarele lumii, n cerem să se pună capăt acțiunilor g agresive ale S.U.A., să înceteze I bombardamentele împotriva Repu- ■ blicii Democrate Vietnam. Cerem | retragerea forțelor militare amerî- ■ cane, a tuturor trupelor care par- g ticipă la agresiunea împotriva po- | porului vietnamez și lichidarea ba- 3 zelor militare străine de pe teri- « toriul Vietnamului de sud. Ne ex- 0 primăm convingerea fermă că po- ■ porul vietnamez va obține victoria « împotriva agresorilor imperialiști. I Cauza sa dreaptă va triumfa ! S

Suspendată deasupra spea- 
ker-ului, strimta și incomoda 
galerie a presei îfi oferă 
cunoscuta imagine geome
trică a bătăliilor parlamen
tare britanice. Sala dreptun
ghiulară, tăiată de-a lungul 
de un culoar, are două ju- 
mătăji distincte, cu bănci de 
lemn dispuse în trepte : spa
țiul dih dreapta speaker-u- 
lui este destinat majorității 
guvernamentale, cel din 
stingă — opoziției. Jos, 
față în față, primele două 
bănci sînt rezervate lideri
lor celor două partide prin
cipale — laburist și conser
vator. Cei cîțiva liberali, în 
frunte cu Jo Grimond, în
cap aproape toți înfr-o ban
că, o mică insulă stingheră 
înconjurată din toate păr
țile de conservatori.

Asislînd la ședințele Ca
merei Comunelor, uneori 
nepopulate și calme, alteori 
animate și cu atmosferă în
cărcată, rămîi cu impresia 
unei scene cu decor secu
lar. Asistența s-a obișnuit să 
fie dezmorțită din cînd în 
cînd de schimburile incisive 
de cuvinte dintre Harold 
Wilson și liderul conserva
tor Edward Heath, ur
mate de aprecieri partizane 
în presă, unde se arată cine 
a punctat mai mult. Aseme
nea dueluri verbale, deși 
furnizează titluri pentru pri
mele pagini, nu ies din co
mun.

Primul foc porheșfe de- 
obicei de pe băncile opozi
ției, pe care conservatorii 
le-au preluat cu doi ani în 
urmă, după 13 ani de neîn
treruptă guvernare, in noua 
postură, ei s-au văzut ne- 
voiți să accepte acea pa
triarhală axiomă a parla
mentarismului englez care 
proclamă că „este de dato
ria opoziției să se opună".

Șocul ultimelor două ale
geri generale i-a determinat 
pe liderii conservatori să a-

nalizeze mai îndeaproape 
situația agravantă din par
tid. Eforturile lor sînt înso
țite de asigurări că se urmă
rește o modernizare a struc
turii și programului partidu
lui, o „revifalizare", o re
găsire a moralului. Frămîn- 
tările s-au accentuat după 
retragerea lui MacMillan, 
continuînd însă sub condu
cerea lui Alec Douglas 
Home și persisfînd și astăzi, 
cînd în fruntea conservato
rilor a fost ales Edward 
Heath. Schimbarea liderului 
nu a îndreptățit însă spe
ranțele într-un miracol.

Proiectele unei cotituri 
sînt în mare parte parali
zate de așa-numifa „veche 
gardă", exponentă a tradi
ționalelor concepții conser
vatoare legate de mirajul 
imperiului, al coloniei și al 
grandoarei aristocratice. Pu
ținii supraviețuitori ai aces
tei caste au printre ei repre
zentanți proeminenți, ca de 
pildă, marchizul de Salisbu
ry, din faimoasa „casă Ce
cil", datînd din secolul XVII, 
lorzi ereditari, ultraconser- 
vatori, ultrareacționari, ul- 
frarasișfi. Cînd lordul Salis
bury se ridică în apărarea 
regimului rasist de la Salis
bury, el exprimă de fapt 
politica unei familii cu inte
rese adînc înfipte în Rho
desia, familie care este o 
veche proprietară a unor 
întinse domenii, aflată, tot
odată, la conducerea socie
tății „British South Africa 
Company".

Deși de dimensiuni redu
se, această categorie a așa- 
numiților „inadaptabili" în
greunează mult încercările 
de a descoperi „noile fron
tiere" ale politicii conserva
toare. Noua generație de 
conservatori este abia în 
curs de afirmare, în căuta
rea unor idei care să „dina
mizeze" rîndurile membrilor

de partid, și, în ultimă in
stanță, ale alegătorilor. Un 
timid curent „radical" — 
desigur în sens strict con
servator — pare să izbu
tească a slăbi treptat regu
lile rigide ale promovării și 
ierarhiei, ceea ce permite 
unora să se remarce ca vii
toare cadre cu perspective. 
Dar, după cum îmi spunea 
un inițiat în aceste preocu
pări interne ale conserva
torilor, va trebui să treacă 
un timp prețios pînă se vor 
umple marile goluri lăsate 
în urmă de personalități ca 
Churchill, Eden, MacMillan, 
Butler și chiar de unii frun

TELEGRAME EXTERNE
CORESPONDENȚĂ Ț>/NÂMOs£dUA?

Sesiunea Sovietului 

Suprem al U. R. S. S.
La 15 decembrie s-au deschis, la Moscova, lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S., care discută proiectele planului economiei naționale și bugetului pe anul 1967.Nikolai Baibakov, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., a prezentat proiectul de plan cu privire la dezvoltarea economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1967 Volumul producției industriale în anul 1966 a crescut cu aproximativ 8,4 la sută, față de numai 6,7 la sută cît fusese prevăzut, iar producția globală agricolă a înregistrat o creștere de aproximativ 10 la sută, în comparație cu anul precedent. In ce privește nivelul de trai al populației, N. Baibakov a precizat că salariul mediu lunar al muncitorilor și funcționarilor a sporit în cursul anului cu 3 la sută, iar veniturile colhoznicilor cu 14 la sută.Planul pe anul viitor prevede o apropiere a ritmurilor de creștere a producției mijloacelor de producție și bunurilor de consum. Astfel,

producția grupei A va crește cu7.5 la sută, iar cea a grupei B cu6.6 la sută.In domeniul agriculturii planul pe 1967 prevede o creștere a producției globale de 4 la sută.în raportul cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul viitor, prezentat de ministrul finanțelor Vasili Garbuzov, se arată că veniturile bugetare urmează să crească cu 3,1 miliarde ruble față de anul în curs. Pentru dezvoltarea economiei naționale se prevede alocarea sumei de 46.9 miliarde ruble din care 21,9 miliarde din buget. Pentru dezvoltarea culturii, științei, învățămîntului, o- crotirii sănătății și pentru alte măsuri sociale se prevăd investiții în valoare de 42,9 miliarde ruble. Alocările pentru nevoile apărării țării vor spori cu 1,1 miliarde ruble (13,2 la sută din totalitatea cheltuielilor bugetare), în buget se prevede creșterea în continuare a comerțului exterior al U.R.S.S.
A. MUNTEANU

Sesiunea Adunării Populare

a R. P.SOFIA 15 (Agerpres). — La Sofia s-a deschis cea de-a treia sesiune a Adunării Populare a R. P. Bulgaria, care dezbate planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a țării în perioada 1966—1970, planul economiei naționale și bugetul pe 1967.Raportul cu privire la proiectul planului cincinal și la proiectul planului economic pe 1967 a fost prezentat de Apostol Pașev, președintele Comitetului de Stat al Planificării. El a arătat că proiectul planului cincinal va asigura un ritm înalt de dezvoltare a economiei în 1967 și în perioada pînă în 1970. Planul prevede că producția globală a industriei va crește în 1970 cu 70 la sută față de 1965. Producția agricolă urmează să crească cu peste 30 la

Bulgaria' sută în cincinal. Se prevede o creștere însemnată a nivelului de trai și cultural al populației. In cincinal vor fi construiți 17 milioane metri pătrați de suprafață locuibilă.Raportul cu privire la bugetul de stat pe 1967 a fost prezentat de ministrul finanțelor Dimităr Popov. El a arătat că se prevede o sporire a veniturilor cu 392 milioane leva, adică cu 10 la sută față de anul acesta. Pentru finanțarea economiei naționale și măsurilor cu caracter social-cultural, vor fi alocate 82 la sută din totalitatea cheltuielilor bugetare. Cheltuielile pentru apărarea națională reprezintă aproximativ 6 la sută din suma totală a bugetului.
In Adunarea Națională 

a R. S. CehoslovacePRAGA 15 — CorespondentulAgerpres, Al. Liță, transmite : în zilele de 14 și 15 decembrie a a- vut loc la Praga cea de-a 13-a sesiune a Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace. Deputății au dezbătut
și au aprobat o serie de legi printre care cele privitoare la impozitul agricol, impozitele pe veniturile cooperativelor și altor organizații etc.

Powell este fost profesor de 
limba greacă, aufor de poe
me și de studii celtice, iar 
acum plirfăfor de cuvînt 
pentru problemele apărării 
în „cabinetul din umbră". 
Pentru a completa ima
ginea, trebuie adăugat că 
ascensiunea politică în par
tidul conservator se împle
tește pe parcurs cu intere
sele marilor monopoluri șl 
ale cercurilor de afaceri, 
combinație de la care cei 
enumerați mai sus nu fac 
excepție. De altfel, după 
cum arată Andrew Roth în- 
tr-un studiu asupra compozi
ției Camerei Comunelor, 
nouă depufafi conservatori 
din zece au legături cu lu
mea business-ului.

Una din cauzele princi

chiar pentru viitoarele can
didaturi la Camera Comune
lor. Competiția se anunță 
însă de pe acum înverșu
nată, fiindcă spre aceeași 
sursă importantă de voturi 
se îndreaptă și eforturile la
buriste.

Deși puțini își fac iluzii 
despre crearea unei noi mi
tologii conservatoare, liderii 
acționează intens : „cabine
tul din umbră" se întru
nește de cel puțin două ori 
pe săptămînă, teoreticienii 
șl experții sînt selecționați 
pe grupe de studiu, cu di
verse teme interne, externe 
și organizatorice, în parla
ment se întreține atmosfera 
de „ofensivă" anfilaburistă. 
Dar aceasta doar în formă.

în principalele probleme

DERIVA CONSERVATORILOR
tași mai puțin străluciți, ca 
Thorneycroft, Soames și alții, 
considerați tacticieni experi
mentați ai dezbaterilor par
lamentare, dar care și-au 
pierdut mandatul în ultimele 
alegeri.

Concomitent cu încurajă
rile prudente pe care le 
primesc tinerii conservatori 
moderniști, „băfrînii" ră- 
mîn expuși eroziunii fizice 
și morale, destinați Să de
vină cu timpul icoane ve
nerabila ale trecutului con
servator.

Treptat, amatorismul poli
tic al aristocrației este înlo
cuit de politicieni de profe
sie, unii recrutați din mica 
burghezie. Astfel, Edward 
Heath este primul lider con
servator care nu a făcut 
școala la Eton — faimoasa 
pepinieră rezervată odrasle
lor aristocratice — Enoch

pale ale insucceselor repe
tate ale conservatorilor în 
ultimii ani constă în con
tinua îngustare a bazei so
ciale a partidului. Alegătorii 
din păturile mijlocii, de pil
dă, au început să descopere 
că interesele lor nu coincid 
cu cele ale conservatorilor, 
și ca atare au încetat să le 
mai dea votul, potrivit ace
lui cunoscut obicei tradițio
nal moștenit în familie. Or, 
tocmai în aceste pături os
cilante — formate din func
ționari, învățători, medici, 
avocați, mici negustori și 
alții — se dă astăzi o im
portantă bătălie pentru vo
turile din viitoarele alegeri 
generale din 1969 sau 1970. 
Dip aceste rînduri intențio
nează liderii conservatori să 
recruteze cadre și aderenți 
pentru consolidarea organi
zațiilor din circumscripții și

externe, competiția dintre 
cei doi adversari este mai 
mult aparentă. în esență, 
vederile lor sînt foarte a- 
propiate. Agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, de pildă, se bu
cură de aprobarea nelimi
tată a ambelor partide. U- 
nele rețineri ale conducerii 
laburiste sînt determinate 
de curentul existent în a- 
ripa de sfînga împotriva 
războiului dus de Statele 
Unite ; înfr-un timp s-a pro
dus chiar și o „desolidari
zare" oficială față de bom
bardamentele americane a- 
supra R. D. Vietnam, gest 
care a fost denumit „simu
lare politică". Conservatorii 
au criticat-o sever chiar și 
așa, ca pe o ezitare inad
misibilă de a sprijini inte
gral aliatul de peste Ocean. 
Un guvern conservator — 
spun unele cercuri politice

— ar fi înclinat spre un 
sprijin mai substanțial pen
tru politica S.U.A. în sud- 
estul Asiei.

Pare paradoxal, dar con
servatorii reproșează labu
riștilor o dependență exce
sivă față de Washington. Pe 
de altă parte însă, cercurile 
conservatoare mărturisesc 
că ar fi apelat și ei, așa cum 
fac astăzi laburiștii, la co
lacul de salvare al dolaru
lui pentru menținerea lirei 
pe iinia de plutire. Și unii 
și alții confirmă faptul că în 
jurul acestui punct nevralgic 
se învîrtește întreg meca
nismul politic al acelor fai
moase „relații speciale" 
care asigură Marii Britanii 
rolul de „aliat privilegiat al 
S.U.A.". Liderii respectiv1 
scrutează perspectiva de a 
ridica acest privilegiu la si
tuația de „partener egal" 
atunci cînd economia brita
nică redresată, cîndva în 
viitor, ar permite acest lu
cru, indiferent dacă la cîr- 
mă vor fi conservatorii sau 
laburiștii. Puținii politicieni 
realiști nu-și fac însă ase
menea iluzii. Ei știu că mul
te rămîn uitate în sclipitoa
rea frazeologie a manifeste
lor electorale.

La orizont se profilează 
un nou manifest conserva
tor pentru viitoarele alegeri 
generale. în afară de inevi- 
tabelele atacuri anti-labu- 
riste, programul conservator 
va trebui să conțină puncte 
„atractive”, de natură a-i 
supralicita pe adversari. în 
culisele politice nu circulă 
încă detalii; dar se presu
pune că reforma sindicate
lor (adică o reducere dras
tică a drepturilor și liber
tăților acestora) și moderni
zarea industriei vor fi din 
nou înscrise în manifestul 
electoral. Cert este că o 
bună parte a eforturilor este 
de pe acum cheltuită pen
tru a descoperi promisiuni 
cît mai distincte de cele ale 
laburiștilor. O veche preo
cupare a ambelor partide.

Liviu ROD5SCU
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insolentă la adresa tuturor

HA.NOI 15 (Agerpres). — Guvernul R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care condamnă cu asprime acțiunile aviației ame
ricane care, în zilele de 13 și 14 decembrie, a bombardat cartiere popu
late din Hanoi, inclusiv cartierul ambasadelor străine, și din subur
biile orașului, omorînd și rănind peste 100 de persoane și distrugînd 
multe case.Menționînd că în ultimele 10 zile capitala R. D. Vietnam a fost bombardată de patru ori, în declarație se subliniază că „aceasta constituie un nou pas extrem de pri

mejdios al imperialiștilor ameri
cani în intensificarea și extinderea 
războiului de agresiune din Viet
nam".Aceasta este o sfidare inso
lentă la adresa țărilor socialiste și 
a tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și dreptate din lumea întreagă.Subliniind că bombardamentele asupra Hanoiului au demascat încă 
o dată înșelătoria cercurilor conducătoare americane despre așa- zisele „tratative de pace". în declarație se arată că, prin bombardarea Hanoiului, agresorii vor să determine poporul vietnamez să capituleze și să salveze de la eșec acțiunile lor din Vietnamul de sud.Poporul vietnamez luptă împotriva agresorilor imperialiști americani pentru apărarea independentei și libertății patriei sale și salvgardarea păcii în Asia și în lumea întreagă. El este hotărît să lupte și să învingă și este sigur de victorie. Peste 1 600 de avioane americane au fost doborîte și multi pirați americani ai aerului au fost capturați în Vietnamul de nord, se spune în declarație.

Popoarele din lumea întreagă sînt și mai indignate de bombardarea capitalei R. D. Vietnam. Ele vor întări și mai departe solidaritatea lor cu poporul vietnamez și cu siguranță că nu vor tolera acțiunile brutale ale agresorilor americani.
„Guvernul R. D. Vietnam — 

sc subliniază în declarație — de
nunță în fața opiniei publice 
mondiale actele criminale de a- 
gresiune ale guvernului ameri
can. El cere, în mod ferm, ca 
guvernul S.U.A. să înceteze de
finitiv bombardamentele și toa
te celelalte acte de război îm
potriva R. D. Vietnam, să retra
gă toate trupele americane și 
satelite, să evacueze toate ba
zele militare americane din 
Vietnamul de sud și să respecte

cu strictețe acordurile de Ia Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vietnam".

Guvernul R. D. Vietnam aver
tizează, de asemenea, guvernul 
S.U.A. că va purta întreaga răs
pundere pentru consecințele 
bombardamentelor asupra Ha
noiului și a teritoriului R. D. 
Vietnam și face apel la toate 
țările socialiste și toate po
poarele iubitoare de pace și 
dreptate din lume, inclusiv po
porul american, să întreprindă 
acțiuni corespunzătoare pentru 
sprijinirea luptei drepte a po
porului vietnamez.în fața crimelor monstruoase comise de agresorii americani prin atacarea sălbatică a Hanoiului, armata și poporul din Vietnamul de nord și de sud, armata și populația din Capitală — se spune în încheierea declarației — vor întări unitatea lor, vor merge înainte în mod 

eroic cu hotărîrea fermă de a lupta 
și a infringe pe agresorii ameri
cani și vor îndeplini sarcinile glo
rioase ale națiunii.

Aranjament româno-francez 
de colaborare în domeniul

PARIS 15 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: La 15 decembrie s-a semnat la Paris aranjamentul de colaborare dintre Comitetul pentru energia nucleară din Republica Socialistă România și Comisariatul pentru energia atomică al Franței, precum și protocolul de aplicare a acestuia pe anul 1967. Aranjamentul prevede schimbul reciproc de burse de studii, vizite de documentare ale cercetătorilor și specialiștilor, schimb de experiență și de conferințe. Este prevăzută, totodată, organizarea la București, în luna mai 1967. a „Zilelor nucleare mâno-franceze“.

Documentele au fost semnate din partea română de acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energia nucleară din Republica Socialistă România, iar din partea franceză de Robert Hirsch, administrator general al Comisariatului general pentru energia a- tomică.La ceremonia semnării au participat Victor Dimitriu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, și membri ai ambasadei române, iar din partea franceză, funcționari superiori din conducerea comisariatului.

Miercuri, cu prilejul festivităților din 
satul Chajara, primul ministru al Siriei, 
Youssef Zeayen, a rostit un discurs în 
care s-a oprit pe larg asupra conflic
tului cu compania Iraq Petroleum. 
Arătînd că I.P.C. vorbește despre „o 
încercare de forță cu Siria", Zeayen 
a subliniat că „petrolul arabilor este 
al arabilor și că ei vor ști să-și apere 
drepturile legitime". „I.P.C. uită — a 
adăugat el — că relațiile economice 
internaționale au suferit schimbări ra
dicale, că în prezent există, în afara 
trusturilor mondiale, societăți dispuse 
să cumpere petrol și că lagărul socia
list există de asemenea ca forță eco
nomică mondială... Bătălia noastră cu 
dușmanii poporului arab continuă".

Ministrul afacerilor externe, Ibrahim 
Makhos, care a sosit la Bagdad, a de
clarat pe aeroport: „Noi nu ne temem 
de flota a 6-a americană... Am primit 
ieri pe ambasadorul Statelor Unite și 
i-am spus că America, cu bombele sale 
atomice poate, dacă dorește, să ne 
atace, dar că ele nu vor reuși să umi
lească nici măcar un copil arab".

Stare 
de încordare 
în Venezuela
Școlile și universitățile și-au încetat 
activitateaCARACAS 15 (Agerpres). — U- nități ale forțelor armate venezue- lene au pătruns în zorii zilei de miercuri în Universitatea centrală din Caracas,' la puțin timp după ce președintele țării, Raul Leoni, a declarat suspendarea garanțiilor constituționale, pe motivul necesității „combaterii valului de.acțiuni teroriste". In aceeași zi, Ministerul Educației a ordonat tuturor școlilor și universităților din țară să-și înceteze activitatea.îndată după. ce ocuparea Universității din Caracas a devenit cunoscută, grupuri de studenți au organizat demonstrații de protest. Trupele au deschis focul în aer, împrăștiind pe studenți.

UNU DIN CELE PESTE 1600 VIOANE-PIRAT.

CONGO

că militarii americani 
în Vietnam pentru a, 
rezistență agresorilor, 

este o minciună. Îmi

PAULING, 
premiului Nobel : 

cînd președintele

CARE ȘI-AU PRIMIT PEDEAPSĂ

Secretarul general al O.N.U., 
U THANT, a condamnat joi In
tensificarea bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Vietnam. 
Intr-o declarație remisă presei se 
arată că „Secretarul general 
și-a exprimat de nenumărate 
ori convingerea că primul pas 
în vederea restabilirii păcii în 
Vietnam trebuie să fie înceta
rea bombardamentelor ameri
cane asupra R.D. Vietnam. țEl 
— se spune în declarație — nu 
poate decît să deplîngă pier
derea de vieți și înrăutățirea 
situației rezultate din intensi
ficarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam. El este 
profund îngrijorat că, dacă a- 
cest curs va continua, se poate 
ajunge la o extindere a războ
iului cu consecințe extrem de 
periculoase".

Dr. LINUS 
reat al 
„Atunci 
Johnson și alte personalități 
afirmă 
se află 
opune 
aceasta 
vine greu să aud că tineretul 
american este nevoit să moară 
într-un război ilegal și nede
clarat, care încalcă constituția 
țării. S.U.A. vor suferi în Viet
nam același eșec pe care l-au 
cunoscut și în războiul din 
Coreea".

JEAN-PAUL SARTRE, membru 
a! „Tribunalului Internațional 
Bertrand Russell", întrebat de ce instanța nu va judeca concomitent cu americanii și pe vietnamezi, a răspuns : „Nu 
vietnamezii sînt cei care au 
invadat America și care au 
dezlănțuit un potop de foc a- 
supra unui popor străin".

IGOR KARPETS, vicepreședinte 
al Asociației internaționale a ju
riștilor democrați: 
noastră
S.U.A.
vietnamez, crimele 
umanității, crimele 
săvîrșite de soldații americani 
în Vietnam.. Ea sprijină cauza 
dreaptă a poporului vietnamez 
pentru a putea el însuși hotărî 
asupra soartei sale".

denunță 
împotriva

„Asociația 
agresiunea 
poporului 
împotriva 

: de război

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Guvernul U.R.S.S. a dat publicității o declarație în legătură cu bombardarea Hanoiului de către aviația americană. în declarație sînt condamnate cu hotărîre noile acte de agresiune ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam. „Uniunea Sovietică a acordat și va acorda și în viitor un sprijin multilateral luptei eroice a poporului vietnamez împotriva agresiunii criminale a imperialismului american".„Guvernul S.U.A.. acționînd în direcția extinderii continue a războiului în Vietnam, nu trebuie să uite avertismentul’ dat de statele socialiste la Consfătuirea de la București, de la începutul lunii iulie", se subliniază în declarație. Guvernul sovietic declară că „noile crime duc la încordarea continuă, serioasă a situației internaționale".

PARIS 15 (Agerpres). — Joi s-a deschis la Paris sesiunea de iarnă 
a Consiliului Ministerial al N.A.T.O la care participă miniștrii aface
rilor. externe,, finanțelor și apărării ai tuturor statelor membre ale 
Alianței atlantice, inclusiv Franța.

SEUL: Mobilu

• CERERI DE REVIZUIRE A STRUCTURII ORGANIZAȚIEI
• PĂRERI ÎN FAVOAREA DEZVOLTĂRII CONTACTELOR. 

BILATERALE ÎNTRE ȚĂRILE DIN ESTUL ȘI VESTUL EU
ROPEI

în deschiderea dezbaterilor, ministrul belgian al afacerilor externe, Pierre Harmel, a prezentat Consiliului un proiect de rezoluție cuprinzînd propuneri privind viitorul Alianței Atlantice. El a propus, printre altele, ca secretarul general al N.A.T.O., Manlio Brosio, să examineze „obiectivele de perspectivă ale alianței și modificările structurale care să o adapteze la situația actuală".Propunerile lui Pierre Harmel au fost sprijinite de ministrul afacerilor externe al Angliei, George 
Brown. Acesta a trecut în revistă convorbirile anglo-vest-germane- americane de la Bonn cu privire la finanțarea staționării trupelor an- glo-americane în Germania occidentală. Nu putem suporta la nes- fîrșit o asemenea povară, a declarat Brown. Ministrul britanic s-a referit, de asemenea, la problema relațiilor Est-Vest, pronunțîndu-se în favoarea stabilirii unor contacte pe plan bilateral. Totodată, el s-a declarat adversar al ideii unor contacte între blocurile militare existente.Reprezentantul Olandei, Joseph 
Luns, s-a declarat, la rîndul său, adept al unei destinderi între Est și Vest, reafirmînd însă teza occidentală că „eforturile de apărare ale alianței nu trebuie slăbite". Ministrul de externe al Italiei, 
Amintorc Fanfani, s-a ocupat de problemele practice pe care le ridică transferarea organismelor N.A.T.O. la Bruxelles.Ultimul vorbitor în ședința de joi dimineața a fost ministrul de externe al Norvegiei, John Ling,

care s-a referit pe larg la vizita făcută recent la Moscova, scoțînd în evidență dorința de destindere pe care a întîlnit-o aci.
★BONN. Purtătorul de cuvînt oficial al guvernului vest-german a anunțat că la 13 și 14 ianuarie cancelarul Kiesinger și vicecancelarul Willy Brandt, ministru al afacerilor externe, vor întîlni la Paris pe generalul de Gaulle. De asemenea, între 14 și' 16 februarie, primul ministru britanic, Wilson, împreună cu ministrul afacerilor externe, Brown, vor face o vizită la Bonn.

Astfel vede carica
turistul 
de la

Herald 

ifosele 

rasist al Rhodesiei, 
Smith, care, profi- 
tînd de menaja

mentele Londrei, 

continuă să sfideze 
cerințele africani
lor, în scopul de 

a permanentiza 
„supremația albă"

HERBLOCK 
„New York 

Tribune" 

premierului

AVERTISMENT SEVER DAT
SOCIETĂȚII „UNION MINIERE"

Agenția de presă 
din Kinshasa trans
mite știrea că autori
tățile congoleze au 
luat noi măsuri pentru 
a apăra regiunea Ka
tanga împotriva unor 
eventuale atacuri din 
afară. Pe principalele 
șosele din Katanga au 
fost instalate baraje, 
iar pe aeroportul lo
cal s-au întărit forțele 
de securitate.

Aceste măsuri au 
fost impuse după

cum se spune la Kins
hasa — de informa
țiile privind pregăti
rea unor atacuri din
spre Rhodesia și An
gola. Aceste planuri ar 
fi puse la cale de că
tre societatea „Union 
Miniere du Haute Ka
tanga", care refuză să 
îndeplinească cererea 
guvernului de 
transfera sediul 
Kinshasa, înainte 
începutul anului

a-șila 
de 

vii-

tor. Președintele Mo
butu a anunțat că 
dacă refuzul se menți
ne va fi aplicată legea 
prin care guvernul 
„este autorizat să re
distribute concesiunile 
datînd din epoca co
lonială".

Iată de ce, arată 
genția congoleză 
presă, „guvernul
societatea „Union Mi
niere" sînt în pragul 
unei noi încercări de 
forță".

a- 
de 
și
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unor acțiuni provocatoare
Aproape zilnic agențiile de presă transmit știri din Coreea în legătură cu violarea acordului de armistițiu de către partea americană. Folosind din ce în ce mai mult arme grele, forțele de ocupație ale S.U.A., împreună ■ cu trupele marionetelor de la Seul, lansează atacuri armate în diferite puncte ale zonei demilitarizate, iar navele lor pătrund tot mai des în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, deschi- zînd focul.Aceste acțiuni ale imperialiștilor și ale clicii lui Pak Cijan Hi, care au luat o amploare crescîndă în ultimele luni, stîrnesc indignarea și îngrijorarea opiniei publice iubitoare de pace. Așa cum se a- rată în recenta declarație a Ministerului de Externe, cît și în alte luări de poziție ale R.P.D. Coreene, ele ar putea constitui preludiul unei noi agresiuni împotriva R.P.D. Coreene, reprezentînd, totodată, o nouă și gravă amenințare la adresa păcii în Asia și în lume.Privind tabloul ce-1 o- feră astăzi teritoriul de la sud de paralela 38, nu-i greu de înțeles mobilul acțiunilor provocatoare amintite. Deosebit de evident apare faptul că populația sud-coreeană este tot mai potrivnică participării lit războiul de

agresiune dus de Statele Unite împotriva poporului vietnamez. După cum se știe, pînă în prezent 45 000 de mercenari sud- coreeni au fost trimiși în Vietnamul de sud. Raportată la întreaga populație, ponderea lor în acest război de agresiune este a

- se spune 
să dea un 
luptei po-

Generale a 
adjunct al 
externe, a 

întrevedere

E® HANOI. A fost dat publicității 
comunicatul cu privire la vizita 

in R. D. Vietnam a delegației P.C. 
Italian, condusă de Enrico Berlingu- 
er, membru al Biroului Politic al 
C.C. In cadrul schimbului de pă
reri, delegația P.C. Italian și-a ex
primat sprijinul deplin fată de po
ziția guvernului R. D. Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. In fata intensifi
cării războiului de agresiune din 
Vietnam, comuniștii și toate po
poarele iubitoare de pace și liber
tate din lumea întreagă - 
în Comunicat — trebuie 
sprijin tot mai puternic 
porului vietnamez.

B BERLIN. Joi au început Ia 
Berlin lucrările celei de-a 14-a 

Plenare a C.C. al P.S.U.G. La pri
mul punct al ordinei de zi, Gerhard 
Griineberg, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a prezentat raportul Biroului Poli
tic. A luat apoi cuvîntul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele .Consiliului 
de Stat al R. D. Germane.

litare americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. P. Chineze, în 
partea de sud a districtului Fancjen 
din regiunea autonomă Guansi-Ci- 
juan. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat să 
adreseze un avertisment în legă
tură cu aceste, provocări.

H TIRANA. La 14 decembrie 
fost semnat protocolul cu pri

vire la schimbul de mărfuri și plă
țile pe 1967 între R. P. Albania și 
R. P. Ungară.

HNEW YORK. Șeful delegației 
române la lucrările celei de-a 

21-a sesiuni a Adunării 
O.N.U., Mircea Malița, 
ministrului afacerilor 
avut la 15 decembrie o 
cu Abdul Rahman Pazhwak, pre
ședintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale.

SES PEKIN. Agenția China Nouă 
™ anunță că la 13 decembrie 
două nave de război americane au 
pătruns în apele teritoriale ale 
Chinei, în partea de est a Insule
lor Censu din provincia Cijețzian. 
în zilele de 13 și 14 decembrie, alte 
două nave de război americane au 
pătruns în apele teritoriale chineze 
în partea de est a Insulelor Taișan 
din aceeași provincie și în zona Pe
ninsulei Huanci din provincia 
Fuțzian. Alte două nave de război 
americane au violat la 14 decem
brie apele teritoriale chineze în 
zona de est a provinciei Fuțzian. 
La aceeași dată, două avioane mi-

H SANAA. Aici a avut loc în 
prezența președintelui Abdullah 

As Sallal și a altor oficialități un 
miting în cadrul căruia a fost 
anunțată constituirea primului 
partid politic din Yemen — Uniu
nea Revoluționară a Poporului. 
Principalele sarcini ale noii orga
nizații constau în apărarea integri
tății teritoriale a țării, continuarea 
revoluției și sprijinirea tuturor mă
surilor inițiate de guvernul repu
blican în vederea reglementării 
problemei yemenite. Din noul 
partid politic fac parte reprezen
tanți ai tuturor categoriilor sociale, 
muncitori, țărani, intelectuali, stu- 
denți, reprezentanți ai diferitelor 
triburi.

HCAPE KENNEDY’. Administra
ția națională pentru probleme

le aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
că de la baza Cape Kennedy a fost 
lansat cu, ajutorul unei rachete 
„Thor Delta" și s-a plasat pe orbită 
un biosatelit ai cărui „pasageri" 
sînt insecte, muște de diferite spej 
cii, plante în floare, semințe de 
grîu, ouă de broască și albine. 
Scopul lansării acestui satelit este 
de a verifica efectul radiațiilor de 
origine cosmică asupra acestor 
pasageri.

KNEW YORK. Renumitul cineast 
american, Walt Disney, a în

cetat din viață joi la spitalul din 
Burbank (California), în virstă de 
65 de ani, în urma unui atac de 
cord.

Miercuri s-a deschis la muzeul 
Galliera din Paris expoziția de 
desene selecționate în cadrul unui 
concurs la care au participat 9 000 
de copii din toată Franța. Lucrările 
vor fi vîndute în beneficiul celor 
mai mici sinistrați din Florența și 
Veneția. In clișeul de mai sus, ope
ra unui preșcolar, Bruno Laurent, 

în virstă de cinci ani.

mai mare chiar decît Statelor Unite.în ultima perioadă așa cum se subliniază scrisoarea trimisă de către ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene miniștrilor de externe din toate țările lumii — „«armata națională» din Coreea de sud desfășoară operațiuni împotriva poporului vietnamez sub steagul O.N.U..." „Prin permiterea folosirii steagului O.N.U. de către «armata națională» din Coreea de sud, detașată în Vietnamul de sud, agresorii din. Statele Unite au trecut la transformarea lor în «Forțe O.N.U.». Despre aceste fapte — ilustrate de o fotografie — relatează ziarul armatei «Stars and Stripes» din 17 octombrie 1966". „Â- cestea — relevă în continuare scrisoarea — reprezintă acțiuni de violare flagrantă a Cartei O.N.U. și de dispreț fată de statele membre ale O.N.U.".Comandamentul american din Saigon folosește carnea de tun sud-coreeană în primele linii ale frontului și în cele mai periculoase operațiuni, toate acestea — cum rată ziarul francez „Le garo" — „Pak Cijan este dispus să pună dispoziția Washingtonului și mai mulți oameni. Este suficient ca acesta să plătească". într-ade- văr, pentru nimeni nu constituie un secret că „Statele Unite fac un tîrg pentru ceea ce cheltuiesc în Coreea de sud. întreținerea celor 45 000 de soldați sud-coreeni costă S.U.A. 150 de milioane dolari pe an" „U.S, News and World Report"). în timpul recentei vizite a președintelui Johnson „experții sud-co- reeni* au cerut 200 milioane de dolari drept a- jutor militar, cu scopul de

în

americane

Cua- Fi-Hila

(revista americană

a moderniza armata sud- coreeană, al. cărei efectiv a atins 630 000 oameni.Opoziția față de participarea la intervenția armată împotriva poporului vietnamez se manifestă îndeosebi în rîndul tinerilor și al intelectualilor. O statistică a „ministerului apărării' sud- coreean arată că numai în primele luni ale acestui an peste 40 000 de tineri au refuzat să se prezinte la centrele de recrutare. „Sud-coreenii — scrie ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau' — sînt împotriva faptului că soldații lor sînt trimiși să lupte într-o țară străină, pentru o putere străină și că ajutorul financiar american acordat Coreei de sud se plătește într-o anumită măsură cu singe'.Sporesc, totodată, nemulțumirile maselor populare față de situația tot mai grea a economiei și a oamenilor muncii sud- coreeni. Sînt semnificative în acestă privință mărturiile corespondentului din Seul al ziarului elvețian „Neue Zuicher Zei- tung" : „Tendințele inflaționiste din economie persistă. Prețurile cresc continuu. Cifra șomerilor totali e apreciată la 2 milioane, în timp ce aceea a angajaților parțiali este dublă. Calculînd chiar după unitățile de măsură asiatice, salariile și veniturile sînt destul de scăzute". Cît despre situația populației rurale, ea este și mai mizeră. Neavînd posibilitatea de a se hrăni de pe peticul lor de pămînt, mii de țărani părăsesc anual satele completează armata șomeri de la orașe.La toate acestea se daugă lipsa celor mai lementare drepturi și bertăți democratice, înte- țirea continuă a prigoanei antipopulare. „Legile de pe vremea guvernului militar împiedică posibilitățile de dezvoltare a grupărilor opoziționiste. Armata continuă să fie sprijinul decisiv al lui Pak Cijan Hi*, (ziarul vest- german „Frankfurter AUge- meine"). Chiar cu acest sprijin, regimul de Ia Seul n-ar putea supraviețui dacă n-ar fi susținut de

Și de
a- 
e- li-

baionetele stăpînilor de poște ocean. în timp o 45 000 de sud-coreen„-.-sîu»;’ aruncați în primele linii ale agresorilor imperialiști în Vietnamul de sud, 50 000 de soldați americani aflați la sud de paralela 38 ajută regimul de la SeuLsă stăpînească și să reprime masele populare.Dar teroarea și represiunile nu pot. stăvili creșterea mișcării populare sud-coreene, nu pot înăbuși glasurile tot mai numeroase care cer să se pună capăt ocupației a- mericane și scindării țării, pronunțîndu-se în favoarea repetatelor propu- . neri făcute de R.P.D. Coreeană cu privire la unificarea tării de către coreeni înșiși, pe cale pașnică, fără nici o intervenție străină.Tocmai în încercarea de a sustrage atenția populației de la revendicările sale vitale — politice și economice — și de a înlesni traducerea în fapt a tranzacțiilor încheiate cu Washingtonul, forțele de ocupație și marionetele de la Seul intensifică provocările în zona demilitarizată, folosind calomnia de mult spulberată a unui pretins „pericol din partea R.P.D. Coreene".Coreenilor, din nord și din sud, ca și opiniei publice-internaționale le a- pare tot mai evident faptul că numai retragerea trupelor străine din Coreea de sud, încetarea a- mestecului în treburile interne ale poporului coreean, respectarea dreptului său inalienabil de a-și hotărî în mod liber soarta pot crea condițiile pentru unificarea țării, potrivit aspirațiilor acestui popor.în aceste împrejurări, cu atît mai oportună se vădește inițiativa mai multor state, printre care și România, care au cerut discutarea lă actuala sesiune a O.N.U. a problemei cu privire la „Retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe străine care ocupă sub drapelul O.N.U. Coreea de sud și dizolvarea Comisiei O.N.U. pentru unificarea și reface- Coreei".
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