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DECLARAȚIA
guvernului Republicii Socialiste

România in legătură
cu bombardamentele efectuate

Avînd întregul proces de producție automatizat, fabrica de negru de fum, una din unitățile noii uzine chimice din Pitești, a produs în cadrul probelor 
tehnologice primele șarje (Foto: Agerpres)

DE SINE
de Ion BIBERI

de confecții 
Industriei ri

Flota maritima co
mercială s-a aliniat 
la startul lui ’67

Flota maritimă comercială a 
țării noastre și-a îndeplinit 
înainte de termen planul anual 
de transport.

Ca urmare a dotării continue 
cu nave de mare capacitate și 
viteze sporite și îmbunătățirii 
proceselor tehnologice de ex
ploatare a cargourilor, pre
cum și extinderii mecanizării 
lucrărilor de manipulare a 
mărfurilor în porturi, volumul 
mărfurilor transportate pe mare 
în acest an este cu aproape 
400 000 tone mai mare decît în 
1965.

întreprinderile 
de confecții și-au 
îndeplinit planul

întreprinderile 
ale Ministerului 
șoare au îndeplinit vineri pla
nul anual de producție. Pune
rea în funcțiune a noi capaci
tăți de producție, dotarea mul
tor unități cu noi mașini și uti
laje, măsurile pentru mai buna 
organizare a muncii — au fost 
factorii care au contribuit la 
obținerea acestui succes.

După cum ne informează di
recția generală de specialita
te din minister în acest an 
producția de confecții întrece 
cu 17 la sută realizările din 
1965.

ÎN PAGINILE II-III

Relatări de la Conferințele
organizațiilor regionale de partid 
Hunedoara. Brașov și București

de aviația americană asupra

HA yu se poate crea 
% durabil decît însu- 

I W flețit fiind de un 
“*■ ™ ideal. Chiar cînd 

poporul este mai 
puțin numeros, chiar cînd 
creațiile lui sînt mai puțin 
cunoscute de străini, el 
se îndreaptă către o per
spectivă strălucită, dacă 
cetățenii care-1 formează 
sînt însuflețiți de un mare 
ideal, de încredere în ei 
înșiși și în viitor.

In trecut, multă vreme 
puterile vii ale poporului 
nostru au fost îndreptate 
către năzuința unității na
ționale și către năzuința 
neatîrnării ; au fost ani
mate de idealul progresu
lui social al țării.

După cel de-al doilea 
război mondial, conștiința 
de sine a poporului s-a 
dezvoltat șl a sfîrșit prin 
a imprima vieții noastre 
ritmul și proporțiile care 
ne exprimă 
creatoare. Au 
cu deosebire, 
fericite, uitate 
repetate de unii intelec-

tuali de la sfirșitul seco
lului trecut șl începutul 
acestui veac care expri
mau ■ ideea incapacității 
funciare de creație a „ce
lulei' cerebrale românești 
(cu toate desmințirile re
petate aduse acestei cre
dințe descurajatoare de 
către marii reprezentanți 
ai culturii noastre, cu de-

osebire Eminescu, Conia, 
Hașdeu, Xenopol, Iorga, 
George Marinescu, Aurel 
Vlaicu, dintre care unii 
cunoscuți peste hotare).

Convingerea că litera
tura română nu se putea 
ridica, de pildă, pînă la 
înfăptuirea romanului, a- 
devărată dovadă — după 
expresia unui critic al e-

vitalitatea 
luat sfîrșit, 
formule ne- 
astăzi, dar

viața o-

autocu-

Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

exagera- 
confunda 

omu-

Ați ales-o pe ea (el)? De ce?
de condiții, de modificări
le în bine 
survenite la 
ambii soți 
vieții. Dată

— Ce este căsătoria ? 
l-am întrebat pe moș Va- 
sile Receanu, care se pre
gătește să celebreze, îm
preună cu soția sa, „nun
ta de aur".

— Căsătoria e 
inului.

Nu cumva e o 
re ? Se poate
căsătoria cu viata 
lui ? Dacă înțelegem că
sătoria sub aspectele ei 
esențiale, dacă o privim 
ca pe un act prin care 
omul se definește pe sine, 
în care, în decursul ani
lor, își dezvăluie cele mai 
intime și mai fundamen
tale trăsături omenești, e- 
voluînd neîncetat împreu
nă cu celălalt, dăruind și 
primind, într-o osmoză u- 
neori ciudată și contra
dictorie, dar capabilă de 
cele mai mari și mai du
rabile bucurii, ei bine, 
dacă reușim s-o privim 
astfel, atunci vom price
pe sensul afirmației bătrî- 
nului Receanu.

Căsătoria, ca însăși vla
fa omului, e o ființă în 
continuă mișcare, in per
manentă transformare. Sta
tică rămîne doar poza 
din vitrinele fotografilor 
de cartier, imortalizarea 
acelui moment de plecare 
pe o mare necunoscută. 
Ca un organism viu. că
sătoria evoluează o dată 
cu' cei doi parteneri; în a- 
ce.st organism complex și 
dinamic se produc schim
bări în bine sau în rău, 

< funcție de împrejurări.

sau în rău 
unul sau la 
în decursul 
fiind această 

necontenită evoluție, une
ori lină, alteori contradic
torie, de multe ori Impre
vizibilă, punctul de ple-

ANCHETÂ SOCIALĂ

care al căsătoriei nu poa
te fi considerat întotdeau
na hofărîfor. S-au văzut 
uneori căsătorii începute 
bine și terminate prost, 
alteori căsătorii puse sub 
semnul întrebării, care au 
evoluat spre constelații 
fericite. Deci, nu putem

fetișiza punctul de pleca-, 
re ; trebuie să subliniem 
însă că el se dovedește a 
fi foarte important pentru 
că, de cele mal multe ori, 
poartă în embrion binele 
sau răul.

Despre acest punct de 
plecare, despre acest pas

hotărîtor al vieții — actul 
căsătoriei, am cules gîn- 
duri, păreri, idei de la. 
zeci de oameni din orașul 
Timișoara, grupîndu-le în 
jurul unor întrebări ce 
ne-au fost puse de tineri 
preocupați de acest eveni
ment important.

1. „A cunoaște" 
sau „a te cunoaște"?

La 19 ani, Iuliana IoVi- 
cin, muncitoare la Indus
tria lînii, se va căsători 
peste cîteva luni (în pri
măvară) cu loan Borca, 
student în anul VI la me
dicină. Diferența de pre
gătire n-o sperie, n-o în

grijorează nici afirmația 
lui: femeia, cu școală ori 
fără școală, tot la cratită 
ajunge. Pe ce se reazemă 
atunci hotărîrea ei ? îl 
cunoaște, ce calități apre
ciază la el ?

— Se poartă frumos,

ne răspunde ea. Mă invită 
în societate, e atent.

Sînt acestea indicii 
gure ale caracterului, 
personalității, pot fi 
concludente, pot determi
na o asemenea hotărîre ? 
Tînăra muncitoare nu știe 
precis, dar are speranța 
că pînă în romantica lună 
mai o să-și cunoască vii
torul soț mai bine.

Dar poți cunoaște bine 
dinainte omul cu care te 
căsătorești? Cum poți 
să-l cunoști ? Ce-ți pro
pui, de fapt, să cunoști, ce 
dorești să știi despre el ? 
— iată cîteva din între
bările pe care multi tineri 
aflați „în perspectivă" și 
le pun cu acuitate.

„Ca să cunoști bine un 
om trebuie să mănînci 
cu el un sac de sare" — 
răspunde o zicală citată 
de mulți din cei cu care 
am stat de vorbă. ,,'Ne-am 
cunoscut și ne-om cu
noaște pîn-om muri", 
consideră Gavril Popu, 
după 45 de ani de căsni
cie. Sînt constatări făcute 
din experiențe multiple 
și îndelungate. întrucît 
oamenii se schimbă, tra- 
versînd vîrste și împre
jurări, procesul de cu
noaștere și de 
noaștere durează cît. via
ța însăși. Si atunci ?

pocil — a maturității de 
creație, a fost spulberată, 
prin operele lui Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Hortensia 
Papadat-Bengescu, Camil 
Petrescu, urmați de nume
roși alți scriitori. Au ur
mat alte mărturii ale ori
ginalității noastre crea
toare : împlinirile lui Ior- 
ga, Brâncuși, Enescu, pen
tru a nu cita decît pe cei 
mari. Toate aceste împli
niri au fost rodul conștiin
ței propriei valori, ele au 
aruncat în uitare formule
le netrebnice care ne con
siderau nedestoinici de a 
rezista temperaturilor înal
te ale creației.

O dată cu era socialis
tă a vieții românești, via
ța socială și creatoare a 
țării noastre a luat un a- 
vînt fără precedent în is
toria, bogată în realizări, 
a poporului nostru. S-a 
creat în răstimp de două
zeci de ani o nouă civi
lizație, afirmată pe toate 
tărîmurile de activitate, 
economic, social, cultural. 
Dezvoltarea noastră actu
ală nu este fragmentară, 
mărginită la cîteva sec
toare. Ne dezvoltăm mul
tiplu, într-o creștere gene
rală. împlinirile noastre 
au depășit de mult gra
nițele țării și s-au impus 
străinătății, prin noi va
lori. Prin mijlocirea tradu
cerilor și 
artistice, 
culturală 
mii prin 
viziunii și 
presie. 
dorice sînt desăvîrșite 
prin creația artistică a u- 
nor mari scriitori și artiști. 
Cultura românească nu 
mai este locală, ci un bun 
intrat în circuitul valori
lor universale.

Alături de operele spi- 1 
ritului, circulă în lume în
făptuirile noastre tehnice, 
care se ridică adesea, în 
noutate și îndrăzneală, la 
nivelul țărilor 
tradiție 
aceste 
o veche tradiție a geniu
lui românesc, căreia 
structura vieții socialiste 
actuale i-a dat impuls.

începînd din 22 decembrie (după 
ultima oră de curs), pînă la 9 ia
nuarie (inclusiv), elevii școlilor ge
nerale, liceelor, școlilor profesiona
le ți tehnice se vor afla în vacan
ță. Ce se pregătește pentru ca zi
lele vacanjei să fie plăcute, educa
tive și reconfortante ? lată cîteva a- 
mănunte în acest sens.

Pregătirile în vederea manifestă
rilor cultural-arfistice și sportive ca
re atrag în mod deosebit școlarii 
sînt la ordinea zilei. Pentru elevii 
școlilor generale de la orașe și sate 
se vor organiza serbări ale pomu
lui de iarnă în școli. Copiii vor fi 
felicitați cu prilejul sărbătoririi a- 
niversării Republicii Socialiste Ro
mânia și a Anului Nou și vor primi 
cadouri. Vor avea loc, de aseme
nea, carnavaluri pionierești, vizio
nări de spectacole de teatru și ci
nema. Se anunjă și o „Săptămînă 
a filmului pentru pionieri și șco
lari”. In majoritatea localităților ță
rii se amenajează „Orășele ale co
piilor". Programele cultural-ariistice 
adecvate cadrului acestor mici așe
zări de basm le vor spori farmecul.

în școlile unde există condiții co
respunzătoare, se vor amenaja clu
buri ale elevilor, iar bibliotecile 
școlare vor organiza un orar zilnic 
de servire cu cărți și reviste 
pentru tineret. Numeroși școlari, în
soțiți de cadre didactice, vor face 
excursii.

Consiliul Național al Organizajiei 
Pionierilor, împreună cu Ministerul 
Invăfăniînfului, organizează la 
naia trei tabere destinate unor 
nieri din întreaga (ară.

Și acum, pe scurt, cîteva din 
nifesfările mai importante înscrise 
în agenda vacanței pionierilor și 
școlarilor bucureșteni : La Palatul 
pionierilor, un spectacol festiv de
dicat aniversării proclamării Repu
blicii Socialiste România și 20 da 
carnavaluri, organizate diferențiat 
pentru pionieri și școlari din cla
sele mici și mai mari. Alte carnava
luri se vor desfășura la patinoarele 
„23 August”'-^ Floreasca.

Consiliul orășenesc al organiza
ției pionierilor în colaborare cu Pa
latul pionierilor organizează vizite, 
drumeții. și excursii pe temele „Să 
cunoaștem microraioanele Capita
lei, frumusețile și bogățiile Pa
triei”. De la Palatul din dealul Co- 
trocenilor se va porni cu autoca
rele spre Predeal, Sinaia, Doffana, 
Văleni, Giurgiu, Oltenița, Tîrgoviș- 
fe. Poiana Sfînei va găzdui o ta
bără sportivă, în două serii, pen
tru inițierea 
lari la ski.
profesionale 
sînt invitați 
sacraf istoriei orașului București, pre
cum și la întîlniri cu actori și re
gizori de teatru, cu cineaști.

în zilele vacanței de iarnă, peste 
3 000 de elevi bucureșteni vor face 
excursii la munte.

orașului Hanoi

Si- 
pio-

ma-

unor pionieri și șco- 
Elevii liceelor, școlilor 
și tehnice din Capitală 
la un simpozion con-

A. GOLIANU

reprezentărilor 
viața noastră 

se impune lu- 
originalitatea 

forța ei de ex- 
Manifestările fol- 
sînt

de veche 
industrială. Prin 

creații noi reluăm

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Poporul și guvernul român au 
luat cunoștință cu un sentiment de 
adîncă indignare de noile bombar
damente barbare efectuate de avia
ția americană asupra unor cartiere 
populate ale orașului Hanoi, care 
au provocat numeroase victime în 
rîndurile populației civile și distru
geri de bunuri materiale. în cursul 
raidurilor din 14 decembrie a.c. a 
fost lovit cartierul ambasadelor 
străine din Hanoi, provocîndu-se 
avarii și sediului Ambasadei Repu
blicii Socialiste România.

Bombardarea orașului Hanoi re
prezintă un pas extrem de pericu
los al imperialismului american în 
extinderea agresiunii sale împotri
va Republicii Democrate Vietnam 
— stat independent și suveran — 
un nou atentat împotriva poporu
lui vietnamez, o violare flagrantă a 
Acordurilor de la Geneva din 1954, 
demascînd încă o dată ipocrizia 
declarațiilor conducătorilor ameri
cani privind pretinsele intenții paș
nice ale Statelor Unite ale Ame
rica.

Faptele arată că Statele Unite ale 
Americii, sfidînd cererile catego
rice ale opiniei publice internațio
nale de a pune capăt agresiunii în 
Vietnam, recurg la mijloace tot mai 
barbare pentru a răpi dreptul sfînt 
al poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta.

Intensificînd în mod deliberat 
acțiunile agresive, guvernul State
lor Unite ale Americii creează un 
grav pericol pentru pacea lumii și

se încarcă cu o tot mai grea și 
sporită răspundere în fața întregii 
omeniri.

Poporul și guvernul Republicii 
Socialiste România, care din prima 
zi a agresiunii americane și-au ri
dicat glasul în sprijinul poporului 
vietnamez, își reafirmă hotărîrea 
de a acorda întregul lor sprijin po
litic, material și moral poporului 
vietnamez pînă la victoria defini
tivă asupra agresorilor.

Dînd expresie sentimentelor de 
solidaritate frățească ale poporului 
român cu poporul vietnamez, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia sprijină pe deplin dealarația 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam din 14 decembrie 1966 șl 
cere cu tărie Statelor Unite ale 
Americii să înceteze imediat, de
finitiv și necondiționat bombarda
mentele asupra Republicii Demo
crate Vietnam, să pună capăt agre
siunii lor în Vietnam, să-și retra
gă trupele din această țară și să 
lase poporul vietnamez să-și hotă
rască singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Poporul și guvernul român, con
vinse că în zilele noastre voința de 
libertate și independență a poporu
lui vietnamez nu poate fi înfrîntă 
pe calea armelor. își exprimă în
crederea nestrămutată că lupta sa 
eroică pentru independentă, suve
ranitate, unitate și integritate te
ritorială va fi încununată de 
succes.

BAZEI,E MILITARE . STRĂINE
incwaiibile cu

SUVERANITATEA NAȚIONALĂ

„între toate aceste popoare șl 
poporul nostru războiul rece pare 
acum derizoriu, în timp ce se or
ganizează o colaborare tot mai lar
gă și prietenească". Această frază 
a generalului de Gaulle din ul
tima sa conferință de presă, și care 
se referă la țările din Europa de 
est, constituie cheia politicii ex
terne actuale a Franței. Datorită în 
mare parte — în afară de motive

Telegrame

Tovarășului
Președintele 
al Republicii

Român

de Stat

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
. Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist

CHIVU STOICA
Consiliului
Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Albania, precum și în numele nostru 
personal, vă exprimăm mulțumirile noastre pentru urările adresate cu 
ocazia celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Albaniei.

Dorim ca poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român și a guvernului său, să obțină noi succese în construcția socialistă 
a țării și ne exprimăm convingerea că vechea prietenie și colaborare fră
țească între cele două popoare ale noastre se vor dezvolta și întări tot 
mai mult, pe baza principiilor marxism-leninismului, pentru binele lor 
comun, pentru triumful socialismului și păcii.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 

din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc să transmit Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pen

tru amabilul mesaj de felicitare primit cu ocazia zilei independenței Fin
landei și să vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea Dv. perso
nală și pentru prosperitatea României.

LJRHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

strategice — faptului că războiul 
rece care opunea Estul și Vestul 
este pe cale de a se stinge, guver
nul francez a hotărît, în luna mar
tie, dezangajarea țării din organis
mele integrate ale alianței atlan
tice, și, în același timp, lichi
darea bazelor străine de pe terito
riul său. în același timp, încrede
rea luînd locul neîncrederii, nor
malizarea relațiilor dintre Franța 
și țările socialiste se accentuează 
tot mai mult. Semnalul a fost dat, 
ca să zic așa, de vizita făcută de 
dl. Maurer la Paris în iulie 1964, 
turneul european al d-lui Couve de 
Murville întărit de călătoria la 
Moscova a generalului de Gaulle, 
acțiuni ce aveau să deschidă mari 
perspective destinderii, apoi coope
rării cu țările din Răsărit.

Această cooperare este deosebit 
de fecundă cu Uniunea Sovietică, 
după cum o dovedesc multiplele 
acorduri științifice, tehnice și co
merciale semnate în ultima vreme 
intre cele două țări. „Deschiderea 
spre Est" întreprinsă de guvernul 
francez afectează favorabil rela
țiile Franței cu celelalte țări so
cialiste. Contractul important în
cheiat recent între România și u- 
zinele franceze ..Renault" este cea 
mai bună ilustrare în această pri
vință. Se îmbunătățesc, de aseme
nea. relațiile Franței cu Bulgaria. 
Polonia. Cehoslovacia. Ungaria si 
Iugoslavia.

Independentă și suveranitate; 
respectarea angajamentelor liber 
consimțite : neamestec în aface
rile interne ale altora — acesta este 
tripticul la care Franța și-a tra
sat ca sarcină să-și adapteze rela
țiile ei externe. O formulă poate 
explica această poziție: pentru 
Franța nu există țări mici și țări 
mari, nu există decît națiuni. Și 
înainte de a aplica aceste princi
pii în relațiile cu alte state, de 
Gaulle a făcut în așa fel încît ele 
să fie^ aplicate mai întîi propriei 
sale țări. începînd cu domeniul 
apărării. La 1 aprilie 1967, francezii 
vor redobîndi deplina lor suvera
nitate, căci, după cum a declarat 
șeful statului, trebuie „să nu mai e- 
xiste nici o subordonare, nici actua
lă, nici eventuală a forțelor noastre, 
nici unei autorități străine". Nu 
numai că forțele militare franceze 
nu vor mai primi de acum înain
te ordine de la alții decît de )a co
mandamentul francez; dar în cinci 
luni nu va mai rămîne pe terito
riul Franței nici un stat major, nici 
o unitate, nici o bază a vreunei ar
mate străine. De altfel a și fost lua
tă hotărîrea transferării cartierului 
general al N.A.T.O. — SHAPE — și 
a Consiliului Politic al alianței

(Continuare în pag. a VI-av
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(Urmare din pag. I) Conferința organizației 
regionale de partid Hunedoara

Aflăm, astfel, pentru a da 
un exemplu, din articolul 
inginerilor Mircea Mari
nescu și Eugen Hașu, pu
blicat recent în revista 
Știință șl Tehnică, fapte 
ce trebuie cunoscute de 
orice român : pe vremea 
lui Alexandru cel Bun sau 
Ștefan cel Mare „arta con
strucțiilor navale moldo
venești ajunsese să fie 
admirată chiar de specia
liștii străini, care de mul
te ori cumpărau nave 
construite în șantierele 
moldovenești. Flota mili
tară de șeici și pînzare a 
lui Mircea sau Mihai Vi
teazul era socotită în a- 
cele timpuri ca una din
tre cele mai moderne și 
mai rapide".
Pe linia acestei tradiții, 
construcțiile noastre na
vale au lansat în ultimii. 
22 de ani, sute de nave 
moderne, printre care mi
neralierul „Petroșani", 
conslruit în șantierul din 
Galați, model al altor 5 
cargouri, care pot fi soco
tite ca fiind „dintre cele 
mal moderne".

Tînăra noastră indus
trie fabrică motoare Die
sel. care sînt vîndute mai 
multor mari țări industri
ale ; exportăm material 
necesar exploatării petro
lului în țările cele mai

Conștiința
de
sine
industrializate și cu vechi 

. tradiții petroliere din 
lume ; navele construi
te în șantierele româ
nești traversează mă
rile ; fabricăm hîrtie și 
tipărim cărți pentru po
poare cu o veche artă 
tipografică ; vagoanele și 
cisternele petroliere fa
bricate în uzinele noas
tre circulă pe căile fe
rate ale altor continen
te. Meșteșugarul român 
și-a arătat îndemînarea, 
precizia, gustul și dragos
tea pentru lucrul înfăptuit, 
care ia în mîinile lui echi
librul și frumusețea unei 
opere de artă, traducînd 
astfel în viață spiritul de 
inventivitate și vigoarea 
concepției inginerilor.

...Atari fapte, pe care nu 
le putem cita decît frag
mentar și pe care numai 
statistica generală a vie
ții noastre sociale și in
dustriale o poate expri
ma în integralitatea ei, 

1 trebuie cunoscute de toți, 
pentru a avea, în orice 
clipă a vieții noastre, o 
conștiință de sine exactă, 
a puterilor noastre sufle
tești. Nu vom pleda aci, 
fără îndoială, pentru o 
exaltare factice a calită
ților noastre ; vom recla
ma, în schimb, o cunoaș
tere exactă a propriilor 
putinfi — și mai ales o 
înlăturare hotărîtă a for
mulelor blazate care in
hibează spiritul de crea
ție, încă înainte de înfi
ripare. Literatul sau artis
tul care are îndoieli a- 
supra operei în pregăti
re, sportivul care nu are 
certitudinea izbînzii, acto
rul care se îndoiește de 
sine, inginerul sau munci
torul care au opinia infe
riorității lor în comparație 
cu tehnicienii străini, pro
fesorul care nu află cu- 
vîntul inspirat al încrede
rii în geniul poporului său 
pentru a-1 transmite tine
relor inteligențe — sînt 
sortiți dinainte neizbutirii. 
Pentru a putea lucra cre
ator, trebuie să-ți cumpă
nești cu îngrijire puterile, 
înlăturînd toate „comple
xele de inferioritate", care 
sterilizează, și toate for
mulele inhibatorii.

Fără îndoială, fiecare 
popor excelează în anu
mite „produse". Nu poți fi 
totdeauna și pretutindeni 
perfect. Se poate recu
noaște, în principiu, su
perioritatea ca și inferio
ritatea unora sau altora 
dintre confecțiile străine, 
în comparație cu ale 
noastre. Oglindind exce
lența produselor româ
nești, a formelor de crea
ție națională, ridicăm to
nusul psihologic al mase
lor și înlăturăm, acolo 
unde mai există, spiritul 
de imitație, superficial și 
snob, a modelului străin, 
cu sau fără gust, cu sau 
fără bun simț.

Conștiința de sine a 
propriei valori constituie, 
pentru fiecare om și pen
tru fiecare națiune, o for
ță ce nu trebuie cu nici 
un preț diminuată. Lumi
na dinlăuntru să se râs- 
pîndească viu, în afară 1

onferința organizației 
regionale de partid Hu
nedoara, care a avut loc 
la 15 decembrie a.c., 
conturează imaginea 

contemporană a meleagurilor hu- 
nedorene, sintetizează bogata expe
riență a unei largi activități econo
mice și social-culturale, desfășu
rată în scopul realizării programu
lui stabilit de cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Au fost dezbătute 
multilateral, în spirit creator și cu 
competență, rezultatele unei munci 
care a transformat regiunea într-o 
bază modernă și puternică a in
dustriei românești.

Peste 700 de delegați ai organi
zațiilor de partid au analizat cu 
spirit de răspundere succesele 
muncii politice și cauzele defi
ciențelor, au dezbătut și au tras 
învățăminte din bogata lor expe
riență culeasă în munca de mobili
zare a energiilor umane, de valo
rificare a potențialului economic 
de care dispun. Trecerea în 
revistă a rezultatelor numeroase 
pe care le-au obținut a fost înso
țită de perspectiva celor ce urmea
ză a fi încă înfăptuite, de măsurile 
concrete, menite să asigure înde
plinirea în viitor, mai bine și mai 
repede, a sarcinilor dezvoltării 
continue a regiunii Hunedoara.

La Conferința regională a parti
cipat tovarășul Alexandru Dră
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent și 
secretar al C.C. al P.C.R.

Darea de seamă a comitetului re
gional de partid a fost prezentată 
de tovarășul Gheorghe Călin, prim- 
secretar al comitetului regional de 
partid. Scoțînd în evidență însem
natele realizări obținute de oame
nii muncii hunedoreni, vorbitorul a 
subliniat că toate aceste înfăptuiri 
constituie întruchiparea vie a poli
ticii înțelepte, realiste și dinamice 
a Partidului Comunist Român. Pla
nul producției globale al industriei 
hunedorene a fost îndeplinit, în 
cele 11 luni ale acestui an, în pro
porție de 102,5 la sută. întreprin
derile din regiune au dat peste plan 
24 600 tone de fontă, 24 000 tone de 
oțel, 20 400 tone de laminate finite, 
48 000 tone de cărbune, însemnate 
cantități suplimentare de minereu 
de fier, cupru, plumb, precum și o 
serie de produse variate, de bună 
calitate — mașini-unelte, utilaje, 
bunuri de larg consum. Există toate 
condițiile ca planul producției in
dustriale și de investiții pe acest 
an să fie realizat, creîndu-se pre
mise temeinice pentru îndeplinirea 
ritmică a planului anului viitor, 
în regiune au fost construite și date 
în folosință noi și importante ca
pacități de producție, cum sînt 
mina Paroșeni, furnalul nr. 8 și fa
brica de dolomită de la Hunedoa
ra, modelăria de la Călan, cupto
rul tunel și cel rotativ de la fa
brica de produse silico-aluminoase 
din Alba Iulia și multe altele.

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste au fost obținute spo
ruri de grîu și porumb cu 300 și 
respectiv 800 kg mai mult decît în 
anul trecut. Au crescut și efecti
vele de animale față de 1965. Prin
tre realizările ultimilor doi ani au 
fost amintite construcția în regiu
ne a peste 11 000 de locuințe, 104 
săli de clasă, 13 cămine culturale, 
o modernă casă de cultură la Pe- 
troșeni.

Cu toate aceste realizări, în in
dustria regiunii se fac încă simțite 
o serie de lipsuri și deficiențe, 
îndeosebi 'în ce privește folosirea 
utilajelor, agregatelor și spațiilor 
de producție la întreaga lor capa
citate, realizarea integrală și rit
mică a planului de investiții și a 
celui de producție, îmbunătățirea 
calității produselor.

în agricultură se manifestă 
neajunsuri care au frînat ridicarea 
la nivelul corespunzător a produc
ției la hectar, folosirea judicioasă 
a fondului funciar.

Darea de seamă a insistat asu
pra răspunderii organelor și orga
nizațiilor de partid, colectivelor de 
întreprinderi pentru pregătirea și 
darea în funcțiune, la timp și în 
cele mai bune condiții, a obiecti
velor prevăzute în planul cincinal 
— noul bluming de la Hunedoara, 
termocentrala Deva, o serie de 
mine noi în Valea Jiului și altele.

în acest an indicatorii economici 
ai planului au fost realizați, au 
fost produse peste plan însemnate 
cantități de fontă, oțel și laminate 
finite, productivitatea muncii și 
rentabilitatea au crescut — a spus | 
în cuvîntul său tovarășul Nicolae | 
Agachi, director general al Com- | 
binatului siderurgic Hunedoara. A- | 
ceste rezultate demonstrează po- | 
sibilitățile organizației noastre | 
de partid, ale cadrelor tehnice, ho- K 
tărîrea lor fermă de a îndeplini g 
sarcinile cincinalului. Vom acționa I 
cu multă insistență pentru reali- I 
zarea tuturor măsurilor stabilite, 
pentru înlăturarea deficiențelor 
existente, deoarece etapa următoa
re, în special anul 1967, pune în 
fața noastră probleme deosebit de 
importante. Este necesar ca Minis
terul nostru să întocmească un 
program de perspectivă, care să 
asigure rezolvarea condițiilor de | 
contractare și desfacere a metalu- i 
lui, să creeze posibilități pentru N 
asigurarea stabilității programelor | 
de laminare. Va trebui, de aseme- | 
nea, să fie luate măsuri urgente | 
pentru realizarea planului de in- g 
vestiții la laminorul bluming.

Vorbitorul >a criticat calitatea 
cărbunelui cocsificabil din Valea 
Jiului și a concentratelor de fier 
de la Teliuc.

în aceeași ordine de idei, tovară
șul Gheorghe Vasiu, prim-secre- | 
tar al Comitetului orășenesc de ® 

partid Hunedoara, a arătat că de 
multe ori energii materiale și u- 
mane se irosesc din cauza slabei 
organizări. La Uzina de preparare 
a minereurilor din Teliuc, unde 
există pierderi și risipă de mine
reu, întreținerea și reparațiile sînt 
superficiale. După 19 luni de la 
intrarea în funcțiune, uzina pre
zintă un aspect de provizorat, a- 
gregatele fiind prost întreținute. 
La noua fabrică de aglomerare 
nr. 2 de la Hunedoara, producția 
zilnică este mai mică cu cîteva 
sute de tone din cauza unor gre
șeli de proiectare. Responsabilii de 
această situație — proiectanții șl 
cercetătorii — trebuie să fie trimiși 
la fața locului să remedieze îm
preună cu beneficiarul neajunsu
rile ivite și nu să facă, timp de 
luni și luni, numai planuri de mă
suri și rapoarte.

Tovarășul Ștefan Trîpșa, mais
tru oțelar la Hunedoara, a abor
dat multilateral problema valorifi
cării rezervelor de creștere a pro
ducției de metal. Avem la dispo
ziție mijloace moderne — a spus 
el — care permit ridicarea produc
tivității muncii și a calității produ
selor. Dar folosirea tehnicii con
temporane cere o pregătire profe
sională superioară, cere muncitori
lor să aibă o calificare la nivelul 
utilajelor pe care le mînuiesc.

Tovarășul Vasile Vasu, director 
general al Uzinelor mecanice Cu- 
gîr, a arătat că a fost introdusă 
planificarea producției de mașini- 
unelte cu ajutorul metodelor mate
matice și al calculului electronic, se 
prevăd studii statistice pentru de
terminarea cauzelor rebuturilor, se 
pregătește trecerea la controlul sta
tistic al calității. în 1967 aceste me
tode vor fi extinse. în cadrul secto
rului de concepție lucrează 56 de 
ingineri din totalul de 111. Utilizînd 
din plin aceste forțe și mijloace, va 
trebui ca, alături de asigurarea unei 
producții ritmice, să punem accent 
pe studierea și introducerea unor 
norme tehnico-științifice pe toate 
fazele procesului de muncă.

Directorul general al întreprin
derii de construcții siderurgice din 
Hunedoara, inginerul Folticska 
Francisc, vorbind despre sarcinile 
importante ale constructorilor hu
nedoreni pe anul viitor, a arătat că 
obiectivul lor principal este lami
norul bluming 1 300. Pentru 
acesta, cît și pentru celelalte obiec
tive este foarte urgentă asigu
rarea documentației tehnice și a 
utilajelor. Trebuie ca Ministerul 
Industriei Metalurgice și alte or
gane centrale să facă tot posibilul 
pentru a nu provoca întârzierea 
dării în funcțiune a acestui im
portant obiectiv.

Unul din aspectele negative ale 
activității noastre — arăta tovară
șul Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșeni — este realizarea nerit
mică. a sarcinilor de plan, rămîne- 
rea în urmă a unor sectoare și bri
găzi. A întârziat darea în funcțiune 
a unof obiective industriale și lu
crări de investiții în subteran, se 

egiunea București, care 
se întinde de-a lungul 
Dunării de la Olt și pînă 
dincolo de valea Ialomi- 
ței, cuprinde cea mai 

mare parte a Bărăganului. Da
torită întinderii sale ca și a re
coltelor tot mai mari pe care le 
obține la hectar, regiunea Bucu
rești asigură a cincea parte din 
producția de grîu și porumb a 
întregii țări. Regiunea s-a fă
cut cunoscută în ultimul timp și 
pentru realizările sale deosebite în 
dezvoltarea industriei. Rod al po
liticii partidului nostru de reparti
zare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, în regiu
ne s-au construit, în ultimii ani, 
puternice și impunătoare obiecti
ve industriale : Combinatul chimic 
Turnu Măgurele, Combinatul de 
celuloză și hîrtie Călărași etc.

La Conferința organizației regio
nale de partid București, care a 
avut loc în ziua de 15 decembrie, 
delegații — muncitori, ingineri, 
țărani cooperatori, mecanizatori, 
activiști de partid — au reliefat pe 
larg succesele obținute în desfășu
rarea muncii de partid avînd ca 
scop sporirea continuă a producției 
industriale și agricole, dezvoltarea 
învățămîntului și culturii și au sub
liniat sarcinile care revin comuniș
tilor din această organizație, a tu
turor oamenilor muncii din regiu
nea București pentru realizarea 
sarcinilor celui de-al . IX-lea Con
gres al P.C.R.

La conferință au participat to
varășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Petre Lupu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat pentru Muncă și 

desfășoară nesatisfăcător lucrările 
de alimentare cu apă, canalizare și 
regularizare a apelor Jiului. Pe 
lîngă măsurile stabilite pe plan lo
cal pentru înlăturarea deficiențelor 
existente, solicităm sprijinul Mi
nisterelor Minelor, Energiei Elec
trice, Economiei Forestiere și Co
mitetului de Stat al Apelor.

Mai njulți vorbitori, între care 
tovarășul Gheorghe Iliescu, direc
tor tehnic al Combinatului carbo
nifer Valea Jiului, și Eugen Co- 
libaba, șef de exploatare la mina 
Uricani, au vorbit pe larg despre 
problemele întăririi disciplinei teh
nologice și de muncă, ridicarea ca
lității cărbunelui și asigurarea 
securității muncii.

Tovarășul Petre Constantin, șef 
de brigadă la mina Lupeni, s-a re
ferit la calitatea necorespunzătoare

Cuvintarea tovarășului Alexandru Drăghici
în perioada care a trecut de 

la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
poporul nostru a desfășurat o mun
că rodnică, entuziastă, în toate do
meniile de activitate. Rezultatele 
obținute sînt o confirmare a juste
ței și realismului politicii partidu
lui, demonstrează forța și vitalita
tea economiei noastre socialiste.

Referindu-se la unele probleme 
actuale ale lumii contemporane, 
vorbitorul a exprimat solidaritatea 
și sprijinul ferm al poporului nos
tru față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez în lupta sa îm
potriva agresorilor americani.

Avîntul economiei noastre națio
nale se reflectă puternic și în dez
voltarea regiunii Hunedoara. Aici 
au intrat în funcțiune unele din 
marile obiective ale cincinalului, 
altele sînt în construcție sau vor 
începe să fie construite în curînd. 
Activitatea economică și social- 
culturală intensă pune în fața or
ganelor de partid o serie de pro
bleme și sarcini complexe, multi
laterale, deosebit de importante. 
Vorbitorul a insistat pe larg asupra 
modului în care comitetul regional, 
comitetele raionale și organizațiile 
de partid trebuie să abordeze re
zolvarea sarcinilor, să militeze 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
care s-au mai manifestat.

Am dezvoltat foarte mult indus
tria noastră, am dotat-o cu teh
nica cea mai avansată, avem în
treprinderi și instalații cu care ne 
putem mîndri — a spus vorbitorul 
— dar în ce privește organizarea 
și conducerea acestor unități sînt 
folosite încă metode depășite, care 
nu mai corespund gradului de dez
voltare și înzestrare tehnică a în
treprinderilor, cerințelor pe care le 
ridică producția modernă. De aceea, 
este necesar ca problemele orga
nizării științifice a producției și a 
muncii să ocupe un loc de seamă în

Salarii, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale de stat și 
economice etc.

în darea de seamă prezentată, 
tov. Gheorghe Necula, prim-secre- 
tar al comitetului regional de par
tid, a relevat avîntul dezvoltării 
economiei și vieții social-culturale 
a regiunii București, perspectivele 
de înflorire ce se deschid regiunii 
prin planul cincinal, ca urmare a 
aplicării politicii partidului nostru 
de dezvoltare multilaterală a pa
triei. Organizația regională, preo- 
cupîndu-se de sporirea continuă a 
producției industriale și agricole a 
întreprins numeroase măsuri poli
tice și organizatorice. Colective de 
activiști conduse de membrii bi
roului regional, au studiat activi
tatea organizațiilor de partid din 
întreprinderi, unități agricole și 
din instituții. De asemenea, s-au 
organizat consfătuiri și schimburi 
de experiență cu cadre de bază din 
întreprinderi în vederea extinderii 
experienței înaintate. în cele 11 
luni ale anului 1966 producția 
globală industrială a crescut cu 
15,6 la sută, iar productivitatea 
muncii cu 7,7 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. în aceas
tă perioadă au fost terminate 6 
obiective industriale la Combinatul 
chimic Turnu-Măgurele, au fost 
extinse și modernizate fabricile de 
conserve Buftea și Valea Roșie 
etc.

Rezultate însemnate au fost ob
ținute și în sporirea producției a- 
gricole, în consolidarea economică 
și organizatorică a cooperativelor 
agricole. în acest an, gospodăriile 
de stat au realizat, în medie la hec
tar, 2 140 kg grîu, 3 600 kg porumb, 
1 950 kg floarea-soarelui, iar coo
perativele agricole — 1 660 kg grîu, 
3 022 kg porumb, 1 660. kg floarea- 
soarelui și 26 328 kg sfeclă de za
hăr. în sectorul zootehnic, compa- 

a utilajului pe care îl primesc, de 
multe ori, exploatările miniere din 
Valea Jiului. Locomotivele Diesel 
și vagoneții livrați de Uzina „Unio“ 
din Satu Mare, sînt de calitate sla
bă. Reluînd această idee, tovară
șul David Moculescu, directorul 
D.R.E.F. Hunedoara, a arătat că se 
impune o activitate susținută, mai 
bine organizată pentru păstrarea 
instalațiilor, prin calificarea și 
permanentizarea muncitorilor, ca
re să le exploateze rațional.

Despre problemele dezvoltării 
producției agricole a vorbit , to
varășul Alexandru Șuluțiu, pre
ședintele Uniunii regionale a coope
rativelor agricole de producție. 
Realizările noastre reflectă doar 
parțial posibilitățile existente în re
giune. în aceleași condiții de sol și 
climă avem încă multe cooperative 

preocupările comitetului regional 
de partid, ale organelor economice 
centrale și ale conducerilor între
prinderilor. Datorită defecțiunilor 
în programarea liniilor de laminare 
și optimizarea loturilor, de exem
plu, se pierde un procent însemnat 
din capacitatea utilajelor. în ace
lași timp, modificările frecvente ale 
programelor de laminare, provo
cate de multe ori de însăși defec
țiunile interne existente la combi
natul siderurgic — au creat se
rioase greutăți activității altor în
treprinderi din țară.

După ce a subliniat necesitatea 
înlăturării neajunsurilor care se 
manifestă în exploatarea, întreți
nerea și repararea utilajelor, agre
gatelor și instalațiilor din dotarea ' 
întreprinderilor, vorbitorul a spus : 
în ultima perioadă, colectivele de 
muncă din industria regiunii au 
obținut unele rezultate bune pe li
nia îmbunătățirii calității. produ
selor. Au crescut caracteristicile fi- 
zico-mecanice.la unele mărci de o- 
teluri, s-au omologat și introdus în 
fabricație noi tipuri de mașini- 
unelte. Cu toate acestea, întreprin
derile regiunii produc încă bunuri 
care calitativ nu se ridică la nive
lul necesităților economice. Proble- < 
ma calității produselor trebuie să. 
stea în mai mare măsură în aten
ția' organelor și organizațiilor de 
partid, deoarece rezultatele activi
tății lor se măsoară nu numai după 
cantitatea ci și după calitatea pro
duselor obținute.

în continuare, tovarășul Alexan
dru Drăghici a arătat că este ne
cesar ca în viitor conducerile între
prinderilor, ministerele tutelare, 
organizațiile de partid să acorde 
mai multă atenție întăririi sectoa
relor de concepție, unde să-și des
fășoare activitatea cele mai bune . 
cadre tehnico-inginerești. De ase
menea, va trebui ..extinsă cerceta- 

rativ cu 1964, s-a înregistrat o 
creștere de 46 la sută la producția 
de carne și de 10 la sută la lapte 
în G.A.S., iar în cooperativele agri
cole creșterea a fost de 29 la sută 
la carne și de 34 la sută la lapte. O 
atenție deosebită s-a acordat extin- 

' derii suprafețelor irigate, pe aceste 
terenuri obținîndu-se producții 
mult superioare. Aceasta a .făcut ca 
veniturile realizate de cooperati
vele agricole în acest an să fie de 
peste 2,5 miliarde lei, cu 640 mi
lioane lei mai mult decît în 1964.

Pentru dezvoltarea, în conti
nuare, a industriei, agriculturii și 
a celorlalte domenii ale activității 
economice și social-culturale din 
regiune, în 1967 sînt prevăzute 3,7 
miliarde lei. Aceasta solicită utili
zarea la maximum capacitatea și 
eforturile colectivelor din între
prinderi, ale organelor și organiza
țiilor de partid din regiune spre a 
se asigura realizarea, în mod e- 
xemplar, a tuturor obiectivelor sta
bilite. S-au remarcat, în mod deo
sebit, rezervele mari de sporire a 
producției agricole prin extinderea 
suprafețelor irigate și ameliorarea 
animalelor, introducerii științei și 
tehnicii în procesul de producție.

Problemele dezvoltării, în con
tinuare, a industriei regiunii, îm
bunătățirea calității produselor au 
fost dezbătute pe larg în conferin
ță. Vorbitorii au subliniat necesi
tatea de a se lua măsuri pentru ca 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele și Combina
tul de celuloză și hîrtie Călărași — 
principale întreprinderi industriale 
ale regiunii — planul de producție 
să se realizeze ritmic, să se îmbu
nătățească calitatea produselor. în 
cuvîntul lor, tov. Serghie Petculeț, 
secretar al comitetului regional de 
partid, Tudor Jan, prim-secretar al 
comitetului raional de partid Tr. 
Măgurele, au arătat că deficiențele 

care dau producții diferite. Trebuie 
să punem mai mult accent pe dez
voltarea zootehniei. Problemele 
rentabilizării gospodăriilor agricole 
de stat au fost abordate de tova
rășul Georgel Răican, directorul 
Trustului regional Gostat.

Referindu-se la problemele in
vestițiilor, tovarășul Mircea Ramba, 
vicepreședinte al sfatului popular 
regional, a subliniat că întârzierea 
execuției unor obiective planifi
cate se datorește, în mare măsură, 
deficiențelor din sectorul proiectă
rii.

Ocupîndu-se de problemele mun
cii ideologice; de învățămîntul de 
partid, munca politică de masă, 
tovarășul Ion Pipoș, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Alba, a arătat că în activitatea sa 
comitetul raional a pus accentul pe 
conținutul învățămîntului de 
partid.

Dînd glas preocupărilor pe care 
le au cadrele didactice ale Institu
tului de mine Petroșeni, tovarășul 
rector Aron Popa, a vorbit despre 
metodele aplicate în procesul de 
învățămînt, menite să asigure 
pregătirea cadrelor de specialiști 
necesare unei ramuri economice a- 
tît de însemnate ca cea minieră.

în peisajul de realizări pozitive 
al culturii regiunii — a arătat to
varășul Cornel Stoica, vicepre
ședinte al sfatului popular regio
nal — face o notă discordantă for
malismul în care ■ sînt concepute, 
uneori, manifestările cultural-ar- 
tistice.

rea științifică în întreprinderi și 
axată în special pe cercetarea apli
cativă care să ducă la perfecțio
narea proceselor tehnologice, la 
introducerea unor metode de înal
tă productivitate în exploatările 
miniere și la obținerea unor produ
se de calitate superioară.

în condițiile noastre sursa deter
minantă. care asigură o dezvoltare 
continuă și multilaterală a econo
miei în ritmurile prevăzute de 
partid, o constituie creșterea per
manentă a eficienței economice a 
întregii activități. în acest scop, 
trebuie închise toate canalele prin 
care se pierd însemnate valori ma
teriale, să fie reduse cheltuielile 
neproductive, să fie curmată risipa 
de materiale, depășirea consumuri
lor specifice. Vorbitorul a atras în 
mod deosebit atenția asupra preo
cupării ce trebuie acordată gospo
dăririi raționale a metalului. Co
lectivele din regiunea Hunedoara, 
și în special Combinatul siderurgic, 
trebuie să acorde o mare atenție 
reducerii pierderilor de metal la 
furnale si oțelării, extinderii lami
nării oțelului la toleranțe restrînse 
și altor măsuri.

Subliniind marea importanță pe 
care o acordă partidul folosirii efi
ciente. a fondurilor de investiții, 
vorbitorul a pus accent pe măsuri
le ce trebuie luate, pentru înlătu
rarea rămînerii în urmă la lucră
rile de investiții și la exploatările 
miniere și construcții energetice, 
pe respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor obiecti
ve și atingerea parametrilor pro
iectați. Aceasta, a spus vorbitorul, 
este o sarcină de mare importanță 
pe care conducerea partidului o 
pune ministerelor, întreprinderilor, 
organelor și organizațiilor de par
tid. Comitetul regional de partid 
trebuie să manifeste mai multă 
exigență în exercitarea controlului 

în activitatea unor întreprinderi 
industriale se datoresc și faptului 
că organele și organizațiile de par
tid, conducerile tehnico-adminis- 
trative din' unitățile și departa
mentele respective, nu s-au ocupat 
zi de zi de asigurarea funcționării 
tuturor mașinilor și instalațiilor la 
parametrii proiectați, de ridicarea 
calificării profesionale a unor mun
citori și tehnicieni, de aprovizio
narea tehnico-materială. Conferința 
a cerut organizațiilor raionale și 
orășenești de partid să acorde mai 
multă atenție rezolvării de către 
conducerile tehnico-administrative 
a problemelor ce privesc organiza
rea riguroasă a spațiilor de pro
ducție și a locurilor de muncă, uti
lizarea la întreaga capacitate, pe 
baza normelor tehnice stabilite, a 
tuturor instalațiilor și utilajelor.

Mai mulți vorbitori, printre care 
tov. Vasile Mateescu, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, Ion Burghiu, di
rectorul Trustului regional de con
strucții, Gh. Stoica, directorul în
treprinderii regionale de electrici
tate, au subliniat necesitatea luării 
unor măsuri corespunzătoare pen
tru realizarea la termen a investi
țiilor.

Ținîndu-se seama de faptul că 
agricultura constituie sectorul pre
ponderent în economia ' regiunii, 
conferința a acordat o mare atenție 
problemelor sporirii producției ve
getale și animale, creșterii renta
bilității gospodăriilor de stat și 
întăririi economice și organizato
rice a cooperativelor agricole. în 
cuvîntul său, tov. . Ion Surcea, di
rectorul Trustului G.A.S. Urziceni, 
a subliniat că în acest an gospo
dăriile de stat. din trustul Urzi
ceni au obținut o recoltă bună, 
dar că există încă diferențe mari 
între nivelul producției dintr-o u- 
nitate și alta. în timp ce G.A.S. 

de partid în domeniul investițiilor, 
astfel ca în trimestrul I al anului 
viitor să se realizeze cel puțin 
20—25 la sută din planul anual. ‘

în continuare, tovarășul Alexan
dru Drăghici s-a referit la unele 
probleme ale producției agricole, 
subliniind necesitatea folosirii efi
ciente a condițiilor pe care le are 
regiunea Hunedoara pentru spori
rea producției vegetale și animale. 
Arătînd că față de posibilitățile 
existente rezultatele obținute sînt 
încă puține, vorbitorul a subliniat 
necesitatea punerii în valoare a 
rezervelor, aplicarea corectă a în
tregului complex de măsuri agro
tehnice.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de problemele vieții interne 
de partid, de necesitatea generali
zării a tot ce este nou și pozitiv în 
stilul și metodele de muncă ale 
organizațiilor de partid, de orga
nizarea temeinică a aplicării con
trolului și îndeplinirii măsurilor 
adoptate și de ridicarea la un ni
vel mai înalt a muncii de primire 
în partid și a educării partinice a 
membrilor de partid, în special a 
celor nou primiți.

Creșterea nivelului și eficienței 
muncii de partid este strîns legată 
de aplicarea consecventă a cerințe
lor democrației interne de partid, 
de folosirea în întreaga activitate a 
principiului muncii colective, de 
crearea unui climat favorabil pen-, 
tru dezvoltarea largă a criticii și 
autocriticii.

învățămîntul de partid este che
mat să înarmeze pe membrii de 
partid și ceilalți oameni ai muncii 
cu cunoașterea profundă a poli
ticii partidului și statului nostru — 
să pună un mai mare accent pe 
studierea problemelor economice. 
O sarcină importantă a întregii 
munci ideologice, a activității cul
turale de masă, a învățămîntului 
de stat constă în ridicai..-.nive
lului educației moral cetățenești 
a oamenilor muncii, îndeosebi a 
tineretului.

în încheiere, tovarășul Alexandru 
Drăghici a spus : Aveți oameni mi
nunați, formați și educați de par
tid, care au o temeinică pregătire 
politică și profesională, în stare să 
rezolve cele mai complexe pro
bleme pe care le ridică producția 
modernă. Organizațiile de partid se 
bucură de prestigiu și .autoritate 
în mase. Conducerea de partid îsi 
exprimă convingerea că oamenii 
muncii din această regiune, conduși 
și îndrumați de organele și orga
nizațiile de partid, își vor consacra 
și pe viitor toate forțele, tot en
tuziasmul și capacitatea lor crea
toare pentru înfăptuirea cu succes 
a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

•*
Conferința regională de partid-a 

ales apoi membrii noului comitet 
regional și ai comisiei de revizie. 
Prima ședință plenară a comitetu
lui regional a ales în funcția de 
prim-secretar pe tov. Gheoruhe 
Călin, membru al C.C. al P.C.R.

Delegații la conferință au adre
sat o'Scrisoare Comitetului Central ■ 
al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral. prin care exprimă sprijinul 
hotărît și deplin față de progra- . 
mul măreț al partidului, de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
România, față de activitatea sa 
consecventă pentru apărarea uni- . 
tații mișcării comuniste si munci • 
torești mondiale și se. angaieaz ; 
să mobilizeze toate forțele pĂ?A'ru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
din planul de stat pe anul 1967 si 
pe următorii ani ai cincinalului.

Andrei VELA
Mircea SIMIONESCU

Borănești, Lehliu și Dîlga au rea
lizat, în medie la hectar, 
2 500—3 000 kg grîu și 6 000 kg po
rumb, G.A.S. Sărulești și G.A.S. 
Frumușica, în aceleași condiții de 
climă și sol, au obținut între 2 400— 
2 800 kg porumb la ha. Dintr-un 
simplu calcul rezultă că dacă 
G.A.S. rămase în urmă ar fi a- 
juns la nivelul realizărilor medii’ 
pe trust, s-ar fi putut livra în 
plus la fondul de stat 1 500 tone 
grîu și 4 500 tone de porumb.

Vorbitorul a subliniat necesita
tea organizării unor schimburi de 
experiență avînd ca scop popu
larizarea și generalizarea expe
rienței înaintate.

Rezerve mari de sporire a pro
ducției agricole există și în coope
rativele agricole. Tov. Constantin 
Popa, președintele cooperativei a- 
gricole Dor Mărunt, a arătat me
todele care au contribuit la creș
terea răspunderii cooperatorilor 
pentru realizarea unei producții ri
dicate. Faptul că în acest an s-a 
realizat o recoltă medie de 5 060 
kg de porumb boabe la hectar are 
la bază sporirea cointeresării coo
peratorilor în aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice 
prin introducerea retribuției supli
mentare.

Extinderea irigațiilor constituie 
una din principalele măsuri care 
duc la o creștere simțitoare a pro
ducției la hectar. Tinînd cont de 
regimul redus de precipitații. în- 
regiune s-a dezvoltat o largă acțiu
ne de extindere a suprafețelor iri
gate. Numai în acest an s-au ame
najat peste 29 000 ha pentru irigat, 
iar în următorii 2 ani suorafețele 
Irigate vor spori cu încă 94 000 ha. 
Pe terenurile irigate, cooperativele 
agricole au strîns peste 5 100 kg 
porumb boabe, aproape 38 000 kg 
sfeclă de zahăr. 56 000 kg lucernă 
masă verde la hectar, producții 
mult superioare fată de cele obți
nute de pe terenurile neîrigate. Dar 
nu în toate unitățile agricole s-au 
folosit din plin suprafețele irigate, 
în cuvîntul său, tov. ing. Gh. Vlad, 
de la cooperativa agricolă Mănăs
tirea, a arătat greutățile care au 
făcut ca nu toate suprafețele să 
poată fi irigate, și a evidențiat re
zervele existente în vederea obți
nerii de recolte bogate de pe su
prafețele irigate. Pentru realizarea 
sarcinilor izvorîte din planul cin
cinal privind sporirea producției 
vegetale, conferința a subliniat ne
cesitatea ca organele și organizații
le de partid să acorde o mai mare 
atenție folosirii judicioase a fcjA- .
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acă ne-am propune, a- 
cum cînd lucrările con
ferinței 
partid 1 
cheiat, 

desfășurarea lor 
primul rînd la 
complexitatea problemelor pe care 
— dintre toate celelalte dome
nii de activitate — le ridică aici 
industria. Este îndeajuns să amin
tim că regiunea Brașov asigură 12 
la sută din producția industrială a 
tării, că aici este concentrată a- 
proape 22 la sută din producția in
dustriei constructoare de mașini. 
22 la sută din metalurgia neferoa
să. 28 la sută din producția de ce
luloză și hîrtie — pentru a înțelege 
cît de întemeiat, și, totodată, cît de 
necesar a fost ca lucrările confe
rinței regionale de partid să acor
de o atenție precumpănitoare pro
blemelor economiei. Imaginea aces
tei puternice regiuni industriale 
este completată de hărnicia, ta
lentul și iscusința muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, oameni 
ai muncii din regiunea Brașov — 
români, maghiari, germani — care, 
în strînsă unitate și frăție, își aduc 
contribuția la îndeplinirea cu bune 
rezultate a programului de înflori
re a patriei elaborat de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

La conferință a participat tova
rășul llie Verdeț, membru al Co- 

’miletului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al. Consiliului de Miniș
tri. La lucrări au luat parte 703 
delegați, muncitori, ingineri, tehni
cieni, țărani cooperatori, cadre di
dactice. activiști de partid, care au 
reprezentat pe cei peste 100 000 de 
comuniști din regiune.

Tdye-.ășul Ion Voina, membru 
suplp-^rt al C.C. al P.C.R., a prezen
tat „«.rea de seamă a comitetului 
regional de partid. Relevînd dina
mismul economiei și vieții social- 
culturale din regiune, perspectivele 
ce se deschid în anii următori, da
rea de seamă a arătat că în 11 luni 
din acest an planul la producția 
globală și marfă a fost îndeplinit 
și depășit, realizîndu-se suplimen
tar produse în valoare de 411 mi
lioane lei. Este de remarcat ritmul 
înalt de dezvoltare al industriei re
giunii, creșterea fiind de 13,1 la 
sută, față de anul trecut; produc
tivitatea muncii este cu 10 la sută 
mai mare decît cea realizată în 
1965, pe această cale obtinîndu-se 
75 la sută din sporul producției in
dustriale.

Harta industrială a regiunii s-a 
îmbogățit în timpul care a trecut 
de la conferința precedentă cu în
semnele unor noi unităti produc
tive. Ceea ce era machetă, azi este 
reprezentat la scară naturală : in
stalațiile de zinc, plumb și acid 
sulfuric de la Uzina chimico-meta- 
lurgică Copșa Mică, fabricile de a- 
rrioniac și produse intermediare de 
la Combinatul chimic Făgăraș, li
nia de 400 kilowați Luduș—Slatina, 
halele de bile și cuzineți de la uzina 
„Rulmentul" ; au fost puse în func
țiune secții noi la „Emailul roșu", 
„Vitrometan", Uzinele textile Cis- 
nădie. „Libertatea" și „Flamura ro- 
șie“-Sibiu „Textila“-Sfîntu Gheor
ghe și s-au executat dezvoltări la 
uzinele „Tractorul". „Steagul roșu" 
și altele. în această perioadă au 
fost asimilate aproape 2 000 de 
pre ăuse, dintre care : tractorul pe 
șenile de 65 CP, autocamionul de 5 
tone cu dublă tracțiune, noi tipuri 
de rulmenți, autocisterne și remorci 
basculante, utilaje pentru industria 
chimică, motoare electrice și altele.

Și unitățile socialiste din agri
cultură au obținut noi progrese. 
Producția animalieră, ca și produc-

7) i regionale de 
Brașov s-au în

să rememorăm 
ne-am gîndi în 
multitudinea și

ția de cereale au fost în 1966 supe
rioare celor din anul trecut.

in acest an s-au dat în folosin
ță 2 380 apartamente, 103 săli de 
clasă, noi spații comerciale și e- 
dificii social-culturale.

O caracteristică a lucrărilor con
ferinței a constituit-o examinarea 
cu răspundere a activității desfă
șurate, exigența cu care au fost 
scoase la iveală lipsurile, grija cu 
care s-au stabilit jaloanele activi
tății viitoare. Avînd în vedere 
ponderea regiunii într-o serie de 
ramuri industriale, conferința a 
îndreptat atenția organelor și or
ganizațiilor de partid spre cele 
mai eficiente și sigure mijloace de 
ridicare a activității economice, a- 
supra celor mai actuale sarcini. 
Acestea se referă la organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, perfecționarea cooperă
rii între întreprinderi, folosirea 
deplină a capacităților și timpu
lui de muncă, reducerea consumu
rilor specifice de materii prime și 
mațeriale și în primul rînd a con
sumului de metal.

Cu toată varietatea profesiilor, 
locurilor de muncă, funcțiilor pe 
care le îndeplinesc mai mulți to
varăși, printre care Constantin Cîr- 
țînă, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Brașov al P.C.R., ingi
nerul Trică Gheorghe, director ge
neral al Uzinelor „Steagul roșu", 
inginerul Iosif Nicolae, director al 
Uzinei Mîrșa, au abordat același 
subiect — organizarea științifică a 
producției, sub numeroasele ei 
fațete. Confruntarea părerilor, 
împărtășirea experienței proprii 
au avut darul de a arăta ce im
portanță are organizarea științifi
că a producției și muncii pentru 
folosirea mai bună a tehnicii mo
derne, a forței de muncă, pentru 
ridicarea eficienței întregii acti
vități economice. Au fost supuse 
criticii tendințele de abandonare a 
unor studii și soluții judicioase de 
organizare a producției, încetinea
la cu care ele sînt transpuse în 
fapte.

A reținut atenția conferinței ce
rința de a se asigura, prin repro- 
iectare, reducerea adausurilor de 
prelucrare, eliminarea pierderilor 
în sectoarele calde, a rebuturilor, 
folosirea pe scară mai largă a u- 
nor înlocuitori ai metalului. Pro
punerea inginerului Teodor, Șuteu, 
director general al Combinatului 
chimic din Făgăraș, de a se orga
niza, Ia pivelul regiunii, o consfă
tuire cu cadre de specialitate din 
întreprinderile industriale, care să 
examineze posibilitățile extinderii 
utilizării de înlocuitori ai metalu
lui, a fost primită cu interes, fiind 
trecută în hotărîrea conferinței.

Tovarășul 
general al 
referindu-se 
economisirii 
Credeam că 
timpul ca- industria siderurgică-să 
ne livreze laminate la lungimi fixe 
și toleranțe minime. Dar, pentru 
că această cerință nu a găsit încă 
ecoul cuvenit, uzina noastră a în
registrat o pierdere de 600 tone de 
metal. Ce a mai rămas din econo
mia făcută pe alte căi?

A fost mult dezbătută în confe
rință problema relațiilor de coo
perare, mai ales că multe din în
treprinderile regiunii participă la 
realizarea camioanelor și tractoa
relor. Nu a putut produce o bună 
impresie faptul că tovarășii de la 
„Steagul roșu" au sute de cami
oane ce nu pot fi livrate, pentru 
că vecinii lor, cei de la întreprin
derea „IPROFIL" — din Măgura 
Codlei, în loc să le livreze la timp 
platformele necesare îi amînă de 
pe o zi pe alta. O asemenea atitu-

Emil Oniga, director 
Uzinei „Tractorul", 

la aceeași problemă a 
metalului a arătat: 
a venit, în sfîrșit,

Conferința organizației
regionale de partid Brașov

dine, încălcarea disciplinei, au spus 
tovarășii de la „Steagul roșu", ar 
trebui să facă obiectul dezbaterii 
în organizația de partid a între
prinderii din Măgura Codlei.

Mai mulți delegați, printre care 
prof. univ. ing. Radu Mărdărescu, 
președintele comisiei regionale pen
tru cercetarea științifică, Nicolae 
Spătaru, secretarul comitetului de 
partid de la Uzina „Independența" 
din Sibiu, și alții, au insistat asupra 
necesității ca organizațiile de 
partid să îndrume conducerile în
treprinderilor în dezvoltarea cer
cetării științifice în laboratoarele 
uzinale, să creeze condiții specia
liștilor ca aceștia să-și desăvîrșea- 
scă cunoștințele, să fie îndreptați 
spre activitatea de cercetare, să se 
ocupe îndeaproape de moderni
zarea și raționalizarea producției 
și nu de probleme care pot fi re
zolvate de cadre cu pregătire me
die. Totodată, a fost relevată sar
cina organizațiilor de partid de a 
controla sistematic și îndruma con
ducerile întreprinderilor să reali
zeze întocmai, fără amînări, obiec
tivele prevăzute în planul tehnic.

Delegații la conferință au împle
tit în cuvîntul lor preocuparea 
pentru progresul tehnic al produc
ției, pentru realizarea sarcinilor 
cantitative ale planului, cu grija 
pentru gospodărirea cu răspundere

și bănești, 
pus pe re- 
mia de lei 
ca fiecare

a fondurilor materiale 
Accentul principal s-a 
ducerea cheltuielilor la 
producție-marfă,\ astfel 
leu investit în producție să fie răs
cumpărat înzecit. Tovarășul Aurel 
Cristea, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Sibiu, a 
arătat că nu peste tot organizații
le de partid urmăresc acest indi
cator al producției, el fiind lăsat 
adesea în „custodia" serviciului fi
nanciar.

în domeniul agriculturii, deși 
față de anul trecut s-au obținut 
rezultate bune, conferința a apre
ciat că ele nu reflectă nici pe de- ■ 
parte marile posibilități, condițiile 
naturale și tradiția pe care regiu
nea o are în cultivarea plantelor 
tehnice — cum ar fi
sfecla de zahăr — și, mai 
sporirea producției de 
carne, pentru care există 
pășuni și finețe naturale,
așteptat ca președintele Consiliului 
agricol regional, tovarășul Ion Mă- 
noiu, lă arate, în cuvîntul său, 
cauzele reale pentru care produc
țiile la unele culturi — grîu și po
rumb — sînt inferioare față de 
cele obținute în alte regiuni cu 
condiții pedoclimatice asemănătoa
re. Vorbitorul s-a referit însă la 

la

cartoful și 
ales, în 
lapte și 
întinse 
Era de

cauze „externe", „obiective", 
greutăți provocate de... alții.

Ceea ce a caracterizat lucrările 
conferinței a fost spiritul de înaltă 
exigență. Un asemenea climat a 
creat cîmp liber de manifestare cri
ticii și autocriticii constructive, 
principiale. Mulți delegați la confe
rință, printre care tovarășii Con
stantin Cîrțînă, Ion Bordaș, secre
tar al comitetului regional de par
tid, Ion Mărcuș, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional, Nicolae Spătaru, Boilă 
Doina, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Mediaș, s-au refe
rit la aspectele variate, complexe 
ale activității organizațiilor de par
tid. Ideea principală care se degajă 
din cuvîntul tovarășilor amintiți 
este necesitatea perfecționării con
tinue a stilului muncii de partid. 
S-a arătat că nu este suficient să 
se elaboreze hotărîrl bune, cu un 
conținut corespunzător — ci impor
tant este să se asigure toate con
dițiile necesare îndeplinirii lor, să 
se încetățenească ca metodă de 
muncă respectarea strictă și înde
plinirea întocmai a hotărîrilor a- 
doptate.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul llie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.

Cwinttrea tomșu/ui llie Verdeț
După ce a salutat pe participan- 

ții la conferință, în numele Comi
tetului Central și personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
subliniat caracterul de lucru al 
conferinței, calitatea dezbaterilor 
desfășurate în cadrul ei, vorbitorul 
s-a referit la activitatea depusă de 
conducerea partidului pentru crea
rea condițiilor în vederea îndepli
nirii hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., la roadele măsu
rilor luate, evidențiind rezultatele 
bune obținute de oamenii muncii 
din întreaga țară în îndeplinirea 
planului din primul an al cincina
lului.

îndrumați de organizațiile de 
partid, oamenii muncii din regiu
nea Brașov — români, maghiari 
și germani — și-au adus contri
buția, alături de întregul popor, 
la progresul economic general, 
realizînd în bune condiții sar
cinile planului de stat. Succesele 
repurtate — a arătat vorbitorul 
— sînt rodul unei munci pătrunse 
de un înalt simț al datoriei, hăr
niciei și priceperii numeroaselor 
cadre de muncitori, ingineri și teh
nicieni din regiunea Brașov.

t •

Regiunea dv. urmează să aibă în 
anii viitori o contribuție conside
rabilă la îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața întregii economii. Cu 
atît mai mult se impune ca rezer
vele mari încă nefolosite sau in
suficient folosite, despre care s-a 
vorbit pe larg în conferință, să fie 
analizate cu cea mai mare atenție 
și puse cît mai deplin în valoare, 
în legătură cu această problemă 
vorbitorul s-a referit pe larg la 
unele aspecte privind organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
aprovizionarea tehnică materială, 
cooperarea între întreprinderi, 
folosirea capacităților de produc
ție, nivelul tehnic al produselor 
și altele.

Perfecționarea organizării mun
cii este o sarcină permanentă în 
a cărei îndeplinire accentul tre
buie pus pe domeniile in care se 
poate acționa imediat cu mijloa
cele existente. Ea presupune ca 
problemele ce se ridică să fie re
zolvate pe măsura creării condiții
lor necesare. Organele și organiza
țiile de partid trebuie să pornească 
de la premiza reală că în ceea ce 
privește organizarea producției, în 
fiecare colectiv de muncă există 
un cîmp imens de activitate.

în legătură cu necesitatea eco
nomisirii pe toate căile a materiei 
prime și a materialelor și în mod 
deosebit a metalului, vorbitorul a 
accentuat sarcina proiectanților, 
tehnologilor de a elabora soluții 
constructive și procedee tehnologi
ce mai economicoase, necesitatea 
încadrării riguroase in normele de 
consum, lichidării practicii dero
gărilor, a folosirii pe scară mai 
largă a înlocuitorilor metalului. 
Este binevenită — a apreciat vor
bitorul — propunerea unor partici
pant! de a se organiza la nivelul 
regiunii o consfătuire cu cadre de 
specialitate din întreprinderile in
dustriale. care să examineze posi
bilitățile extinderii utilizării de în
locuitori ai metalului. Va trebui să 
crească preocuparea conducerilor 
de întreprinderi pentru întocmirea 
unei evidențe operative a stocuri
lor de metal existente, astfel ca 
ceea ce este disponibil să se poată 
reintroduce în circuitul economic. 
Se impune reexaminarea proiecte
lor viitoarelor construcții în scopul 
eliminării 
de metal.

Dacă se 
pe linia

consumurilor exagerate

va acționa cu hotărîre 
reducerii consumurilor

Lucrări de
modernizare
in schelele
petroliere

dului funciar, ridicării capacității 
de producție a pămîntului prin uti
lizarea rațională a îngrășămintelor, 
creșterea răspunderii cadrelor de 
specialiști pentru nivelul produc
ției.

în conferință s-au dezbătut pe 
larg măsurile ce se impun în ve
derea sporirii continue a produc
ției zootehnice. în cuvîntul lor, tov. 
Marin Jianu, director la Combina
tul de creștere a păsărilor Periș, și 
Crișan Peneș, director la Combi
natul de creșterea porcilor Călă
rași, au subliniat avantajele mari 
pe care le oferă creșterea indus
trială a animalelor și păsărilor. în 
activitatea combinatelor de creș
tere și îngrășare a porcilor, cît și 
îngrășătoriile de taurine se mani
festă încă unele defecțiuni, din 
care cauză nu s-a ajuns încă la ni
velul parametrilor proiectați. Rea
lizările combinatului de la Călă
rași, concretizate în obținerea pes
te plan a 3 milioane de lei benefi
cii — ar putea fi și mai mari dacă 
ar fi rezolvate o serie de probleme

ca aprovizionarea ritmică cu furaje 
și îmbunătățirea calității acestora, 
asigurarea cadrelor calificate etc.

Rezerve importante în ce priveș
te sporirea producției zootehnice 
există și în cooperativele agricole. 
In cuvîntul său tov. Andrei Voilea- 
nu, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Slobozia, a sub
liniat că datorită muncii de partid 
desfășurată în rîndul cooperatorilor 
care lucrează în zootehnie, activi
tatea în acest sector s-a îmbunătă
țit mult. Ca urmare, în raion s-a 
ajuns ca vacile să reprezinte 50 la 
sută din efectivele de bovine..

O problemă importantă a zoo
tehniei o constituie dezvoltarea 
creșterii păsărilor. In cuvîntul său, 
tov. Angliei Mircea Dan, președin
tele cooperativei agricole . din 
Grindu, a înfățișat pe larg meto
dele prin care aici s.-a reușit ca, 
în acest an, să se livreze 14 tone 
carne de 
ceea ce ; 
venit de 
apreciat i 
rativelor

: pasăre și 200 000 ouă, 
a adus cooperativei un
600 000 lei. Conferința a 

că în majoritatea coope- 
agricole nu s-a acordat

atenția cuvenită dezvoltării avicul- 
turii. Organizațiile de partid vor 
trebui să exercite un control mai 
sistematic asupra consiliilor de 
conducere, sprijinindu-le să se 
ocupe cu răspundere de îndepli
nirea sarcinii trasată de partid de 
a crește un număr mare de păsări, 
de a îmbunătăți, în general, mun
ca în zootehnie.

în cuvîntul lor, tov. Rada Mo
canii, vicepreședinte al sfatului 
popular regional, llie Lepădatu, 
prim-șecretar al comitetului re
gional U.T.C., s-au ocupat de pro
blemele educației și culturii. Ro
lul femeilor în viața economică, 
socială și culturală a regiunii a 
fost subliniat de tov. Elena Grigo- 
riu, președinta Comitetului re
gional de femei. Vorbitoarea a 
subliniat, apoi, însemnătatea noi
lor măsuri luate de partid și gu
vern pentru creșterea natalității și 
consolidarea familiei,

în încheierea dezbaterilor confe
rinței, a luat cuvîntul tov. Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Cuvintarea tovarășului Vasile Vilcu
Planul de stat de dezvoltare a 

economiei naționale pe anii 1966— 
1970 deschide perspective însufle- 
țitoare întregului nostru popor. 
Una din preocupările de bază ale 
partidului nostru în continuarea, 
în ritm susținut, a politicii de in
dustrializare socialistă a țării o 
constituie asigurarea unei juste re
partizări a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul patriei. Dez
voltarea indnrtriil- - — 
București, căreia în 
i-au fost alocate fonduri însem
nate, constituie un exemplu de a- 
plicare în practică a acestei orien
tări.

în darea de seamă, ca și în dis
cuții, au fost înfățișate pe larg re
zultatele bune obținute în îndepli
nirea sarcinilor prevăzute în pla
nul de stat, rod al activității entu
ziaste desfășurate sub conducerea 
organelor și organizațiilor de par
tid, de oamenii muncii din orașele 
și satele regiunii București.

Analizînd rezultatele din 
rite sectoare, vorbitorul a 
totodată că s-au manifestat 
rie de deficiențe pentru înlătura
rea cărora va trebui să se ia mă
suri corespunzătoare care să fie

industrială a regiunii 
ultimii ani

dife- 
arătat 
o se-

aplicate sistematic. Este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
precum și conducerile întreprinde
rilor să Urmărească realizarea rit
mică nu numai a producției glo
bale, dar și a producției marfă 
vîndută și încasată, să ia măsuri 
pentru asigurarea creșterii produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost, ridicarea rentabilității ac
tivității economice din fiecare în
treprindere sau secție.

în continuare, vorbitorul a în
fățișat măsurile ce trebuie luate 
de către organele și organizațiile 
de partid, conducerile de între
prinderi pentru realizarea și pu
nerea în funcțiune a tuturor o- 
biectivelor stabilite, pentru pune
rea la punct a tehnologiilor de 
lucru, reducerea consumurilor spe
cifice, pentru a se asigura reali
zarea parametrilor proiectați și a 
tuturor indicatorilor de plan.

Tovarășul Vasile Vîlcu a vorbit 
apoi pe larg despre unele proble
me ale dezvoltării agriculturii re
giunii. Dezvoltarea bazei materiale, 
munca depusă de țărănimea coope
ratistă, de toți lucrătorii din agri
cultura regiunii, sub conducerea 
organelor ți organizațiilor de par-

tid se reflectă în producțiile bune 
realizate în acest an, îndeosebi la 
cereale. în continuare, vorbitorul, 
relevînd rezervele mari de sporire 
a producției, a subliniat necesitatea 
de a se extinde suprafețele irigate, 
acordîndu-se mai multă atenție e- 
ficienței investițiilor făcute în acest 
domeniu.

Scoțînd în relief unele rezultate 
pozitive înregistrate de către gos
podăriile agricole de stat, vorbito
rul a remarcat că acestea nu sînt 
totuși pe măsura posibilităților de 
care dispun. Este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid, con
ducerile trusturilor și ale unităților 
să urmărească folosirea cu maxi
mum de eficiență a bazei tehnico- 
materiale, utilizarea cît mai chib
zuită a fondurilor de investiții.

Vorbitorul s-a referit apoi la ac
tivitatea cooperativelor agricole, 
care prin suprafața de. teren ce 
o dețin, producțiile obținute și 
prin contribuția adusă la forma
rea fondului central de stat, ocupă 
un loc important în agricultura 
regiunii. Este pozitiv faptul că, an 
de an, aceste unități folosesc mai 
gospodărește baza tehnico-mate- 
rială, organizează mai bine pro
ducția și munca membrilor coo-

peratori, aplică mai larg măsuri 
eficiente de cointeresare materială, 
obținînd producții tot mai mari. 
Alte cooperative agricole, în ace
leași condiții naturale, obțin pro
ducții mici, sub nivelul posibili
tăților create. Și în sectorul de 
creștere a animalelor există, de 
asemenea, rezultate diferite de la 
o unitate la alta, de la un raion 
la altul.

Succesele obținute în producție 
de către cooperativele agricole se 
oglindesc în situația lor econo- 
mico-financiară tot mai bună, în 
sporirea veniturilor țăranilor co
operatori. Cooperativele agricole 
ar fi putut să obțină venituri și 
mai mari, dacă uniunile coopera
tiste și consiliile de conducere 
din unități s-ar fi preocupat mai 
mult de valorificarea superioară 
a producției marfă. De aceea se 
impune ca uniunile cooperatiste să 
treacă în mod hotărît la exerci
tarea atribuțiilor ce le revin din 
statut, pe linia sprijinirii coope
rativelor agricole. Caracterul tot 
mai complex al producției din co
operativele agricole necesită per
fecționarea continuă a conducerii 
și organizării întregii lor activi
tăți, generalizarea și aplicarea 
corectă a recomandărilor cu pri
vire la cointeresarea materială, la 
utilizarea judicioasă a fondului 
de zile-muncă.

în condițiile dezvoltării și di
versificării bazei tehnico-mate- 
riale a activității productive din 
cadrul cooperativelor, crește con
siderabil rolul și răspunderea spe
cialiștilor și a cadrelor de con
ducere, a brigadierilor etc., în 
organizarea pe bază științifică 
a proceselor de producție. Or
ganele și organizațiile de par
tid să urmărească mai atent 
modul în care consiliile agricole 
și uniunile cooperatiste se preo
cupă de organizarea învățămîntu- 
lui agrozootehnic și de îmbună
tățirea conținutului acestuia.

Trebuie sporită, de asemenea, 
preocuparea tuturor cooperatorilor, 
a uniunilor cooperativelor agri
cole pentru întărirea și dezvolta
rea proprietății obștești, care are 
un rol determinant în consoli
darea economico-organizatorică a 
unităților cooperatiste.

Referindu-se la definitivarea 
planurilor de producție pe 1967 în 
gospodăriile de stat și cooperativele 
agricole, vorbitorul a recomandat 
să fie stabilite astfel de sarcini 
care să reflecte cît mai real con-

dițiile și posibilitățile fiecărei uni
tăți.

în legătură cu munca de partid, 
tovarășul Vasile Vîlcu a subliniat 
rezultatele bune obținute de Co
mitetul regional de partid Bucu
rești, care a desfășurat o susținută 
muncă politică și organizatorică 
pentru mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din in
dustrie, agricultură, din instituțiile 
de cultură și învățămînt, în ve
derea îndeplinirii sarcinilor stabi
lite de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. Dezvoltînd aceste 
realizări, comitetul regional de par
tid și biroul său, organele raionale 
de partid să întărească munca co
lectivă, să îmbunătățească continuu 
stilul și metodele de muncă, orga
nizarea și controlul îndeplinirii 
sarcinilor, să se bizuie în mai mare 
măsură pe un larg activ de partid.

Referindu-se la problemele poli
ticii externe a partidului și statu
lui nostru, vorbitorul a arătat că 
poporul român, partidul și guver
nul nostru și-au manifestat din 
prima zi solidaritatea frățească cu 
lupta eroică a poporului vietnamez, 
au sprijinit și sprijină această 
luptă, atît pe plan politic și moral, 
cît și material.

Lucrările conferinței — a arătat 
vorbitorul — au scos în evidență 
unitatea și tăria organizației re
gionale de partid, hotărîrea comu
niștilor de a transpune în viață 
sarcinile ce le revin din mărețul 
program elaborat de partid pentru 
desăvirșirea construcției socialis
te în patria noastră.

★
Conferința a ales membrii noului 

comitet regional de partid și ai 
comisiei de revizie. în prima sa 
ședință plenară, comitetul regional 
a ales în funcția de prim-secre- 
tar pe tovarășul Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., delegații la 
conferință îfji afirmă sprijinul de
plin față de politica partidului 
nostru îndreptată spre progresul și 
prosperitatea patriei. Comuniștii, 
în numele tuturor oamenilor mun
cii din regiune, își exprimă hotă
rîrea de a duce la îndeplinire cu 
succes sarcinile ce revin regiunii 
București din Directivele Congre
sului al IX-lea al P.C.R.

specifice, a folosirii mai largi de 
înlocuitori ai metalului, a gospodă
ririi raționale a stocurilor, vom 
reuși ca în anul viitor să facem 
față mai bine cerințelor, să asigu
răm condiții mai bune pentru în
deplinirea ritmică a planului.

Arătînd că în regiunea Brașov 
marile avantaje ale cooperării nu 
sînt integral valorificate, că în 
acest domeniu se mai manifestă 
neajunsuri, vorbitorul a atras a- 
tenția asupra necesității de a se 
imprima o disciplină strictă în 
realizarea sarcinilor de cooperare. 
Din punctul de vedere al econo
miei naționale este mai rațional ca 
o întreprindere să-și îndeplinească 
planul în proporție de 100 la sută 
și să-și onoreze toate obligațiile 
contractuale, decît să aibă depășiri 
ale sarcinilor valorice și în același 
timp rămîneri în urmă în executa
rea contractelor.

Eforturile multilaterale depuse 
de organele și organizațiile de 
partid, de colectivele ' de muncă, 
trebuie să-și găsească expresia în 
creșterea permanentă a eficienței 
economice a întregii activități a 
întreprinderilor. Va trebui să se 
acorde mai multă atenție laturii 
financiare a activității economice 
a întreprinderilor, reducerii conti
nue a prețului de cost, obținerii 
de beneficii.

După ce s-a ocupat de o serie de 
sarcini ale întreprinderilor ce pro
duc pentru export, vorbitorul a a- 
rătat că dezvoltarea în continuare 
a industriei regiunii Brașov tre
buie să se bazeze, în principal, pe 
ridicarea nivelului tehnic al pro
cesului de producție. Un produs 
care astăzi prezintă caracteristici 
tehnico-funcționale înalte, mîine 
poate fi depășit. Aceasta ne obligă 
să intensificăm preocuparea pen
tru modernizarea permanentă a 
tuturor produselor, ridicarea șl 
menținerea parametrilor acestora 
la nivelul cel mai înalt.

Organele și organizațiile de par
tid vor trebui să urmărească mai 
îndeaproape modul cum se ocupă 
conducerile administrative de rea
lizarea sarcinilor de asimilare a 
produselor noi. intervenind opera
tiv cînd apar întîrzieri.

în domeniul investițiilor, rezul
tatele obținute pînă în prezent, în 
regiunea Brașov, nu sînt de na
tură să mulțumească. întreprinde
rile solicită fonduri de investiții 
tot mai mari dar nu iau în același 
timp și măsuri care să asigure 
eficiența maximă a acestora, să 
accelereze ritmurile de execuție.

în dezvoltarea producției vege
tale și animale au fost obținute 
rezultate mai bune decît în anul 
trecut. Ele nu sînt însă pe măsura 
condițiilor și posibilităților exis
tente în regiune.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
problemele privind întărirea vie
ții interne de partid, îmbunătăți
rea și perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de muncă. 
Forțele de care dispune organiza
ția regională, activul și aparatul 
de partid trebuie să fie mai intens 
utilizate în îndrumarea și sprijini
rea organizațiilor de partid. Să se 
dea o atenție mai mare organizării 
controlului aplicării hotărîrilor.

Vorbitorul a remarcat că, în 
activitatea de propagandă a spo
rit preocuparea pentru îmbunătă
țirea conținutului activității poli- 
tico-ideologice, dar că munca po
litică rămîne încă deficitară în u- 
nele domenii. Problemele de edu
cație moral-cetățenească trebuie să 
ocupe un loc corespunzător în an
samblul activității de propagandă. 
Se cer mai bine folosite formele 
obștești de influențare. Aprecierea 
activității de propagandă și a mun
cii politice de masă să se facă în 
raport cu rezultatele obținute 
îndeplinirea multiplelor sarcini 
construcției socialiste.

Abordînd unele probleme 
politicii internaționale a partidu
lui și statului nostru, tovarășul llie 
Verdeț a arătat că poporul român, 
dînd expresie sentimentelor de so
lidaritate frățească cu poporul viet
namez, cere cu toată hotărîrea ca 
Statele Unite să înceteze imediat, 
definitiv și necondiționat bom
bardamentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam și toate 
actele de război împotriva R. D. 
Vietnam, 
siunii în 
gă trupele din această țară, să lase 
poporul vietnamez să-și hotărască 
singur soarta, fără nici un ames
tec din afară.

în încheierea cuvîntării, tova
rășul llie Verdeț a exprimat de
plina încredere a conducerii parti
dului în faptul că puternica orga
nizație a comuniștilor din regiunea 
Brașov va fi și în viitor la înălți
mea misiunii sale.

în schelele petroliere plo- 
ieștene, unde mai mult de 80 
la sută din producție se ob
ține din zăcăminte vechi, au 
fost terminate o serie de lu
crări de modernizare și auto
matizare a proceselor de ex
tracție, menite să ducă la va
lorificarea superioară a țițe
iului. Astfel, stațiile de pom
pare și de dezbenzinare au 
fost completate cu instalații 
moderne de recuperare a hi
drocarburilor — materii pri
me pentru industria petrochi
mică. în felul acesta, indicele 
de valorificare a sporit anul 
acesta cu circa 30 la sută, iar 
țițeiul trimis rafinăriilor a 
conținut un procent redus, 
sub nivelul celui admis in ge
neral, de impurități.

(Agerpres)
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Conferința a ales, apoi, membrii 
noului comitet regional de partid 
și ai comisiei de revizie. în prima 
sa ședință plenară, comitetul re
gional a ales, în funcția 
secretar, pe tovarășul 
Pană.

Delegații la conferință 
o telegramă Comitetului
P.C.R., personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., prin care își exprimă 
atașamentul profund și hotărîrea 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului, îndreptată spre pro
gresul și înflorirea patriei, pe dru
mul desăvîrșirii construcției socia
lismului.

Gheorghe DOLGU 
Constantin MORARU

Una dintre lucrările mari ter
minate recent la Combinatul si
derurgic de la Galați este sec
torul hidrotehnic. Construcția este 
o adevărată magistrală nevăzută 
pe care circulă, într-un șuvoi ne
întrerupt, peste 170 000 mc apă 
în 24 de ore. Atît va fi necesar 
pentru a potoli „setea" sectoarelor 
de bază ale combinatului în 
1968.

Construcția sectorului hidro
tehnic a durat mai bine de trei 
ani, impunînd executarea unor lu
crări de mare tehnicitate și depă
șirea multor dificultăți. în spri
jinul constructorilor au venit che- 
soniști, mineri, scafandri. Drumul 
apei începe de la 20 metri sub 
albia Șiretului. Aici se află priza 
de apă, un uriaș cilindru de be
ton armat, care captează în fie
care secundă 2 metri cubi apă. 
Pompe puternice o trimit apoi 
prin conducte spre stația de tra
tare de la Bărboși. Prin cele trei 
decantoare de mari dimensiuni — 
5 000 metri cubi fiecare — are 
loc o primă toaletă chimică a 
apei. O preia apoi o nouă bate
rie de pompe și o îndreaptă pe 
magistrala de oțel spre platfor
ma combinatului. La intrarea în 
zona industrială, din conducta 
principală, apa este distribuită 
spre furnale, oțelărie, laminoare. 
Dar nu este folosită așa. Fiecare 
din unitățile amintite au cîte un 
sector hidrotehnic propriu. Aici 
apa suferă o a doua toaletă : este 
trecută prin rezervoare, decan
toare, stații de filtre și de deduri- 
zare. Pornirea și oprirea stațiiloi 
de pompare se fac automat, în 
funcție de nivelul apei din rezer
voarele aflate pe traseul magistra
lei. După 1968, odată cu punerea 
în funcțiune a altor unități și dez
voltarea celor din prima etapă, 
„setea" combinatului va crește. 
Pentru a o potoli, actuala magis
trală va fi dublată. A început, tot
odată, construcția unui castel de 
apă cu o capacitate de <3 660 mc, 
socotit de specialiști ca fiind cel 
mai mare din țară.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

NOI MĂRCI
DE OȚELURI

Mărcile d9 oțeluri, prevăzu
te în planul de asimilare în a- 
cest an de către întreprinde
rile Ministerului Industriei Me
talurgice, au fost omologate și 
introduse în producție. Intre 
acestea se află oțeluri de cali
tate, cu proprietăți superioare, 
cum sînt,. de pildă, cele trei 
mărci de oțeluri pentru role, 
sape și prăjini de foraj la 
mari adîncimi. Ele au o puri
tate ridicată, precum și rezis
tență și tenacitate comparabile 
cu a celor mai reușite oțeluri 
utilizate la instalațiile de foraj 
la mare adîncime

Printre noile mărci de oțe
luri se numără și cele pentru 
nitrurare (tratamente termice 
de suprafața), oțel beton 
special necesar barajului de 
la Porțile de Fier etc Ele pot 
fi prelucrate la strunguri auto
mate cu mari viteze de aș- 
chiere. (Aqerpres)
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9 Teatrul evreiesc de stat : 
BLAZONUL — 20.
9 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : VASSA JE- 
LEZNOVA — 20.
e Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.

EXAMENEL
POSIBILITĂȚI OPTIME

y

Apropiata sesiune de examene a studenților își face sim
țită prezența în facultăți, iar buna desfășurare a exame
nelor preocupă în egală măsură pe examinatori și pe stu- 
denți. Cei dintîi au în vedere posibilitățile de verificare te
meinică, multilaterală, a nivelului de pregătire a studenților ; 
tinerii, la rîndul lor, sînt dornici să facă față cu succes 
acestui prim bilanț al anului universitar în curs. In acest 
cadru, discuția despre modul de desfășurare a examene
lor — cu conducători de instituții de învățămînt superior, 
cadre didactice universitare, studenți — a abordat, firesc, 
o serie de preocupări

examenelor
și consecințele ei

— Incontestabil, „norocul", „în- 
tîmplarea", „intuiția personală" 
(„am ghicit ce-o să-mi cadă") și 
alte asemenea elemente încetea
ză să se mai bucure de trecere 
în rîndul studenților. Rezultatele 
bune obținute de numeroși tineri 
au dovedit convingător că hotărî- 
toare pentru reușita la colocvii și 
examene sînt pregătirea sistema
tică, aprofundată, studiul indivi
dual perseverent și ritmic — nu 
asaltul din ajun — ne-a spus prof, 
dr. ing. ARON POPA, rectorul In
stitutului de mine din Petroșeni.

Cu toate acestea, părerea des
pre caracterul de „loterie" al exa
menelor n-a dispărut cu totul din 
viața universitară; dimpotrivă, 
este împărtășită pe alocuri încă 
destul de frecvent, datorită și mo
dului defectuos de organizare a u- 
nor examene. O asemenea „opi
nie" am putut descifra, de pildă, 
la o facultate tehnică bucureștea- 
nă, cu prilejul trecutei sesiuni de 
examene. într-o sală, o grupă de 
studenți din anul I își aștepta rîn
dul la examen. Unii se mai con
sultau între ei asupra noțiunilor 
învățate, alții frunzăreau notițele. 
Cîțiva însă, impasibili, citeau ulti
mele noutăți sportive.

— Probabil sînteți foarte bine 
pregătiți — i-am întrebat.

— Da, și nu, a răspuns unul din
tre ei. Colegii mai mari ne-au 
spus că profesorul respectiv are 
predilecție pentru anumite capito
le pe care le-a pretins și altor 
promoții la examen. Pe acestea 
le-am „tocit", restul...

O altă grupă de studenți, de 
astă dată din anul III, era la un 
examen de specialitate. Cei mai 
mulți dintre ei dădeau semne de 
nervozitate. „Profesorul nostru 
obișnuiește să spună că dacă am 
luat examenul de la disciplina 
respectivă ne putem considera ingi
neri" — ne-a explicat unul din
tre studenți. De aceea, trebuie să-i 
știm tot cursul ca pe apă. Singura 
salvare — „întîmplarea" să nu 
ne cadă vreo problemă pe care 
n-am avut timp s-o învățăm pe 
de rost".

Prof. IOSIF EGRI, rectorul In-

stitutului politehnic din Galați, 
ne-a semnalat și un alt aspect de
favorabil al desfășurării exame
nelor. Datorită absenței unor ca
dre didactice de la unele catedre 
vacante, celelalte cadre sînt obli
gate să îndeplinească o muncă su
plimentară. Avînd de ascultat un 
număr mare de studenți, exami
natorul are 
foarte scurt 
posibilitatea 
dine nivelul 
un moment 
seala celui care examinează și — 
uneori — nervozitatea, plictiseala.

Firește, în asemenea condiții, la 
care s-ar mai putea adăuga altele 
— repartizarea neechitabilă a e- 
xamenelor pe sesiuni și deci re
strângerea timpului necesar stu
denților pentru pregătirea indivi
duală, „preferințele" unor profe
sori examinatori pentru memora
rea și expunerea aidoma de că
tre studenți a temelor predate la 
curs, graba în examinare sau, 
dimpotrivă, atenția exagerată pen
tru fiecare amănunt etc. — exa
menele nu creează întotdeauna a- 
cel cadru propice pentru o veri
ficare atentă și obiectivă a pre
gătirii reale a studenților. în 
plus, conștiente de aceste li
mite ale organizării și desfășură
rii examenelor, conducerile unor 
instituții de învățămînt superior, 
adesea cu avizul Ministerului In- 
vățămîntului, acordă, uneori cu 
destulă ușurință, repetate reexa
minări. fapt care nu este de na
tură să determine sporirea auto- 
exigenței tinerilor.

Linia de conduită a 
profesorului examinator

In discuțiile pe care le-am a- 
vut cu rectorii unor instituții de 
învățămînt superior și cadre di
dactice universitare, aceștia 
încercat să definească îndatoririle
profesorului examinator. „Pînă cînd 
se va inventa un „examinator" e- 
lectronic, care să verifice și să a- 
precieze la „milimetru" și perfect 
„imparțial" răspunsurile celor e- 
xaminați, profesorul este acela de 
care depinde, în cea mai mare mă
sură, asigurarea unei atmosfere de
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9 Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii) : CONCERT 
SIMFONIC — 20.
9 Teatrul de Operă și Balet : 
FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : 
SĂRUTUL CIANITEI — 19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia) : EURI- 
DICE — 15,30, VLAICU VODĂ
— 20, (sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : INSULA
— 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : STANA (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat din 
Sibiu) — 20.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
9 Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : INELUL LUI JUPITER 
— 20.
9 Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 15,30, CINCI 
SCHIȚE și ClNTĂREAȚA 
CHEALĂ — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : 
MONSTRUL DIN SAMARCAND 
— 9,30, CU CAPUL ÎN NORI — 
15,30.

18,00 — Pentru copii și tineretul 
școlar :

— Ecranul cu păpuși — 
„Harap Alb".

— Legenda Mînăstirii Ar- 
geș.

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Rapsozi populari.
19,45 — Actualitatea cinemato

grafică.
20,00 — Telo-enciclopedia.
21,00 — Do-Re-Mi-Fa — 

gram de muzică 
ră prezentat de
Badea și „Cvintetul Stu
dio".

21,30 — Memoria peliculei.
21.50 — „Am nevoie de tine" —

micropremieră muzicală 
TV cu Luminița Iaco- 

bescu și Florin Anca.
22,00 — Film serial : Baronul.
22.50 — Telcsport.
23,05 — Telejurnalul de noapte.

® FALSTAFF : PATRIA — 10; 12,30; 16; .18,30; 21. 
® FAUST XX : REPUBLICA (completare Pilula) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
9 CEI 7 DIN TEBA : LUCEAFĂRUL (completare 
Mimetism) — 8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (la 
ambele completarea începutul), EXCELSIOR (com
pletare Pilula) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
MODERN (completare „Eu") — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
® OMUL DIN RIO : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, TOMIS — 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, 
GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ultimele două 
cinematografe completarea începutul), RAHOVA —

(Urmare din pag. I)

exigență științifică, de obiectivitate 
și probitate în această confruntare 
profesională cu viitorii specialiști 
— consideră acad. NICOLAE PE- 
TRULIAN. Intrînd în sala de exa
men trebuie să lăsăm afară orice 
altă preocupare, orice idee precon
cepută, concentrîndu-ne întreaga 
pricepere științifică pentru discu
ția cu studenții asupra disciplinei 
respective".

în legățură cu modul de exa
minare, toți participanții la an
chetă consideră că sistemul exa
minării pe bază de bilete de exa
men reprezintă modul optim de 
verificare a pregătirii studenților. 
Cu condiția ca subiectele să fie 
alese de asemenea manieră incit 
să ofere profesorului posibilitatea 
unei aprecieri cit mai complete. 
„Desigur, aceasta este meni
rea examenului — sublinia 
acad. CRISTOFOR SIMIONESCU, 
cu prilejul unei recente consfă
tuiri'a cadrelor didactice univer
sitare, dar, după părerea mea, 
trebuie să folosim prilejul exami
nării fiecărui tînăr de care ne o- 
cupărn, nu numai pentru o sim
plă „inventariere" și notare a cu
noștințelor memorate, însușite de 
el, ci și pentru o cunoaștere a 
modului său de gîndire, și, în func
ție de rezultatele acestei cunoașteri, 
să dirijăm pregătirea sa în conti
nuare".
Alăturîndu-se acestor opinii, lecto

rul TIBERIU PRUNĂ, de la catedra 
de psihologie a Universității ieșene 
consideră că este necesar ca Mi
nisterul învățămîntului, împreună 
cu rectoratele instituțiilor de învă
țămînt superior, să studieze posi
bilitatea mai bunei repartizări a 
examenelor pe sesiuni. în legă
tură cu durata sesiunilor, interlo
cutorul nostru face propunerea ca 
„înainte de începerea sesiunii să 
existe o perioadă de 5 zile în care 
studenții să nu mai fie antrenați 
în procesul de învățămînt, urmînd 
să se pregătească singuri.

Așa cum bine au remarcat mulți 
dintre interlocutori, examenele nu 
reprezintă o etapă de sine stătătoa
re, izolată de restul activităților 
universitare, iar preocupările ca
drelor didactice și studenților refe
ritoare la examene nu se concen
trează numai în etapa calendaris
tică a sesiunilor. O serie de activi
tăți profesionale și obștești — con
sultații, îndrumări metodice, con
sfătuiri pe diferite probleme de 
specialitate, discuții în adunările 
studenților pe ani sau grupe de 
studiu — inițiate de conducerile 
facultăților, de organizațiile de ti
neret. au în vedere sprijinirea stu
denților în pregătirea individuală 
ritmică, pe parcursul întregului se
mestru. Asemenea acțiuni este 
bine să se organizeze în toate 
facultățile, să se axeze pe pregăti
rea specifică examenelor odată cu 
apropierea acestora. „Crearea unui 
asemenea climat de studiu intens, 
de muncă perseverentă în rîndul 
studenților — este de părere prof, 
dr. docent CONSTANTIN CALIS- 
TRU, decanul Facultății de chimie 
industrială de la Institutul politeh
nic din Iași — se poate realiza. în 
primul rînd, prin creșterea exigen
ței cadrelor didactice față de acti
vitatea proprie".

★
Pe baza celor relatate 

participanții la această anche
tă putem prezenta, pe scurt, 
cîteva din problemele care se 
impun atenției forurilor 
vățămînt în perspectiva 
nii de examene :

— alegerea chibzuită 
ciplinelor la care urmează a 
se da colocvii sau examene și 
fixarea proporțională a numă
rului acestora pe fiecare din 
sesiunile anului universitar;

— preocuparea pentru sti
mularea studenților în pregă
tirea examenelor și participa
rea la acestea ;

— asigurarea unei atmosfe
re de exigență și obiectivitate, 
de atenție și solicitudine din 
partea corpului profesoral în 
verificarea cunoștințelor stu
denților.

— Trebuie să pornești 
la investigarea trăsături
lor fundamentale, afirmă 
prof. dr. docent PIUS 
BRANZEU, rectorul In
stitutului de medicină- 
Timișoara, avînd în ve
dere nu numai actul că
sătoriei în sine, ci sensu
rile ei în timp. încearcă 
să descoperi la viitorul soț 
universul moral, concepții
le jale etice. Trăinicia 
dragostei se bazează toc
mai pe caracterul etic al 
legăturii dintre cei doi. 
Latura estetică și cea 
biologică trebuie să fie 
subsumate laturii morale. 
La concordanța de ideal 
și de sentimente aș adău
ga și concordanța unei 
trăsături importante : ge
nerozitatea, conform dic
tonului care afirmă că 
nu ețti bogat prin ceea ce 
ai, ci prin ceea ce dai.

Sînt tineri care se lasă 
impresionați de impulsul 
primei dragoste, sau chiar 
de aparențp ei, de acel 
„coup de foudre" — cum 
spun francezii, spectacu
los, strălucitor, dar și or
bitor. Or, cunoașterea nu 
se poate realiza numai 
prin sentiment, afecțiunea 
trebuie filtrată prin ra
țiune.

— Poți cunoaște un om 
prin ceea ce spune ți prin 
ceea ce face, observă tov. 
LEONIDA TĂMAȘ, 
ședințele sfatului 
Iar orășenesc, 
ajungi cu el la 
despre o idee, 
fapt. A cunoaște 
într-un fel și. 
noațte.

Prin gesturile 
ne, aparent nesemnifica
tive, prin întreaga com
portare, omul se auto
caracterizează, își dezvă
luie firea, calitățile, de
fectele, apucăturile. „Pri
ma impresie" nu e edifi
catoare, reală.

— Sinceritatea, sincerita
tea totală dusă pînă la bru
talitate e o chezășie a du
rabilității unei 
consideră asistenta 
lă GEORGETA 
LIEVICI. Să știi 
despre viitorul soț, 
totul despre tine, 
pare a fi o 
esențială. Minciuna apare 
la iveală, mai devreme 
sau mai tîrziu, iar conse
cințele ei sînt, de obicei, 
destul de grave.

— Dacă știi bine ce 
vrei în viață, atunci vei 
ști mai bine și ce anume 
te interesează să. cunoști 
la viitorul soț, afirmă 
CORNEL SUVAGĂU, me
canic de locomotivă. Eu 
știam că în meseria mea 
va trebui să duc o viață 
cumpă tată, disciplinată,
corectă. Aveam nevoie de 
o „femeie de casă", cum 
se spune, așezată și 
niștită, ca și mine, o 
meie care să-mi fie și 
vastă, și prietenă, 
mamă a copiilor noștri. 
Dar, mai întîi de toate 
trebuia să știu dacă mă 
iubește, dacă mă va aș
tepta cu plăcere și căldu
ră cînd mă întorc obosit 
de la drum.

Asta am vrut să cunosc 
la soția mea. Acum, după 
20 de ani, pot spune că 
nu m-am înșelat.

al omului care ți-e drag. 
Dacă poți realiza această 
investigație într-o singu
ră lună, dacă nu mai ai 
îndoieli și incertitudini, 
atunci nu mai sta pe gîn- 
duri. Dacă, deși a trecut 
un an, nu ai reușit totuși 
să descoperi trăsăturile 
fundamentale ale celui
lalt, atunci consideră că 
timpul a fost prea scurt 
și mai amină,

— Se întîlnesc în viață 
două tipuri de exagerare, 
observă prozatorul MIR
CEA ȘERBĂNESCU. Una 
cu semnul minus, alta cu 
semnul plus. Prima duce 
la căsătoriile rapide, în 
baza unei cunoașteri su
perficiale.; a dona la a- 
mînărl sine die, sub for
mula : „trebuie să-l cu
nosc pînă-n pînzele al
be". Am cunoscut un a- 
dept al acestei teorii care 
ducea exigența pînă la 
exasperare. Dorea să știe 
tot, să afle tot, să pre
vadă tot. Bineînțeles că 
pînă la urmă descoperea 
un nod în papură. A re
nunțat o dată, de două 
ori, de nu știu cite ori, 
pentru că de fiecare dată 
îi mai rămînea ceva ne
cunoscut, îl mai 
un 
rit 
și, 
că

pre- 
popu- 

Trebuie să 
un adevăr 
despre un 

i înseamnă 
a te cu-

căsătorii, 
socia- 

VASI- 
totul 

să știe 
mi se 

necesitate

moment poți 
spune: da ?

Pare curios, dar nimeni 
nu s-a referit pînă acum 
la factorul timp, la durata 
acestui proces de cunoaș
tere, uneori destul de 
complex și 
Cînd, în ce moment 
lua hbtărîrea, poți 
ne : sînt satisfăcut 
ceea ce știu și nu 
are nici un rost să 
am în ?

— Durata cunoașterii 
în timp e relativă, consi
deră asistentul GHEOR- 
GHE CREȚU, președinte
le consiliului U.A.S. al 
Institutului politehnic-Ti- 
mișoara. Esențială mi se 
pare a fi cunoașterea în 
spațiu, în spațiul spiritual

destul 
de dificil.

poți 
spu- 

de 
mai 
mai

10; 15; 17,30; 20, FLAMURA — 8,45; 11,15; 13,30; 18; 
18,30; 21 (la ambele completarea Pata).
• MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA — 
10; 13,30; 16,45; 20.
o ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : CAPITOL — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,45; 
17,30; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : LUMINA — 
8; 12; 16,15; 20,30, FLACĂRA — 15; 19.
9 CIMARON — cinemascop : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCEGI — 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 com
pletarea Scoica), FLOREASCA — 9,30; 12; 15; 18; 
20,45.
9 FANTOMELE SE GRĂBESC : CENTRAL (com
pletare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului ro
mânesc) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, DRUMUL

amănunt. S-a 
abia după 40 

după cite știu, 
de data asta, chiar că 

n-a cunoscut-o bine... Ca
zul acesta adeverește zi
cala : „toate la timpul 
lor". Sînt convins că apa
ratele electronice ale ti
nereții sînt măi sensibile, 
există o prospețime a 
sentimentelor, o puritate 
a gin durilor, care valo
rează mai mult decît ex
periența și raționamente
le de mai tîrziu.

— De acord, dar țin să 
fac o precizare, intervi
ne tov. LEONIDA TA- 
MAȘ. Cred că e bine ca 
tînărul să aibă în mină o 
meserie sau cel puțin 
perspectiva ei, și pe cît 
posibil, să fie indepen
dent materialicește. Căci, 
despre ce căsnicie poate 
fi vorba în cazul unui ti- 
năr de 20 de ani însurat 
cu o femeie care ar pu
tea să-i fie... bunică ; 
despre ce trăinicie poate 
fi vorba cînd ambii soți 
n-au nici o profesiune și 
sînt întreținuți de pă
rinți ? Iertați-mă dacă 
pun problemele ceva mai 
„terestru", dar observații
le mele sînt dictate de 
experiența ■ numeroaselor 
cazuri pe care le-am cu
noscut și le-am cercetat.

3. Cum 
se acordă 
visul cu 
realitatea ?

ciliere. Motiv : infidelita
tea soției. Ce s-a întîm- 
plat, în ' 
pripeală 
nu s-au 
ajuns, a 
din interes, lipsită de a- 
fecțiune ?

— Ba nu. Am cunos
cut-o destul de bine, știam 
chiar că fusese o fată, 
cum să vă spun, moder
nă. li știam toată viața 
și am ajuns la concluzia 
că înclinațiile ei spre fri
volitate sînt cauzate de 
factori externi. Lipsită de 
afecțiunea mamei, trăise 
singură într-o indepen
dență aproape totală. Din 
punct de vedere logic și 
psihologic am înțeles 
foarte bine evoluția ei și 
am considerat că o căs
nicie solidă poate consti
tui tocmai ceea ce îi lip
sise pînă. atunci. M-am 
bizuit prea mult pe a- 
fecțiunea care ne lega, pe 
încrederea reciprocă și 
mai ales, pe încrederea 
în capacitatea mea de a 
o transforma...

Așa a fost pînă la că
sătorie. Dar mai tîrziu ? 
Mihai B. care e și spor
tiv, făcea deplasări des
tul de dese, deplasări 
prelungite uneori dincolo 
de necesitățile campiona
tului respectiv. în afară 
de asta, nu se mai purta 
la fel de atent și de gri
juliu ca înainte. Deși 
sătorită, ea se simțea 
nou la fel de singură, 
conjurată de aceeași 
bertate și răceală. Și 
tunci vechile tentații 
reapărut, cei doi 
înstrăinat, afecțiunea a 
început să se destrame.

Bineînțeles că faptele 
femeii sînt condamnabile, 
dar vina e numai și nu
mai a ei ?

— Am văzut de-a lun
gul vieții numeroase si
tuații asemănătoare, a- 
firmă artistul emerit 
DIMITRIE STAN, direc
torul Casei regionale a 
creației populare. Un vi
ciu sau o trăsătură nega
tivă poate apărea și în 
timpul căsniciei. Am cu
noscut o femeie de o 
înaltă frumusețe morală 
al cărei soț a început la 
un moment dat să bea. Ce 
era de făcut ? Toată lu
mea din jur o sfătuia să 
se despartă. Ea însă a a- 
les altă cale. Cu o gene
rozitate rară, cu un tact 
și o abnegație dusă une
ori pînă la sacrificiu, 
reușit să-l sustragă i 
mediul viciat, 
ce de patima 
zuse.

Fiecare din 
ponsabil de actele, de a- 
titudinile sale. într-o 
căsnicie apare însă une
ori nevoia să fii respon
sabil și. pentru celălalt, 
să-1 sprijini, să-I scoți 
dintr-un impas. Mihai B. 
a știut acest lucru, dar 
n-a avut destulă tărie 
morală și, poate, nici o 
dragoste prea profundă 
pentru femeia pe care 
și-a ales-o de soție.

că- 
din 
în- 
li- 
a- 
au 

s-au

4. Sfaturi, 
intervenții... 
Cu ce efect ?

ori sînt cam subiectivi 
— consideră tov. LEONI
DA TĂMAȘ. Uneori su
biectivismul ajunge la 
exagerări care ar putea 
părea comice dacă 
avea consecințe
Este cazul lui A. P. a că
rui fiică a crescut mare 
și a început să fie curtată 
de un tînăr. Tatăl a aflat 
și, după scurt timp, a pus 
un dosar în fața fetei. 
Referințele dovedeau că 
băiatul nu corespunde... 
Au mai urmat cîțiva pre- 
tendenți (cu dosarele res
pective I) și pînă la urmă 
fata s-a căsătorit cu un 
bărbat corespunzător, dar 
pe placul tatălui.

Chiar și 
sfătuitorul e 
tiv, e dificil, 
posibil, să
schimbarea unei hotărîri 
odată luate. De ce ? Pen
tru că într-un asemenea 
moment intră în joc per
sonalitatea, sensibilitatea, 
afecțiunea, convingerile 
cele mai intime și nimeni 
nu acceptă imixtiunea ce
lor din afară, oricît de a- 
propiați ar fi ei.

— S-a mai spus, se știe : 
sfaturile bune nu sînt ace
lea care se dau, ci acelea 
care se primesc, amintește 
prozatorul MIRCEA ȘER- 
BĂNESCU. înțelese sub 
această lumină, „sfaturile" 
încep o dată cu vîrsta pri
melor
grave asupra vieții. Cu
nosc familii 
să cruțe copiii de proble
mele existenței, fără să-și 
dea seama că pot alimen
ta astfel acel sortiment 
de tineri cu preocupări 
minore, cu apucături fri
vole, pentru care „minu
nata Angelica" și antura
jul ei devin un ideal.

Dacă tînărul nu este 
pregătit pentru viață, de
geaba îi mai dăm sfaturi 
in ajunul căsătoriei.

5. De ce se 
pripesc unii 
oameni ?

Visurile adolescenței sînt 
străbătute adeseori de i- 
maginea soțului ideal, a 
omului perfect cu chip de 
Făt-Frumos (sau de Ilea- 
nă Cosînzeană) și cu ca
lități îngerești. în reali
tate însă, alături de cele 
mai frumoase calități se 
pot întîlni și defecte. Ce 
te faci dacă descoperi la 
omul pe 
trăsături 
negative, 
viciu ?

— Sînt
ționării reciproce și 
autoperfecționării în căs
nicie, declară prozatorul 
MIRCEA ȘERBĂNESCU.

— Cunosc destule ca
zuri de studenți care s-au 
căsătorit cu colege de fa
cultate, ne relatează asis
tentul GH. CREȚU. Mai 
întotdeauna partenerul 
mai slab face, după căsă
torie, salturi surprinză
toare ajungîndu-l din ur
mă pe celălalt. Nu de
monstrează acest fapt 
tocmai ideea perfectibili
tății, a spiritului de e- 
mulație care se stabilește 
într-o căsnicie ?

Mihai B. e inginer, are 
29 de ani și a ajuns, du
pă un an de conviețuire, 
în fața comisiei de con-

Cîteva răspunsuri con
semnate pe scurt:

• Depinde de cine și 
cum dă sfatul (CORNEL 
ȘUVAGĂU) • Sînt abso
lut împotriva sfaturilor 
(DIMITRIE STAN) • Am 
avut colege care din spi
rit de contrazicere 
independență au ales îm-, 
potriva sfaturilor și au 
ales rău (profesoara ente- 
rită ILEANA CERNES- 
CU) • Prefer să dau un 
citat din Goethe : „Cuvin
tele te învafa, exemplele te 
pun în mișcare (prof. dr. 
docent. PIUS BRANZEU).

Așadar, a da sau a 
da sfaturi! Aceasta să 
oare întrebarea ?

— în 99 la sută din 
zuri părinții, rudele, prie
tenii sînt oameni bine in
tenționați, dar de multe

— Unii tineri se cunosc 
Ia urcarea în tramvai, se 
căsătoresc după ce și-au 
cumpărat biletul și divor
țează la stația următoare 
— glumea cineva pe tema 
grabei și superficialității 
cu care hotărăsc acest pas 
unii oameni. Hiperbola e 
evidentă, dar ea sublinia
ză totuși o realitate : ma
nia vitezei acționează u- 
neori și aici, cu urmări de 
cele mai multe ori nega
tive. Dar aceasta e oare 
singura ipostază a grabei?

Iată o experiență mai 
ieșită din comun relatată 
de dr. PAULA LAZĂR.

— Am fost cerută în 
căsătorie la un ceas după 
ce l-am cunoscut pe ac
tualul meu soț. N-am dat 
nici un răspuns, dar în si
nea mea acceptasem. Era 
în anii războiului și în a- 
ceeași zi el a plecat pe 
front. Au urmat cîteva 
scrisori răzlețe, după care 
n-am mai primit nici o 
veste. Căzuse prizonier, 
dar toți cei din țară l-au 
crezut mort. S-a întors cu 
divizia „Tudor Vladimi- 
rescu" și în ianuarie 1947 
a venit la Timișoara. 
După două săptămâni
eram, căsătoriți, deși 
părinții mei cît și ai 
s-au opus.

— Ați reușit să-1 
noașteți ? Propriu-zis 
avut 
două

cu- 
ați 

la dispoziție doar 
săptămîni.
Exact, dar în acest 
m-am

SĂRII (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20,30.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : UNION (comple
tare Copiii... iar copiii) — 15,30; 18; 20,30.
• COPLAN. IȘI ASUMĂ RISCUL : DOINA (com
pletare Putna-500) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
9 OMUL A IEȘIT IN COSMOS — MIMETISM — 
DINCOLO DE CERCUL POLAR : TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
® DIPLOMATUL GOI, : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 14; 16; 18; 20.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : DACIA
— 8,30 — 14,30 în continuare ; 16,45; 19; 21, VOLGA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
9 WARLOCK — cinemascop : BUZEȘTI — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20.45.
9 LAGUNA DORINȚELOR : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20.30
« ALBĂ CA ZĂPADA Ș! CEI 7 SALTIMBANCI : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,30.

• ZORBA GRECUL : VITAN (completare Marga
reta) — 15,15; 18; 20,30.
9 FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE
— cinemascop : ARTA — 9; 12,30; 16; 19,30.
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : 
MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
s GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
POPULAR (completare Frunze) — 15,30; 18; 20,30.
& LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : VIITORUL
— 11; 15,30; 18; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : MO
ȘILOR — 15,15; 18; 20,30.
« FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
COLENTINA — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop :
PROGRESUL — 15,15; 18; 20,45.
9 TUNELUL — cinemascop : LIRA (completare 
Pata) — 15.30; 18; 20,30.
O FEMEILE — cinemascop : COTROCENI (comple
tare 6 090 de ani) — 15,15; 18; 20,45.

mtnie

nu „în 
mai șl
Timpul mi-a dat drepta
te : avem un băiat de 17 
ani și... și sînt foarte mul
țumită.

Graba poate avea deci 
și urmări fericite ? După 
cum se vede. da. Există 
oameni crescuți în familii 
și medii cu înaltă morali
tate pentru care animări
le fără termen sînt un 
compromis față de etica 
lor, oameni cărora nu le 
plac „situațiile neclare" 
Dacă ai reușit să cunoști 
bine pe viitorul soț, dacă ai 
deplină încredere în el. a- 
tunci graba de a te căsă
tori nu se mai poate con
funda cu pripeala, cu u- 
șurătatea, ci devine hotă- 
rîrea firească de a fi cîi

mai devreme alături de o- 
mul pe care-l Iubești, de a 
împărți împreună cu el 
bucuriile și necazurile vieții.

Sînt și numeroase cazu
rile cînd hotărîrea se da
torează superficialității, 
capriciilor, unor impresii 
de-o clipă.

Tov. MĂRIA BUCUR, 
judecătoare la Tribunalul 
popular din Timișoara, 
a asistat pînă acum la 
peste 6 000 de ședințe de 
conciliere. Observațiile 
sale au o bază impresio
nantă.

Unii fineri nu manifestă 
nici cea mai mică sfrînge- 
re de inimă în fafa despăr
țirii, privesc divorțul cu 
indiferență și răceală ca 
pe un fapt divers. Cine 
privește astfel despărțirea 
înseamnă că a privit la fel 
și actul căsătoriei. „De ce 
te-ai mai căsătorit ?“ —
l-am întrebat pe un tînăr 
care a venit la conciliere 
după două luni de căsni
cie. „Am avut ambiția să 
fie a mea și am luat-o 
de nevastă" — mi-a răs
puns individul.

Inconștiență saS/^.țbi- 
nism, impertinertță «' mu 
bravadă^ o asemenei-^Jl- 
ludlne se cere blatfiafă. 
condamnată de opinia pu
blică.

6. „Căsătorie
— loterie11 ?

Ati auzit, desigur, 
presia aceasta. Să 
oare, adevărat ?

— Un sîmbure de
văr există, afirmă Dlmifrie 
Stan, în sensul că nu în
totdeauna poți cunoaște 
total omul cu care por
nești la drum, dar mai a- 
les. nu poți prevedea în-
treaga evoluție a căsni-
ciei.

— Deci, 
cord...

sînteți de a-

— Asta nu. Nu pot fi
de acord pentru că în
viață nu m-am pripit. Zi
cala asta e valabilă pen
tru cei care se grăbesc. 
Am spus că nu poți cu
noaște și prevedea întot
deauna totul, dar ești;,>6- 
bligat să știi măcar ci ■■ 
va trăsături esențiale și 
apoi să întîmpini și 
corectezi eventualele 
concordanțe.

Ne-am adresat unui
cu experiență în materie. 
S. M. se apropie de 50 de 
ani, a încărunțit „de pe 
urma femeilor", cum îi 
spun prietenii: a fost că
sătorit de cîteva ori legi
tim, de cîteva ori nelegi
tim, întrecîndu-1 chiar și 
pe Barbă Albastră.

— Nu, nu e loterie, ne 
răspunde el.

— Atunci ?
— Vedeți, eu am 

un ghinionist în 
Prima oară m-am 
torit din dragoste,
de ani. A doua oară am 
făcut-o rațional. Același 
rezultat. A treia oară am 
zis: cum mi-o fi norocul.

— Acceptarea unei a- 
semenea zicale, și mai 
sînt unii, chiar tineri, ca
re o acceptă, dezvăluie 
carențe de educație ?i de 
cultură, consideră prof, 
dr. docent Plus Brînzeu, 
o concepție care poate 
duce la fatalism, la ideea 
destinului implacabil ca 
în tragediile antice.

într-adevăr, viața e 
plină de exemple diver
se, întîlnbști uneori ho
tărîri greșite. căsnicii 
nereușite, dar nu se pot 
trage concluzii din cîteva 
cazuri particulare. Con
ceptul „căsătorie-loterle” 
îndeamnă la dezarmare, la 
demobilizare, produce pa
ralizia lucidității.

încheiem aici această 
discuție despre actul că
sătoriei. Nu ne-am propus 
și nici nu ne-am fi putut 
propune să epuizăm un 
asemenea subiect vechi de 
cînd lumea și totodată 
mereu actual, o experien
ță de viată atît de bogată 
și de complexă prin care 
a trecut și trece fiecare 
om. O concluzie ar fi, deci, 
superfluă. Preferăm o pă
rere. tot o părere, chinte
sență a unei experiențe

— Cel mai mare lucru 
în viata omului e căsăto
ria — spune cu o senină 
gravitate Olga Receanu. 
care se pregătește să cele
breze împreună cu omul 
ei „nunta de aur“.
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Colaborare

să 
de

f

ampla- 
zooteh-

unii pe 
colabo-

dln Iași 
un con- 

de Louis

uvertura
Gliick,Apă la galoși

— singurul reprezentant 
al poporului din Vietna- 
sud — în rezolvarea pro- 
vietnameze.

constituie acțiuni 
o gravitate excep- 
marchează un nou 
de primejdios pe

în Vietnam a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
Norii ne-au 
făcut-o

Ieri în Capitală, în plină zi 
(ora 12) mașinile au circulat 
cu farurile aprinse timp de 20 
de minute. Cauza ? Sub plafo
nul foarte coborît al norilor 
s-a produs o ceață densă, 
neobișnuită. Și numai pentru 
bucureșteni. Un... privilegiu.

Constanța anunță Istria: 
„Șapte specialiști de la Con
siliul agricol regional vin 
mîine dimineața să stabileas
că amplasarea construcțiilor 
zootehnice din raionul dv." 
Istria anunță (în aceeași zi) 
Constanța: „Zece președinți 
ai cooperativelor agricole de 
producție și ingineri zooteh- 
niști din raion vin la Con
stanța să stabilească 
sarea construcțiilor 
nice".

Atft Acum se caută 
alții. nai: vor să 
reza 1

Scufița roșie» »
O fetiță de 8 ani — Ana Bl- 

lici din Rușcova (raionul Vi- 
șeu) se întorcea de la școală. 
Seara. în marginea satului, 
lîngă pădure, a fost atacată de 
doi lupi. Din urmă, venea în
vățătorul Dumitru Popovici. 
Reacția lui a fost promptă. 
Văzînd jivinele năpustite asu
pra copilului, el a rupt un par 
din gard. Lupta a fost scurtă. 
Curajosul învățător a salvat 
fetița (ea a fost mușcată de u- 
reche și are cîteva zgîrieturi). 
O atitudine umană și curajoasă 
în fata primejdiei.

Ă „lua apă la galoși’ ; expre
sie de sezon pe cale de dispari
ție. Motivul ? Lipsa celui de-al 
doilea termen : galoșii. Indus- 
fria este datoare comerfului can
tități mari de galoși bărbătești 
și cizmulife de damă. Numai 
Combinatul de cauciuc Jilava 
înregistra la sfîrșitul lunii trecu
te o restantă de 9 500 galoși.

Și totuși, Industria încălțămin
tei (din cauciuc) fine pasul cu 
vremea. Chiar a luat-o înainte. 
Fabrică sandale.

Gînsacul
discordiei

Buz Maria din comuna Po
iana Stampei, raionul 
Dornei, l-a chemat 
tă pe vecinul ei, 
Carpea. Obiectul 
un gînsac, care a 
bună voie (definitiv) din o- 
grada reclamantei în cea a 
pîrîtului. La proces, interese
le părților vor fi susținute de 
trei martori. Cheltuielile de 
judecată depășesc astfel de 
cîteva ori valoarea păsării 
incriminate. Bietul gînsac 1 
în loc să ajungă pe varză a 
nimerit... la tribunal. Dar tot 
pe varză va 
e: pe varza

Vatra 
în judeca- 
Gheorghe 
litigiului... 

trecut de

sfîrși. Problema 
cui ?

Nurci la
Prejmer

La gospodăria de stat din 
Prejmer a sosit un prim lot 
de 250 nurci. Curînd vor sosi 
altele. Nurcile sînt destinate 
fermei special create la Prej- 
mer. în octombrie viitor fer
ma va oferi primele blănuri. 
(Știre în exclusivitate pentru 
femei).

La stop
O statistică pilduitoare : din 

totalul accidentelor de circu
lație care au avut loc în acest 
an, 31,2 la sută au fost provo
cate de pietoni. Meditați 1

Anecdotă ?
Băiatul era mofturos.. Mai întîi, 

constructorul de jucării i-a arătat 
un tramvai care deraiază de pe 
șine. „Nu 1“ Apoi i-a arătat un alt 
tramvai care ia foc. „Ț Unul 
neiluminat și neîncălzit. „Nici 
ăsta 1". Alt tramvai care abia se 
mișcă. Zadarnic. „Te-arn ghicit 
— i-a spus constructorul, exaspe
rat—ești din Brăila. Tot de-acolo 
m-am inspirat și eu cînd am fă
cut jucăriile astea".

(Vă rugăm să rămînă între 
noi...).

Rubrică redactată de
Stefan ZIDĂRITA
Ștefan DINICÂ

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

agresive ale imperialiștilor americani

Cetățenii Capitalei noastre și-au 
ridicat din nou glasul de aspru 
protest împotriva barbariilor să- 
vîrșite de agresorii americani pe 
pămîntul Vietnamului. în aula Fa
cultății de științe juridice a avut 
loc vineri după-amiază un mare 
miting la care au luat parte peste 
1 000 de muncitori veniți direct din 
uzine și fabrici, intelectuali, tineri 
și vîrstnici, studenți.

Cuvinte înscrise pe o mare pan
cartă dădeau glas sentimentelor de 
solidaritate frățească a întregului 
nostru popor cu lupta eroică a po
porului vietnamez pentru apărarea 
ființei sale naționale, a indepen
denței și libertății patriei.

Deschizînd mitingul, tov. GHEOR- 
GHE DUMITRU, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Bucu
rești, a amintit că în ultimele zile 
imperialiștii americani au intensi
ficat acțiunile lor criminale împo
triva poporului vietnamez. Aviația 
americană a bombardat de patru 
ori orașul Hanoi, capitala Republi
cii Democrate Vietnam, provocînd 
victime omenești și însemnate pa
gube materiale. în cursul raidurilor 
din 14 decembrie a fost lovit car
tierul ambasadelor străine la Ha
noi, provocîndu-se avarii și sediu
lui ambasadei române.

Declarația guvernului Republicii 
Socialiste România în legătură cu 
bombardamentele efectuate de 
aviația americană asupra orașului 
Hanoi — a spus vorbitorul — con
stituie o expresie a sentimentelor 
de adîncă indignare ale poporului 
român față de aceste crime mon
struoase. în declarație se reafirmă 
hotărîrea poporului român de a 
acorda întregul său sprijin politic, 
material și moral poporului vietna
mez, pînă la victoria finală asupra 
agresorilor.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
TUDOR D. IONESCU, președintele 
Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Opi
nia publică din țara noastră — a 
spus vorbitorul — a aflat cu un 
sentiment de profundă mînie și 
îngrijorare despre noile fărădelegi 
pe care imperialiștii americani le 
săvîrșesc pe pămîntul Vietnamului 
eroic. Imperialiștii americani dez
văluie astfel tot mai mult în fața 
întregii lumi țelul lor criminal, 
acela de ‘V1 extermina, prin^ acte 
teroriste, populația pașnică din 
Vietnam, de a îngenunchea eroicul 
popor vietnamez. Acest lucru apa
re deosebit de evident din faptul 
că agresorii americani recurg la 
rachete și bombe brizante care se 
folosesc nu pentru distrugerea de 
„obiective militare", ci numai pen
tru exterminarea în masă a oame
nilor. Guvernul S.U.A. — a spus 
vorbitorul — se încarcă cu o grea 
răspundere în fața omenirii pentru 
crimele săvîrșite, pentru consecin
țele pe care le poate avea agresiu
nea în Vietnam, pentru cauza păcii.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că, luptînd pentru idealurile și as
pirațiile cele mai nobile, poporul 
R. D. Vietnam, sub conducerea Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, dă lovituri după lovituri a- 
gresorilor. Totodată, poporul din 
Vietnamul de sud, sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare — 
singurul său reprezentant legitim, 
de la a cărei creare se vor împlini 
6 ani la 20 decembrie — desfășoară 
puternice acțiuni împotriva inva
datorilor.

Istoria a demonstrat că nu poate 
fi învins un popor care apără cau
za sfîntă a existenței sale naționale, 
a patriei ^sale libere și indepen
dente. De altfel, la aproape doi ani 
de cînd agresorii americani au tre
cut la escaladarea masivă în Viet
nam, mobilizînd o uriașă mașină 
militară, ei nu au reușit să obțină 
rezultatele scontate.

în aceste momente de grea în
cercare pentru poporul vietnamez, 
populația Capitalei patriei noastre, 
alături de întregul popor român, 
își ridică plină de indignare glasul 
său, condamnînd cu asprime noile 
crime, extrem de primejdioase, pe 
care imperialiștii americani le să
vîrșesc în Vietnam.

Ne exprimăm întreaga adeziune 
față de Declarația guvernului țării 
noastre în legătură cu bombarda
mentele efectuate de aviația ame
ricană asupra orașului Hanoi. Sa
lutăm cu căldură și admirație lupta 
eroică, plină de abnegație, pe care 
poporul vietnamez o duce împotri
va agresiunii americane. Aprobăm 
cu toată fermitatea sprijinul poli
tic, diplomatic, moral și material 
pe care guvernul țării noastre îl 
acordă și—1 va acorda poporului 
vietnamez pînă la victoria defini
tivă asupra invadatorilor ameri
cani.

Aceleași sentimente le-a expri
mat în cuvîntul său și MARIN 
DRĂGHICI, maistru la Uzinele „23 
August". Noi, muncitorii — a spus 
el — ca și întregul nostru popor, 
nutrim o profundă admirație pen
tru eroismul tovarășilor noștri 
din Vietnam, care în încleștarea cu 
agresorii americani înscriu pagini 
nepieritoare de vitejie, dau dovadă 
de un înalt spirit, de sacrificiu și 
o remarcabilă dîrzenie.

în numele muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de la uzinele „23 
August" din Capitală, alături de 
întregul popor român și de toți oa
menii cinstiți din lume, înfierez și 
condamn cu cea mai mare fermi
tate actele de război săvîrșite de 
imperialiștii americani împotriva 
poporului vietnamez, noile crime 
comise prin bombardarea orașului 
Hanoi. Așa cum a spus secretarul 
general al C.C, al P.C.R., tovară-

șui NiColae Ceaușescu, la Confe
rința organizației de partid a ora
șului București, poporul român 
cere cu insistență ca S.U.A. să în
ceteze imediat și definitiv bom
bardarea R. D. Vietnam și toate 
actele de război împotriva R. D. 
Vietnam, să pună capăt agresiunii 
în Vietnam, să părăsească Vietna
mul, să lase poporul vietnamez 
să-și hotărască singur drumul dez
voltării sale fără nici un ames
tec din afară.

Agresiunea criminală care însîn- 
gerează pămîntul vietnamez umple 
de revoltă inimile noastre de 
mame și soții — a spus munci
toarea VICTORIA MANEA, de la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București. Sute de mii de soldați 
americani au fost aduși de la mari 
depărtări pentru a tortura, a ucide, 
a da foc și a distruge. Fărădele
gile comise împotriva populației ci
vile depășesc orice închipuire. 
Gospodării, școli, spitale, locali
tăți întregi sînt rase de pe supra
fața pămîntului; substanțe incen
diare și toxice sînt folosite pen
tru nimicirea culturilor și vege
tației. Acțiunile teroriste ale S.U.A. 
de exterminare a populației cons
tituie crime monstruoase împotriva 
umanității, o încălcare flagrantă 
a Declarației drepturilor omului 
adoptată de Organizația Națiuni
lor Unite.

în numele celor peste 12 000 de 
femei din fabrica noastră, protes
tez cu mînie împotriva bombar
damentelor barbare ale aviației 
S.U.A. asupra populației pașnice, 
condamn cu toată vigoarea acțiu
nile agresive ale Statelor Unite 
ale Americii împotriva eroicului 
popor vietnamez.

Agresorii americani n-au ce 
căuta în Vietnam !

Sîntem siguri că victoria va fi 
de partea poporului vietnamez !

împreună cu colegii mei de la 
Institutul politehnic — a spus 
studentul ION AMĂRIUȚEI — 
am aflat cu adîncă indignare și 
mînie de noua serie de atacuri ale 
aviației americane asupra Repu
blicii Democrate Vietnam. Aseme
nea nelegiuiri stîrnesc în con
știința noastră revoltă și oprobriu 
fără margini. Asemenea crime nu 
pot fi iertate. Ele sînt condam
nate cu asprime de popoarele 
lumii și vor fi înfierate întot
deauna de istorie.

Consider deosebit de grăitor 
faptul că, chiar în Statele Unite, 
în rîndurile tineretului studios se 
dezvoltă o mișcare de condam
nare a războiului împotriva po
porului vietnamez.

Alături de întregul nostru popor, 
de tineretul patriei noastre, stu
denții din Capitala Republicii So
cialiste România condamnă cu 
asprime noile acte tîlhărești de 
bombardare a capitalei Republicii 
Democrate Vietnam și își afirmă 
solidaritatea frățească cu lupta 
eroică a poporului vietnamez. A- 
probăm cu căldură Declarația gu
vernului român în legătură cu 
bombardamentele efectuate de a- 
viația americană asupra orașului 
Hanoi. Pe întregul pămînt al Viet
namului trebuie să înflorească și 
va înflori libertatea !

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul Republicii Democrate Vietnam 
la București, HOANG TU. Războ
iul dezlănțuit de imperialismul a- 
merican în patria noastră — a spus 
vorbitorul — este unul din cele 
mai barbare, cele mai atroce. în 
Vietnamul de sud a fost introdus 
un corp expediționar american de 
peste 360 000 de oameni, fără a 
mai socoti trupele sateliților și ar
mata marionetă a guvernului de 
la Saigon. Aviația și flota mariti
mă sînt folosite pentru bombarda
rea’ Republicii Democrate Viet
nam, o țară socialistă, independen
tă și suverană. Imperialiștii ame
ricani nu au renunțat la nici un 
mijloc perfid și josnic, mergînd 
pînă la folosirea gazelor toxice, pe 
care înșiși fasciștii hitleriști nu au 
îndrăznit să le folosească, cu 
scopul de a învinge voința de 
independență, de autodeterminare 
a poporului vietnamez.

în continuare, ambasadorul
R. D. Vietnam a demascat campania 
zgomotoasă pe care o întreprind
S. U.A. în jurul așa-ziselor 
cieri de pace".
perfide nu mai pot înșela însă pe 
nimeni. Atîta timp cit durează a- 
gresiunea americană, poporul nos
tru este hotărît să lupte pînă la 
capăt. Pacea poate fi stabilită nu
mai dacă imperialiștii americani 
încetează războiul de agresiune, 
își retrag trupele în afara Vietna
mului și recunosc poziția în patru 
puncte a Republicii Democrate 
Vietnam și declarația în cinci 
puncte a Frontului Național de 
Eliberare.

în continuare vorbitorul a ex
primat mulțumiri sincere partidu
lui, guvernului și poporului român 
pentru sprijinul și ajutorul politic, 
material și moral acordat. Dăm o 
înaltă prețuire — a spus ambasa
dorul vietnamez — declarației 
făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, la Conferința 
organizației de partid a orașului 
București în legătură cu recentele 
bombardamente asupra Hanoiului. 
Această declarație exprimă depli
na solidaritate frățească a poporu- ’ 
lui român cu lupta eroică a poporu
lui nostru și protestul energic îm
potriva actelor de barbarism ale 
agresorilor americani.

Participanții la miting au adop-

tat o moțiune, în oare printre 
tele se spune : Noi, cetățeni 
orașului București, condamnăm cu 
asprime și ne exprimăm protestul 
ho-tărît față de atacurile barbare 
ale aviației americane asupra ora
șului Hanoi — capitala R.D. Viet
nam. Acestea 
criminale, de 
țională, care 
pas deosebit 
calea escaladării războiului bar
bar dus de imperialiștii americani 
împotriva poporului vietnamez.

înaltul spirit de sacrificiu, dir- 
zenia cu care poporul vietnamez 
duce lupta sa eroică împotriva 
intervenționiștilor imperialiști de
monstrează că voința de libertate 
și neatîrnare a unui popor nu 
poate fi înfrîntă pe calea armelor, 
că voința sa de a-și afirma ne
stingherit ființa națională nu poa
te fi înăbușită.

Noi, oamenii muncii din orașul 
București, întruniți la acest mi
ting, ne exprimăm sprijinul de
plin față de Declarația guvernului 
Republicii Socialiste România în 
legătură cu bombardamentele e- 
fectuate de aviația americană asu
pra orașului Hanoi. Ne unim gla
sul cu cel al întregului popor ro
mân, cu cel al opiniei publice 
mondiale; al tuturor oamenilor 
care iubesc pacea și libertatea, 
pentru a înfiera și condamna cu 
tărie războiul sălbatic dus de Sta
tele Unite ale Americii în Viet
nam.

Sprijinim poziția guvernului 
R. D. Vietnam și a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud 
legitim 
mul de 
blemei

Cerem guvernului Statelor Uni
te ale Americii să înceteze ime
diat, definitiv și 
bombardamentele 
blicii Democrate 
socialist, suveran 
Cerem guvernului 
pună capăt 
război, să-și retragă trupele din 
această țară, lăsînd poporul viet
namez să-și hotărască singur soar
ta potrivit intereselor și voinței 
sale, fără nici un amestec din 
afară.

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de activitate, Ansamblul artis
tic al Uniunii Tineretului Comu
nist a prezentat, vineri seara, un 
spectacol festiv la Teatrul de O- 
peră și Balet din București. în cele 
două decenii, cunoscuta formație 
de cîntece și dansuri a susținut a- 
proape 1 200 de spectacole. Fru
moase succese a obținut ansamblul 
U.T.C. și dincolo de hotarele țării, 
în turneele întreprinse în Anglia, 
Austria, Cehoslovacia, Cipru, Fin
landa, Franța, R. D. Germană, Gre
cia, Iugoslavia, Polonia, Turcia, 
U.R.S.S., precum și la festivalurile 
mondiale ale tineretului și stu
denților.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un frumos succes, 
artiștilor — tineri muncitori, func
ționari, studenți, elevi — le-au fost 
oferite flori din partea C.C. al 
U.T.C.

cu privire la cea de-a XX-a 
sesiune și a XXVII-a ședință

„nego-
Aceste manevre

necondiționat 
asupra Repu- 
Vietnam, stat 
și independent, 

american 
acțiunilor sale

★
în încheierea mitingului a fost 

prezentat un program de filme 
documentare vietnameze în care 
sînt demascate ororile comise de 
intervenționiștii americani în Viet
nam și sînt prezentate momente 
din lupta eroică a poporului viet
namez pentru apărarea libertății, 
independenței și suveranității na
ționale, pentru unitatea patriei 
sale. (Agerpres)

Timpul probabil pentru 18, 19 
și 20 decembrie. în țară : Vreme 
relativ rece la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Local vor cădea pre
cipitații. Vînt potrivit din vest.

★
Asociația artiștilor fotografi din 

țara noastră a organizat vineri o 
expoziție de fotografii color din 
R. D. Germană. Numeroși foto
grafi profesioniști și amatori din 
R. D. Germană expun, în sala din 
str. Brezoianu nr. 23 din Capitală, 
70 de fotografii color, realizate în 
diferite tehnici.

Au luat parte funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, oameni de cul
tură. Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Avînd la pupitru pe dirijorul Io

sif Conta, orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii a prezentat vineri 
seară în primă audiție una din lu
crările de bază ale repertoriului 
modern: „Cronocromie" de Oli
vier Messiaen, Concertul nr. 5 pen
tru pian și orchestră de Saint 
Saens și Variațiuni cinematografi
ce de Dumitru Capoianu.

Concertul, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, a avut ca so
listă pe cunoscuta pianistă fran
ceză Monique de la Bruchollerie.

★
Filarmonica „Moldova" 

a prezentat vineri seara 
cert extraordinar dirijat < 
Haritver (Canada).

Programul a cuprins 
„Ifigenia în Aulida" de 
Concertul pentru vioară și orches
tră de Bruch, solist Ștefan Gheor
ghiu, artist emerit, și Simfonia a 
4-a italiană de Mendelssohn Bart- 
holdy.

(Agerpres)
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care 87 402 lei report categoria I.

Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, mai 
coborîte la începutul intervalu
lui, iar maximele între minus 2 
și 8 grade. în București: Vre
me rece la început, apoi în 
ușoară încălzire. Cerul va fi 
schimbător. Temporar vor cădea 
precipitații. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor va
riabilă.

între 8 și 10 decembrie 1966 a 
avut loc la Sofia cea de-a XX-a 
sesiune ordinară a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au luat 
parte delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R., conduse de : T. Țo- 
lov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, O. Simunek, vicepreșe
dinte al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, J. Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
al Republicii Populare Mongole, 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, G. Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreședinte 
al guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

în conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. 
cu privire la participarea Iugo
slaviei la lucrările organelor Con
siliului, la sesiune a participat de
legația Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia în frunte cu A. 
Grlicikov, membru al Vecei Exe
cutive Federale.

Sesiunea Consiliului a fost pre
zidată de T. Țolov, conducătorul 
delegației Republicii Populare Bul
garia, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Sesiunea Consiliului, examinînd 
activitatea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc în perioada 
dintre sesiunile a XlX-a și a XX-a 
ale Consiliului, a aprobat activita
tea Comitetului Executiv.

Sesiunea a relevat că în această 
perioadă colaborarea economică și 
tehnico-științifică a țărilor membre 
ale C.A.E.R. a continuat să se dez
volte. în această perioadă s-au 
încheiat lucrările de coordonare a 
planurilor de dezvoltare a econo
miei naționale ale țărilor membre 
C.A.E.R. pe anii 1966—1970. Ca re
zultat al tratativelor dintre țările 
membre ale C.A.E.R., precum și 
cu R.S.F.I., au fost încheiate acor
duri de lungă durată privind livră
rile reciproce pe anii 1966—1970.

în perioada ce a urmat după se
siunea a XlX-a, s-au desfășurat 
lucrări cu privire la dezvoltarea 
în continuare a specializării și coo
perării în producție, mai ales în 
domeniul construcțiilor de mașini, 
al industriei radiotehnice și elec
tronice, al industriei chimice și si
derurgiei. A continuat să se dez
volte colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul standar
dizării.

în această perioadă s-a dezvol
tat colaborarea tehnico-științifică, 
în special în domeniul coordonării 
celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice, care prezintă 
interes reciproc și se efectuează 
de țările membre ale C.A.E.R. în 
anii 1966—1970. La coordonarea 
acestor cercetări privind o serie 
de teme participă și R.S.F.I.

Sesiunea a menționat că o mare 
importanță pentru activitatea 
C.A.E.R. o are întîlnirea conducă
torilor partidelor comuniste și

muncitorești și a șefilor de guverne 
din iulie 1966 de la București, la 
care participanții întîlnirii și-au 
exprimat în unanimitate năzuința 
de a depune în continuare efor
turi îndreptate spre dezvoltarea co
laborării reciproce, în conformi
tate cu principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectării suvera
nității și a intereselor naționale, 
avantajului reciproc și a întrajuto
rării tovărășești și de a contribui 
prin aceasta la întărirea continuă 
a internaționalismului proletar, u- 
nității și coeziunii țărilor sistemu
lui mondial socialist.

Pornind de la aceasta, sesiunea 
Consiliului a recomandat țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a trasat 
sarcină organelor Consiliului să de
pună și în viitor eforturi susținute 
pentru dezvoltarea continuă a cola
borării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

La sesiunea Consiliului a avut 
loc un schimb de păreri în proble
me ale coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiei naționale 
ale țărilor membre C.A.E.R. pe pe
rioada după anul 1970.

★
între 10—13 decembrie 1966 a 

avut loc la Sofia cea de-a douăzeci 
și șaptea ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat repre
zentanții țărilor în Comitetul Exe
cutiv din partea Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare Po
lone, Republicii Socialiste Româ
nia, Republicii Populare Ungare, 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Ședința a fost prezidată de D. 
Gombojav, reprezentantul Repu
blicii Populare Mongole, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole.

în conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. 
cu privire la participarea Iugosla
viei la lucrările organelor Consi
liului, la ședința Comitetului Exe
cutiv a participat reprezentantul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Comitetul Executiv a examinat 
măsurile care decurg din recoman
dările și hotărîrile sesiunii a XX-a 
și a adoptat o hotărîre prin care a 
aprobat planul său de lucru pe anul 
1967.

Comitetul Executiv a examinat 
și a adoptat recomandările nece
sare în probleme ale specializării și 
cooperării în producție a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe peribada 
pînă în anul 1970 a unor tipuri de 
laminate, țevi de oțel, produse me
talice și feroaliaje, tipuri princi
pale de mașini și utilaje pentru 
mecanizarea lucrărilor de con
strucții și rutiere, precum și uti
laje pentru fabricarea produselor 
din mase plastice.

Comitetul Executiv a aprobat 
bugetul Secretariatului Consiliului 
pe anul 1967.

Examinarea problemelor la se
siunea Consiliului și la ședința Co
mitetului Executiv s-a desfășurat 
în spiritul prieteniei frățești și a 
deplinei înțelegeri reciproce.
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Sînt mii aceste șantiere 
răsfirate pe vastele întin
deri geografice din Ucrai
na și Bielorusia pînă în 
Extremul Orient, din Asia 
centrală pînă dincolo de 
Cercul Polar. Sînt o expre
sie a aplicării în viață a 
directivelor congresului al 
XXIII-lea al P.C.U.S. cu 
privire la făurirea bazei 
tehnice-materiale a co
munismului.

In primul an

încă în cursul acestui 
au, primul an al cincina
lului, a fost terminată 
construcția a numeroase 
unități industriale, care 
au și început să producă.

într-un ritm susținut se 
realizează noi capacități 
energetice. De curînd, 
s-a încheiat montajul ul
timului bloc energetic, 
cel de-al 14-lea, la termo
centrala Pridneprovskaia, 
atingîndu-se astfel pute
rea instalată prevăzută 
în proiect și anume 
2 400 000 de kilowați.

Se dezvoltă intens me
talurgia feroasă și nefe
roasă. La combinatul si
derurgic din Novolipețk 
a fost dată în exploatare 
una din cele mai mari 
secții de , convertizoare 
cu oxigen din

Principala bază 
tică de producție 
miniului devine
pentru că aici sînt con
centrate mari zăcăminte 
de materie primă și tot 
aici se creează surse pu
ternice de energie 
trică ieftină. A fost 
nată construcția 
unități a industriei

U.R.S.S. 
sovie- 

a alu- 
Siberia,

elec- 
termi- 
primei 

sibe-

riene a aluminiului — u- 
zina din Novokuznețk — o 
mare întreprindere indus
trială, dotată cu utilaje 
moderne.

Extracția de diamante 
din Iakutia capătă un 
nou avînt odată cu ter
minarea construirii com
binatului de înnobilare a 
minereului de la Mirnîi.

Dincolo de Ural

număr al șan- 
cinclnalului se

Un mare 
tierelor 
află în Siberia.

Pe Angara și Enisei se

unde 
de 

șantierului 
Usti-Ilims- 
avea a- 

ca cea de

viului, la Usti-Ilim, 
au început lucrările 
organizare a 
hidrocentralei 
kaia, care va 
ceeași putere
la Bratsk, dar va fi con
struită într-un timp mai 
scurt.

în curînd Bratskul va 
trebui să cedeze întîieta- 
tea hidrocentralei 
Krasnoiarsk, de pe 
Enisei. Complexul 
getic de pe Enisei 
vea_ zece turbine
putere de cîte 500 000 
lowați fiecare, deci în 
tal o putere instalată

de la 
fluviul . 
ener

va 
cu

a- 
o 

ki- 
to- 
de

zerve practic inepuizabile 
de cărbuni. Numai în ba
zinul Kansk-Acinsk și nu
mai pe un teritoriu limi
tat de-a lunqul căii fe
rate transsiberiene care 
a fost explorat, au fost i- 
dentiiicate 1,2 trilioane 
tone de cărbuni aflati a- 
proape de suprafață. Aici 
se vor deschide în curînd 
mari cariere de exploa
tare la suprafață.

Pentru punerea în va
loare a marilor boqătii 
ale solului și subsolului 
siberian este nevoie de 
căi de comunicații. In a- 
cest an a început con
strucția celei de-a doua 
căi ferate transsiberiene. 
cu o lungime totală de 
7 000 de kilometri. Pornind 
de lîngă Tiumen, din Si
beria apuseană, linia va

construite în actualul cin
cinal circa 7 000 de kilo
metri de căi ferate, iar 
10 000 de kilometri vor 
fi electrificati.

480 milioane
mp de locuințe

O

S3

ȘANTIEREL

construiesc mari 
centrale. Cea 
Bratsk funcționează 
întreaga ei 
3 825 000 kilowaji. 
trecute au 
lucrările de 
celui de-al 
agreqat, cu 
225 000 kilowați. Montorii 
s-au angajat să-l pună 
sub sarcină pînă la sfîr
șitul lui decembrie. Ast
fel puterea totală a hi
drocentralei Bratsk se va 
ridica la 4 050 000 
wați. Constructorii 
au înălțat Bratskul 
mută acum în susul fiu-

hidro- 
de la 

cu 
capacitate :

Zilele 
început aici 

montare a 
18-lea hidro- 

o putere de

kilo- 
care 

se

cinci milioane kilowați. 
Cele dinții cantități de 
energie electrică vor fi 
produse aici în 1970.

Cea de-a doua treaptă 
a cascadei enerqetice de 
pe Enisei va fi hidrocen
trala Saiano—Șușenskoe 
cu o putere instalată de 
6 360 000 kilowați și un 
baraj înalt de 230 de me
tri. Șantierul este în faza 
de început. Se prevede că 
Saiano-Șușenskoe va in
tra în funcțiune în cinci
nalul viitor.

în afara resurselor hi
droenergetice, Siberia as
cunde în subsolul ei re-

ocoli pe la nord Baikalul, 
va trece prin Komsomolsk 
pe Amur și va ajunge la 
Pacific. Construcția căii a 
început simultan din mai 
multe puncte. Primit 
kilometri. între 
Tobolsk, vor fi 
viitor, pînă în 
lei de-a SO-a
a puterii sovietice. O altă 
cale ferată siberiana a- 
flată într-un stadiu avan
sat de construcție este li
nia Artîșta-Podobas. 
reqiunea Kemerovo, 
o lunqime de peste
kilometri. In total, vor fi

210 
Tiumen și 
qata anul 
ajunul ce- 
aniversări

în 
cu 

130

Potrivit prevederilor, în 
cursul actualului cincinal 
urmează să se construias
că un spajiu locativ de 
480 milioane metri pătrat!. 
In acest scop a fost alo
cată din fondurile centra
lizate suma de 45 miliar
de ruble. Paralel, vor 
investite importante I 
duri 
drul 
tru 
inte.

Locul în care construc
ția de locuințe s-a 
șurat în acest an 
mul cel mai rapid 
Tașkentul. De ce 
aici nevoia de locuințe a 
fost cea mai acută se 
știe : urmările recentelor 
cutremure trebuiau lichi
date. fiecărei familii ră
mase fără adăpost tre
buia să t se asiqure o 
locuință înainte de sosi
rea frigului. Constructorii 
au lucrat la Tașkent zi și 
noapte. Intreaqa Uniune 
Sovietică a venit în aju
torul orașului, trimitînd 
oameni și materiale de 
construcție.

La Moscova 
struite în anii 
lui locuințe cu 
tă totală de 28 milioane 
metri pătraji. Șantierele de 
locuințe fac parte Inte
grantă din peisajul fie
cărui oraș sovietic, mare 
sau mic. In fiecare an al 
cincinalului milioane de 
oameni sovietici se vor 
muta în case noi.

: fi 
ton

ale populației în ca- 
cooperativeloi pen- 
constructia de locu-

desfă- 
în rit
es fost 

tocmai

vor fi con- 
cincinalu- 

o suprafa-

Silviu POD!NA
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LAOS Problema Coreei
politică consultativă trebuie să fie rezolvată
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@ Scrisoarea președintelui Ho Și Min cu prilejul doborîrii celui de-al 1 600-lea 

avion agresor deasupra R. D. Vietnam S Declarații în legătură cu bombarda
mentele din 13 și 14

HANOI 16 (Agerpres). — Pre
ședintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a adresat forțelor armate și 
populației din Hanoi o scrisoare 
prin care le felicită pentru victo
riile repurtate în ultimele zile a- 
supra forțelor aeriene ale S.U.A. și 
pentru doborîrea celui de-al 1 600- 
lea avion american. „în numele 
Comitetului. Central al partidului și 
al guvernului, se arată în scrisoare, 
felicit armata, populația și cadrele 
de conducere din Hanoi pentru 
hotărîrea lor de a lupta și a în
vinge. Forțele noastre armate și 
poporul nostru trebuie să-și menți
nă necontenit vigilenta la un înalt 
nivel, să obțină cît mai multe vic
torii în luptă și în producție11.

★
Agenția V.N.A. anunță că, la 16 

decembrie, a avut loc la Hanoi o 
conferință de presă, în cadrul că
reia Pham Van Bach, președintele 
Curții Supreme Populare a R. D. 
Vietnam, vicepreședinte al Comite
tului din Hanoi pentru anchetarea 
crimelor de război comise de impe
rialiștii americani, a dat citire unei 
declarații în legătură cu bombarda
mentele întreprinse, în zilele de 13 
și 14 decembrie, de către avioanele 
S.U.A. asupra mai multor cartiere 
din Hanoi.

La 13 decembrie, se arată în de
clarație, avioane ale S.U.A. au pă
truns de trei ori în spațiul aerian 
al Hanoiului, bombardînd cîteva 
cartiere rezidențiale și împrejuri
mile orașului. Au fost distruse nu
meroase case și ucise sau rănite 
zeci de persoane, printre care femei 
și copii. în această zi, avioanele 
S.U.A. au aruncat în regiunea Ha
noiului peste 100 de bombe și zeci 
de rachete.

în ziua următoare, avioanele ame
ricane au atacat mai multe cartiere 
rezidențiale din Hanoi, inclusiv car
tierul ambasadelor străine. Ele au 
aruncat patru bombe asupra unei 
școli din districtul Dong Da și au 
provocat avarii sediilor ambasadelor 
Republicii Populare Chineze și Re
publicii Socialiste România.

Avioanele americane au atacat 
cîteva cartiere populate din nordul 
și sudul orașului, distrugînd două 
școli, pagode, un centru medical și 
alte clădiri. Au fost ucise sau ră
nite peste 100 de persoane. Forțele 
armate și populația din Hanoi au 
doborît 12 avioane.

decembrie ® Vii proteste în întreaga lume

în fața centrului de recrutare din New York a avut loc o manifestație îm
potriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Participanții la demonstrație 
poartă pancarte pe care scrie „Protestăm împotriva bombardării Hanoiului", 
„Opriți bombardamentele". în prim plan, polițiști încercînd să împrăștie 

manifestația, evacuează cu forța o femeie

Declarații ale guvernelor 
din țări socialiste

PEKIN 16 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Populare Chi
neze a dat publicității o declara
ție în care condamnă cu asprime 
bombardamentele întreprinse de 
avioanele americane, în zilele de 
13 și 14 decembrie, asupra cartie
relor populate din Hanoi. „Aceste 
bombardamente, se arată în de
clarație, constituie o provocare se
rioasă nu numai ■ la adresa po
porului vietnamez, ci și a tuturor 
popoarelor revoluționare din lu
mea întreagă".

Repetatele acte de agresiune ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, au stîrnit 
indignarea profundă a poporului 
chinez. Poporul vietnamez, care 
luptă împotriva agresorilor ame
ricani, pentru apărarea indepen
denței sale, nu poate fi învins.

„Guvernul și poporul chinez 
sprijină cu fermitate declarația 
guvernului R. D. Vietnam și con-

KHANG KHAY 16 (Agerpres). 
— Postul de radio Patet Lao in
formează că, într-o regiune elibe
rată din Laos, a avut loc recent 
o conferință politică consultativă, 
la care au luat parte reprezentanți 
ai conducerii partidului Neo Lao 
Haksat și ai forțelor patriotice 
neutraliste laoțiene. în comunica
tul conferinței se spune că impe
rialismul american continuă să 
extindă războiul agresiv în Viet
nam și să întreprindă noi acțiuni 
provocatoare împotriva Laosului. 
Reprezentanții Neo Lao Haksat și 
ai forțelor patriotice neutraliste la 
conferință au propus constituirea 
unui Front național unit de luptă 
al forțelor patriotice împotriva ac
țiunilor S.U.A. și transformarea 
lui într-o puternică forță politică.

VARȘOVIA

Cu prilejul încheierii
vizitei delegației
de activiști ai P.C.R

de poporul coreean însuși11 I DISPARIȚIE
NEREGRE-
TABILA

Mitingul
Noua crimă a agresorilor americani 

care au bombardat Hanoiul a stîmit 
indignare în opinia publică din Fran
ța. Vineri seara urma să aibă loc în 
piața Operei din Paris o manifestație 
pentru pace în Vietnam, Ia apelul mai 
multor organizații, printre care Fede
rația pariziană a P.C.F., P.S.U., a 
U.N.E.F. și a Mișcării pentru pace, 
întrucît manifestația din piața Operei 
a fost interzisă de prefectura poliției 
sub motiv că perturbă circulația, ea 
a avut totuși loc în apropiere de 
Operă.

în fața mai multor mii de manifes- 
tanți au luat cuvîntul Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al P.C.F., 
precum și reprezentanți ai diferitelor 
organizații ce au inițiat mitingul. Vor
bitorii au condamnat bombardamen
tele barbare ale aviației americane 
asupra Hanoiului, acuzînd pe ameri
cani de crime de război. Participants

de la Paris
la miting au cerut încetarea imediată 
a bombardamentelor americane, expri- 
mîndu-și solidaritatea cu lupta eroică 
a poporului vietnamez.

După încheierea mitingului, mai 
multe grupuri de manifestanți au stră
bătut marile bulevarde din apropie
rea Operei, scandînd în cor lozin
cile : „Să înceteze bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam I", „Sprijinim 
lupta dreaptă a poporului vietnamez". 
Ei purtau pancarte cu inscripții apro
piate de aceste lozinci. Puternice cor
doane de poliție barau intrarea în 
piața Operei. între grupurile de ma
nifestanți și polițiști au avut loc unele 
incidente, polițiștii încercînd să-i dis
perseze și să le smulgă pancartele. 
300 de manifestanți au fost arestați, 
iar zece persoane au fost ușor rănite 
sau contuzionate.

Al. GHEORGHIU
Paris, 16

damnă imperialismul S.U.A. pentru 
crimele monstruoase". „Poporul 
chinez acordă întotdeauna un pu
ternic sprijin luptei poporului 
frate vietnamez".

★
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație dată publicității, 
guvernul R. P. Polone condamnă 
cu 'hotărîre noile acțiuni agresive 
ale S.U.A. în Vietnam, care „pro
voacă indignare și mînie, agravea
ză încordarea internațională, in
tensifică primejdia ce amenință 
pacea în întreaga lume".

în numele întregului popor polo
nez, guvernul R. P. Polone cere să 
se pună capăt agresiunii, cere înce
tarea necondiționată a atacurilor 
inumane ale aviației americane a- 
supra Vietnamului și își exprimă 
solidaritatea deplină cu poporul 
vietnamez.

★
BERLIN 16 (Agerpres). — „Gu

vernul R.D.G. protestează cu hotă
rîre împotriva noilor crime de 
război ale S.U.A. și își exprimă de
plina concordanță de păreri cu ce
rerile care se fac auzite în lumea 
întreagă de a se pune capăt neîn- 
tîrziat bombardamentelor împotri
va Republicii Democrate Vietnam 
și pentru încetarea necondiționată 
a agresiunii S.U.A. în Vietnam", 
se arată în declarația guvernului 
R.D.G. Noile crime ale imperialiș
tilor S.U.A. constituie o provocare 
deschisă adresată tuturor țărilor și 
popoarelor iubitoare de pace.

★
PHENIAN 16 (Agerpres). — 

„Bombardarea succesivă a Hano
iului este o provocare fățișă la a- 
dresa tuturor țărilor socialiste și o 
acțiune criminală împotriva popoa
relor iubitoare de pace din în
treaga lume", se arată în declarația 
guvernului R.P.D. Coreene. Este 
necesar, se subliniază în declarație, 
să se ia măsuri pentru a se pune 
capăt acțiunilor S.U.A. în Vietnam 
și pentru a se acorda poporului 
vietnamez un sprijin și mai pu
ternic.

VARȘOVIA 16 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : Cu prilejul încheierii vizitei 
în R. P. Polonă a delegației de ac
tiviști ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Ștefan Bîrlea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., joi 
seara ambasadorul Republicii So
cialiste România, Tiberiu Petrescu, 
a oferit un cocteil.

Au participat Andrzej Werblan, 
membru al C.C. al P.M.U.P., șeful 
secției știință și învățămînt a C.C. 
al P.M.U.P., dr. Tadeusz Kotar- 
binski, președinte de onoare al A- 
cademiei poloneze de științe, acti
viști ai C.C. al P.M.U.P. în dome
niul științei și învățămîntului, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Ministerului învă
țămîntului.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

SKEWS an»»

Bazele militare străine—incompatibile 
cu suveranitatea națională

(Urmare din pag. I)

atlantice. Sediul organizației se 
mută de la Paris pentru a se in
stala la Bruxelles. Americanii și 
canadienii au evacuat deja cea mai 
mare parte a forțelor lor stațio
nate în Franța. Peste jumătate din 
depozitele militare americane a- 
flate în Franța au și fost mutate, 
iar o treime din personalul mili
tar american, inclusiv familiile 
respective, au plecat de asemenea. 
Zilele trecute, un comitet economic 
inter-ministerial francez s-a preo
cupat de unele consecințe locale 
ale evacuării bazelor americane din 
Franța, luînd măsuri pentru înlătu
rarea acestor consecințe.

Unii au văzut în denunțarea de 
către Franța a acordurilor ce au
torizau instalarea bazelor străine 
pe teritoriul ei — cele mai multe 
americane — un fel de expresie de 
anti-americanism. De fapt, Franța 
denunță hegemonia S.U.A. Aceas
ta nu înseamnă că ea își neagă 
prietenia față de ponorul ameri
can. De Gaulle a reafirmat cu fie
care ocazie fidelitatea sa față de

alianța atlantică, precum și faptul 
că politica sa nu e îndreptată îm
potriva nimănui. Politica de des
tindere, înainte de a corespunde 
realităților din lumea de azi, este 
în primul rînd reflectarea unei 
realități, aceea a schimbărilor in
tervenite în lume de 20 de ani 
încoace.

împărțirea lumii în două blocuri 
militare, simbolizată de crearea 
pactului nord-atlantic în 1949, iar 
la cîtiva ani după aceea a pactu
lui de la Varșovia, nu mai cores
punde situației politice, nici mili
tare din Europa anului 1966.

Destinderea a făcut ca politica 
blocurilor să devină anacronică, 
în prezent problemele europene 
nu mai sînt de competența organi
zațiilor militare. Nu numai că poli
tica blocurilor aparține trecutului, 
dar menținerea blocurilor militare 
constituie un obstacol în evoluția 
relațiilor intereuropene.

Cu prilejul întîlnirii la nivel 
înalt a țărilor membre ale Trata
tului de la Varșovia. în luna Iulie 
la București, s-a scos în evidentă 
că soluționarea problemei germane, 
nu ar putea fi disociată de proble

mele securității europene. Este a- 
devărat că nu s-au observat pro
grese spre unificarea Germaniei. 
Totuși, unii dintre vest-germani 
încep să devină conștienți de nece
sitatea ca R.F.G. să dea asigurări 
țărilor europene. Numai renunțînd 
la revendicările sale nucleare, 
și de revizuire a frontierelor, Ger
mania occidentală își poate regăsi 
locul ei într-o Europă în care să 
domnească încrederea.

în promovarea actualei politici, 
Franța simte o încurajare din par
tea țărilor socialiste. Există o para
lelă între concepțiile României și 
ale Franței cu privire la Europa. 
Ambele țări consideră că relațiile 
interstatale de pe continent tre
buie să se bazeze pe reconcilierea și 
cooperarea tuturor țărilor europe
ne. ca state independente și suve
rane. pe o bază de egalitate și a- 
vantaj reciproc.

Față de ameliorarea raporturilor 
Est-Vest, se profilează și evoluția 
concepțiilor strategice de pînă a- 
cum. Franța, care a deve
nit o putere nucleară, nu 
poate lăsa ca destinul ei să 
depindă de o decizie colectivă. Nu

NEW YORK 16. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în Comitetul Politic ai 
Adunării Generale a O.N.U, au 
continuat joi dezbaterile pe mar
ginea „problemei Coreei".

în numele delegației române a 
luat cuvîntul ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul 
permanent al țării noastre la 
O.N.U.

Problema coreeană, a spus dele
gatul român, constă, de fapt, în 
restabilirea — pe baze democrati
ce și pașnice — a unității naționa
le a unei țări temporar divizată. 
Este vorba de o problemă internă, 
care trebuie să fie rezolvată de 
către poporul coreean însuși, în 
exercitarea dreptului său inaliena
bil și imprescriptibil de a dispune 
el singur de propriul său destin.

Afirmația privind „competența 
și autoritatea" Organizației Națiu
nilor Unite în problema unificării 
Coreei este în contradicție flagran
tă cu una din dispozițiile de bază 
ale Cartei, care interzice 
lor Unite să intervină în 
ce sînt, în mod esențial, 
petența națională a unui 
are ca scop să servească drept pa
ravan politicii S.U.A. care, în mod 
practic, au încorporat teritoriul

unei părți a Coreei în rețeaua de 
baze militare de care ele dispun în 
Asia.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că ocupația militară a Coreei 
de sud constituie obstacolul princi
pal în calea unificării.

în încheiere vorbitorul a spus : 
Dâcă O.N.U. vrea să aducă o con
tribuție la reglementarea proble
mei, ea trebuie să ia măsuri care 
să ducă la desființarea Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și refa
cerea Coreei, să suprime de pe or
dinea de zi a sesiunilor Adunărilor 
Generale punctul privind proble
ma coreeană și să lase poporul co
reean să hotărască liber, conform 
voinței și aspirațiilor sale națio
nale.

Exemplarul faimo
sului acord de la 
Miinchen, pe care 
Chamberlain l-a a- 
dus cu el la Lon
dra în 1938 a dis

părut din arhivele Foreign Office- 
ului. Se fac cercetări pentru a se da 
de urma lui. Efortul este inutil. Isto
ria a consemnat responsabilitățile, iar 
actualitatea l-a repudiat definitiv...

CONFLICT
DE SUBOR
DONARE

Națiuni- 
treburile 
de com- 
stat. Ea

★
Vineri dimineață s-au încheiat 

dezbaterile pe marginea „proble
mei Coreei". Ca și în anii trecuți, 
S.U.A. au reușit să impună comi
tetului adoptarea rezoluției prezen
tate de ele împreună cu un grup 
de alte țări, în care se prevede 
printre altele menținerea trupelor 
americane, sub drapelul O.N.U., în 
Coreea de sud și se reafirmă, în 
contradicție cu principiile Cartei, 
competența Comisiei O.N.U. pentru 
reunificarea și refacerea Coreei.

Generalul Phan 
Trong Chinh, co
mandant al diviziei 
a 25-a a armatei 
guvernului - mario
netă de la Saigon,

e făcut foc. Intr-un ordin de zi pe 
divizie, el denunjă „necuviința, ame
nințările ți metodele arbitrare", prac
ticate de șeful „consilierilor" ameri
cani ai diviziei. El nu merge cu cu
rajul pînă la a-i divulga numele, dar 
se știe că acesta este colonelul a- 
merican Cecil B. Hunnicutt. Nu e 
vorba însă de vreun ofițer mai mult sau 
mai pujin grosolan, ci de metodă. 
Chinh arată că „consilierii americani 
nu mai consideră necesar să-i ra
porteze nici măcar comportarea tru
pelor vietnameze de sub comanda
mentul său" și încheie cu cuvintele : 
„noi am dori să ni se respecte o- 
noarea". De prisos să rrie'^gpri așa 
ceva cînd onoarea saig/ ’ Lr este 
de mult vîndută pe cJ £• repor
turile create între intw ,.n|ionițti șî 
clica de la Saigon, nu un colonel, 
dar orice sergent major american or
donă unui general saigonez.

NEW YORK 16. în ședința de 
joi, participanții la lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au adus un ultim 
omagiu memoriei șefului delegației 
statului Peru, Victor Belaunde, 
care a încetat din viață în dimi
neața zilei de 15 decembrie.

Președintele Adunării Generale, 
Abdul Rahman Pazhwak, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, șl 
numeroși șefi de delegații au subli
niat contribuția pe care Victor Be
launde — figură proeminentă a di-

Sediul coaliției va fi mutat in suburbiile Bruxelles ului
PARIS 16 (Agerpres). — Vineri 

seara au luat sfîrșit lucrările Con
siliului Ministerial al N.A.T.O. Co
municatul final dat publicității cu
prinde o parte consacrată lucrări
lor Comitetului de planificare mi
litară a N.A.T.O. care au avut loc 
la 14 decembrie, Franța refuzînd 
să participe la aceste lucrări.

La propunerea Belgiei, Consiliul 
a hotărît să procedeze la o analiză 
a schimbărilor intervenite de la 
semnarea tratatului Atlanticului de 
nord în 1949, în scopul stabilirii 
viitoarelor obiective ale N.A.T.O., 
„vizînd întărirea alianței atlan
tice".

încercînd să răspundă cerințelor 
tot mai stăruitoare care se mani
festă în opinia publică europeană 

extinderii relațiilor 
subliniază

în favoarea
Est-Vest, comunicatul 
intenția statelor membre de a face 
eforturi în vederea îmbunătățirii 
relațiilor cu țările socialiste din 
Europa.

în ce privește problema secu
rității europene, comunicatul afir
mă că rezolvarea ei ar fi condițio
nată de realizarea unei înțelegeri 
prealabile în problemele politice 
acute. Comunicatul conține preve-

numai că existenta bazelor străine 
este contrară suveranității, dar 
manipularea armelor noi implică 
riscul unei conflagrații generale, 
ca urmare chiar a unei erori — 
voite sau nu — și care nu ar co
respunde intereselor țării pe teri
toriul căreia se află bazele mili
tare străine. De altfel, evenimen
tele au demonstrat că bazele 
N.A.T.O. — sau ale S.U.A. de pe te
ritoriul francez— pot servi drept 
punct de plecare pentru operațiuni 
pe care Franța să nu le aprobe.

Atitudinea Franței poate fi și 
mai bine înțeleasă dacă ne gîndim 
că pînă în luna martie a.c. o sută 
de avioane americane își luau zbo
rul ~ de pe teritoriul francez 
fără un control din partea autori
tăților franceze, și că existau temeri 
că escaladarea militară din Viet
nam ar putea atrage Franța, legată 
de pactul N.A.T.O., într-o aventură 
pe care ea nu ar fi dorit-o.

Iată de ce guvernul francez a 
hotărît ca pe viitor autorizațiile 
pentru tranzitul militarilor străini 
și pentru survolarea teritoriului 
Franței de către avioane militare 
străine (în cazul de față este vorba 
de avioanele americane) să fie a- 
cordate de la caz la caz. Aceasta 
înseamnă o întărire a controlului 
exercitat de Franța asupra terito
riului său. După cum se vede, a 
devenit necesară adaptarea obiec
tivelor politice cît și a dispozitive
lor de apărare la aspirațiile pro
funde ale popoarelor. Pentru ele, 
respectarea independenței lor ră- 
mîne garanția esențială a progre
sului și a păcii.

I

deri în domeniul militar și stra
tegic.

Consiliul N.A.T.O., se arată în 
comunicat, a hotărît construirea 
unui nou sediu permanent la Hey- 
sel și instalarea provizorie a sediu
lui la Evere, ambele localități a- 
flate în suburbiile capitalei Bel
giei. Se știe că această măsură a 
fost luată în urma cererii Franței 
ca sediul organismelor N.A.T.O. să 
fie mutat de pe teritoriul ei. Se
siunea de primăvară a Consiliu
lui N.A.T.O. va avea loc la Luxem
burg.

plomației latino-americane 
adus-o la activitatea O.N.U.

Șeful 
Malița, 
cerilor 
numele 
R.S.S.
Mongoliei, Poloniei, R.S.S. Ucrai
nene și Ungariei, a adresat sincere 
condoleanțe delegației Perului 
subliniind că „într-o organizație 
chemată să armonizeze personali
tățile diferitelor țări și regiuni geo
grafice, Belaunde a fost un parti
zan al adaptării continue a orga
nizației noastre la schimbările care 
survin în viața internațională". 
„El, a declarat vorbitorul, a jucat 
un rol de o mare importanță în 
admiterea în decembrie 1955 în 
O.N.U. a 16 state printre care și 
țara mea". ..Spiritul său luminat și 
conștiinciozitatea cu care a ocupat 
locul tării sale — o tară latină, ac
tivă în relațiile internaționale — 
pînă în ultimul moment al exis
tentei sale, vor lăsa urme durabile 
în memoria noastră".

Reprezentantul permanent al 
Franței, Roger Seydoux, scoțînd în 
evidență activitatea deosebită pe 
care Victor Belaunde a desfășu
rat-o încă de pe timpul Ligii Na
țiunilor, a amintit că „alături de 
Briand, Nicolae Titulescu, Lloyd 
George și Litvinov, el a contribuit 
la formarea acelui nou spirit inter
național care a apărut din negurile 
primului război mondial".

delegației române, Mircea 
adjunct al ministrului afa- 
externe, luînd cuvîntul în 

delegațiilor Bulgariei, 
Bieloruse, Cehoslovaciei, SUBSTRAT a demi

sionai Bill Moyers, 
purtătorul de cuvînt 

al Casei Albe ? Anunjul oficial vor
bește despre „motive de sănătate" și 
despre „dorința” demisionarului de a 
deveni directorul unui ziar. în culise, 
comentatorii U.P.I. sus(in însă o altă 
versiune. Anume, că Moyers, consi
lier de încredere al președintelui 
Johnson, era de fapt redactorul dis
cursurilor rostite de acesla în campa
nia electorală, care a precedai ale
gerile legislative din noiembrie, și 
în perioada următoare. Demisia sa ar 
confirma zvonul, fot mai persistent în 
ultima vreme, potrivit căruia Johnson 
nu-și va mai pune candidatura în a- 
legerile prezidențiale din 1968. Mo
tivul ? Alegătorii ar fi fot mai nemul
țumiți de actuala administrație. >.*. pa
sivul căreia se înscriu războit cF" 
Vietnam și eșecul principalelor p,u-' 
grame interne. La această concluzie 
ar fi ajuns și conferința în curs de 
desfășurare a guvernatorilor demo- 
crafi, unde s-ar fi căzut de acord că 
succesele obținute de republicani în 
dauna democraților în alegerile 
noiembrie constituie „un vot 
Johnson".

din 
anfi-

■ MOSCOVA. Continuîndu-și vizita în 
U.R.S.S., delegația C.C. al U.T.C., condusă 

de tovarășul Petru Enache, prim-secretar al 
CC. al U.T.C., s-a întîlnit joi cu S. Pavlov, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., cn secretari 
și alți membri ai Biroului C.C. al U.T.C.L. Cu 
acest prilej a avut Ioc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, prieteneas
că. Scara, S. Pavlov a oferit o masă în cinstea 
delegației C.C. al U.T.C. în ziua de 16 de
cembrie delegația C.C. al U.T.C. s-a întîlnit 
cu activul Comitetului Central al U.T.C.L. 
în seara aceleiași zile delegația C.C. al 
U.T.C. a plecat spre patrie.

HEI PARIS. Vineri, delegațiile Federației 
Stîngii Democratice și Socialiste, condu

să de Francois Mitterrand, și Partidului Co
munist Francez, condusă de Waldeck Rochet, 
s-au întilnit Ia sediul Comitetului Central al 
P.C.F. din Paris. Cele două delegații au 
hotărît să se întîlnească din nou Ia 19 de
cembrie, la sediul Federației.

Ml ROMA. în cadrul unei ședințe comune a
Comitetului Central al Partidului Co

munist Italian și Comisiei centrale de con
trol s-a hotărît constituirea unui birou pen
tru coordonarea activității presei comuniste 
italiene. Biroul va fi condus de Gian Carlo 
Pajctta. Director al revistei „Rinascita" a 
fost numit Luca Pavolini, iar Maurizio Fer
rara și Elio Quercioli, directori ai ziarului 
„L’Unită". La 16 decembrie, la Roma 
ceput lucrările Conferinței naționale 
problemele presei comuniste.

au în- 
pentrti

jffiS DJAKARTA. în ședința de joi a Tribu- 
naiului din Djakarta, unde se judecă 

procesul fostului comandant al forțelor aerie
ne indoneziene, Omar Dhani, procurorul ge
neral a cerut împotriva acuzatului pedeapsa 
cu moartea, pe motiv că ar fi participat la 
evenimentele din octombrie 1965.

judecă

B0 PARIS. La 15 decembrie a fost semnat la 
Paris un acord între Franța și R.F.G. 

privind construirea în comun, la Grenoble, a 
unui reactor nuclear pentru cercetări știin
țifice. Reactorul nuclear va intra în funcțiune 
în 1970.

Ejgl TUNIS. Studenții tunisieni au declarat 
vineri o grevă de trei zile, cerînd eli

berarea colegilor lor arestați, cu o zi înainte, 
cu prilejul ciocnirilor cu poliția.

E8| MADRID. Miercuri a avut loc în Spania 
„referendumul" asupra reformei consti

tuționale preconizate de generalul Franco. 
95.90 la. sută din voturile exprimate au fost 
afirmative. Associated Press relevă că opo
ziția s-a manifestat cel mai puternic Ia Ma- . 
drid si Barcelona. Reforma constituțională 
prevede despărțirea prerogativelor șefului 
statului de cele ale șefului guvernului deți
nute pînă acum de Franco. Potrivit reformei, 
șeful statului va numi un premier.

VA FI RE JUDEC AT
PROCESUL

INCENDIERII
REICHSTAGULUI ?

Procurorul general 
al Berlinului occiden
tal, Hans Giinther, a 
declarat că va cere ca
sarea sentinței de con
damnare la moarte a 
tînărului olandez Ma- 
rinus van der Lubbe, 
pronunțată la 23 de
cembrie 1933. Acuzat 
de naziști că, din ordi
nul Partidului Comu
nist din Germania, ar 
fi dat foc Reichstagu
lui, van der Lubbe a 
fost executat în ianua
rie 1934.

Precizînd că van der 
Lubbe a fost condam
nat în baza unei legi 
promulgate o zi după’ 
incendiu. agenția
France Presse adaugă 
„Incendierea Reich
stagului și procesul 
respectiv au servit lui 
Hitler pentru atinge
rea următoarelor o- 
biective : Crearea at
mosferei necesare iui 
pentru alegerile din 
1933 ; interzicerea par
tidului comunist; efec
tuarea unei reforme a 
statului și a constitu
ției ; obținerea din 
partea lui Hindenburg 
(pe atunci președinte 
al statului) a semnă
turii sale pe dispozi
țiile privitoare la in
staurarea stării excep
ționale".

Rejudecarea 
cesului 
Reichstagului a 
cerută de fratele 
Marinus, J.M. van 
Lubbe. Prima sa 
rere, introdusă în 1955, 
n-a fost luată în con
siderare.

pro- 
incendierii 

fost 
lui 

der 
ce-

ADAPTARE
LA 
SALISBURY 

glez „God save 
nezeu s-o protejeze pe regină). A- 
colo se cînfă acum : „God save our 
gracious Smith" (Dumnezeu să-l pro
tejeze pe amabilul Smilh). De înfe- 
les că rasiștii se roagă pentru acela 
care, sfidînd Londra, urmărește să 
statornicească pentru vecie dominafia 
celor 240 000 coloni asupra celor 4,5 
milioane de africani. Dar ruga la cer 
e de prisos ; fotul arată că el nu e 
lipsit de „prolecjie" aci pe păminf.

„Paris Match’ 
flat că la o scoală 
din capitala Rhode- 
siei s-a introdus o 
variantă la trad'- 
fionalul imn en- 
the queen" (Dum-

b a-

Depulatul laburist CADOUL DE Franck Allaun scria
„ _ înfr-unul din artico-

SARBATORI lele oublicafe în
ziarul nostru că,
plecînd cu o oca

zie în R.F.G., și-a întrebat sofia ce 
cadou să-l aducă. „Bă'efi1 de pe 
Rhin — a fost răspunsul sofiei, desi
gur, cu gîndul 
casă a trupelor engleze ar fi nu nu
mai o bucurie pentru familiile 
pective. dar 
pentru economia britanică. D-na Al
laun va fi decepfionată. Cel puțin cu 
ocazia apropiatelor sărbători nu va 
prim' cadoul. Guvernul britanic a 
hotărît sg amine cu șase Iun1 hotărî
rea de a reduce efectivele militare 
din Germania occidentală. în spe
ranța că oînă în iunie 1967 preten
țiile sale financiare vor găsi mai 
multă înțelegere. E bine ca lady 
Allaun să-și păstreze optimismul.

că reîntoarcerea a-

res-
și o măsură salutară
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