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Copiii nu vin
în audientă

9

Rafinăria Ploiești. Lucrări la instalația de solventare a uleiurilor cu furfurol
Foto : R. Costin
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Relatări de la Conferințele5 
organizațiilor regionale 
de partid Ploiești, lași, 
si Galati9 5

A? rr»a să inaist asupra 
unor aspecte îndeobște 
cunoscute și acceptate de 
fiecare dintre noi, dar 
care intră paradoxal de 
frecvent în aategoria răs
punderilor ce par că pot 
fi „amînate*. Fără termen. 
Ctndva, odată...

Nici un moment nu 
dorim în mod conștient 
«ă ne suatragem funcției 
noaBtre de educatori ai 
aopiilor în mijlocul cărora 
trăim. Cu ochi cercetători,

■ larg deschiși asupra vieții, 
dotați au un ascuțit spi
rit de observație ei ne 
privesc acționînd, ne as
cultă vorbele și gîndu- 
rile,' ne simt faptei». Nu

■ Ignorăm influența com- 
• portării noastre în ' for
marea lot morală și 
nici receptivitatea cu care 
preiau experiența noas
tră de viață; iar atunci 
cînd operează cu propriul 
lor aparat critic, discer
nământul, criteriul selec
ției, opțiunea sînt profund

determlnorte do primei» 
impresii. Idei, cunoștințe.

Dar în virtutea unei 1- 
dealizate reprezentări a 
scurgerii timpului, avem 
deseori sentimentul că în 
cuprinderea acestei înda-

preocupările noastre de 
adulțl, concepem tinerele 
generații ca aparținînd 
unui viitor îndepărtat. Și 
totuși, decalajul între azi 
și mîine se numără doar 

zeci

de ani, copiii, tinerii se 
formează alături de noi, 
acum, și într-un fel îm
preună cu noi. Răspun
derea noastră este ime
diată și se exercită în 
fiecare ceas al zilei, în 
orice loc ne aflăm, adre- 
sîndu-ne lor sau nu, de-

torlri — c» nu cunoaște 
campanii; termene fixe, 
capitole încheiate și se 
întinde pe durata perma
nentei noastre prezențe — 
nu se poate ivi acel ire
mediabil „prea tîrziu’. 
Aflațl la- amiaza vîrstei, 
furați de obligațiile și

de Margareta NICULESCU
artistă emerită

Cu

această dată au fost

g® Uzina siderurgică „Victoria" din
Călan este a 17-a întreprindere 

industrială din regiunea Hunedoara 
care a îndeplinit planul anual de pro
ducție la toți indicatorii, Siderurgiștii 
de aici au livrat peste prevederi 2 807 
tone de fontă, 5 735 tone de seinicocs 
1 235 tone iingotiere. La valoarea pro
ducției marfă vîndută și încasată s-a 
înregistrat o depășire de peste 29 mi
lioane lei. Succesele obținute se dato- 
resc utilizării raționale a capacităților 
de producție, organizării mai bune a 
producției și sporirii productivității 
muncii cu peste 6 la sută.

BSE Întreprinderile industriale și or- 
(ronivofilia nrnnAmîra rl(n vnrririr»nn 

Suceava 
cembrie 
globală, 
produse
1 000 tone hîrtie, 295 000 mp țesături, 
51 000 perechi încălțăminte și altele. 
Se prelimină realizarea pînă la sfir- 
șitul anului a unei producții suplimen
tare de 170 milioane lei. De remar
cat faptul că 80 la sută din produc
ția obținută în plus în acest an se da- 
torește creșterii productivității muncii.

ganizațiile economice din regiunea 
au realizat pe data de 17 de- 
planul anual la producția 
Pînă la
în plus 3 500 tone celuloză,

anual î
OS Exploatările miniere ale fntreprin- 

derii „Muntenia" din- regiunea 
Ploiești au livrat ultimele tone de 
cărbune energetic prevăzute în pla
nul pe acest an. De la 1 ianuarie și 
pînă acum, minerii din acest bazin 
au extras și trimis termocentralelor, 
peste planul la zi, aproape 39 000 
tonă lignit, din care se poate produ
ce energie electrică pentru consumul 
schelelor petroliere din regiune pe 
două săptămîni. întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe baza creșterii 
productivității muncii cu 7,8 la sută. 
Economiile suplimentare Ia prețul de 
cost depășesc cu peste 1 200 000 Iei 
angajamentele anuale.

dicîndu-le munca noas
tră fie direct, fie indirect.

Pentru copii frumosul 
este totodată o noțiune 
etică și constituie de la 
o vîrstă fragedă prima 
și poate cea mai sublimă 
unitate de măsură. ■ El 
cuprinde în sfera sa largă 
calificativul estetic și va
loarea morală, dă dimen
siune faptelor, caractere
lor, comportării. De cite 
ori nu auzim : „Nu-i fru
mos să lovești'... „Poariă- 
te frumos cu...'.

Și deoarece cunoaștem 
toate acestea, deoarece 
știm că exemplul compor
tării noastre lasă urme 
mai adinei decît înțelep
ciunea oricărui discurs, 
ești surprins să consta}! 
că adesea vîrstnicii omit 
a-și cîntări faptele și reac
țiile cu măsura grea a 
influenței pe care o exer
cită. Cu multă ușurință 
bruscării copiii pentru că

sîntem abordați „atunci 
cînd avem altele pe cap'. 
Sîntem excesivi în a le 
solicita înțelegerea (mal 
bine zis toleranța) față de 
dificultatea noastră de a 
ne stăpîni, de a ne do
mina, de a ne organiza 
timpul, inversînd prea 
adeseori pozițiile. După 
cum ne facem iluzii — și 
aceasta mai mult pentru 
a ne împăca pe noi în
șine — că „lunga convor
bire" pe care le-o vom 
„oferi' din cînd în cînd 
(cînd vom avea timp și 
nu vom fi nervoși, nici 
obosiți) poate compensa 
ceea ce atitudinea noas
tră în contactul direct cu 
copiii din jurul nostru 
trebuie să exprime.

Se întîmplă destul de 
de3 să fii contrariat, in
dignat de modul ușuratic 
cu care trec unii peste 
ceea ce am numi mode
larea conștiinței umane, 
formarea culturii morale, 
sociale.

Fapte aparent neînsem
nate — uităm să mulțu
mim elevului care ne-a 
cedat scaunul în autobuz, 
sau mai grav,-îl dăm cu 
violență în lături pentru 
a ne face loc — com
promit ideea de protec
ție și echitate. Expresii 
violente, cinice, comen
tarii de o ținută morală 
îndoielnică referitoare la 
vecini, colegi, societate, 
scapă atenției noastre și 
se împlîntă în plămada 
maleabilă și absorbantă, 
lăsînd urme ce cu greu 
se vor șterge chiar la o 
vîrstă matură.

Nu arareori copiii sînt 
martori ai unor conver
sații ce „dezvăluie secre
tul" parvenirii, al „abili
tăților" menite să asigure 
un loc mai comod, al 
sustragerii de la îndato
riri sociale și profesio-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

O recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri prevede construirea în inima Bărăganului, la Slobozia, a unei fabrici de ulei. Este unul din obiectivele cincinalului care se amplasează într-un raion cu o industrie slab dezvoltată.Investiția- de la Slobozia se ridică la aproximativ un sfert de miliard lei. Capacitatea de prelucrare a noii fabrici, cea mai mare din țară, va fi de 400 tone ' floarea-soarelui și 150 tone soia sau germeni de porumb în 24 ore. Producția de ulei va depăși de circa două ori producția tuturor fabricilor de ulei din România antebelică. Pe lîngă uleiurile de floarea soarelui, soia, germeni de porumb, tehnologia prevede obținerea unor subproduse valoroase — lecitina, un emulga- tor cu . înaltă valoare nutritivă folosit în fabricarea marga-

GUM NU TREBUIE
GOSPODĂRIT 
UN ORAȘ

SLOBOZIA
în orbita 
industria-

nice și acizi grași pentru industrii. Șroturile bogate în proteine constituie un furaj bun.In prezent se fac pregătirile în vederea construirii acestei fabrici care va ocupa un teren de aproximativ 10 ha, din care aproape două treimi construcții. Din cele 2 150 tone de echipament ale fabricii, cea mai mare parte (1 375 tone) sînt fabricate în țară — centrala termică, secțiile de des- cojitorie, prese, utilajele de siloz și în parte diferitele an- samble pentru secțiile de extracție, rafinărie și îmbute- liere. Noua unitate industrială va avea un înalt nivel de automatizare, ceea ce va permite realizarea unei înalte productivități a muncii.Construcția fabricii de ulei va aduce modificări importante nu numai în peisajul Sloboziei, ci în economia întregului raion, în viața a mii de oameni. Circa șapte sute de salariati vor lucra la noua fabrică ; se va dezvolta și moderniza stația C.F.R.Termenul de intrare în funcțiune a fabricii s-a prevăzut pentru a doua jumătate a anului 1968. în felul acesta și raionul Slobozia intră în orbi
ta industrializării.

Al. PLAIEȘU

în ultimii ani, Văii Jiului i s-au alocat pentru dezvoltare social-cultura- lă peste 100 milioane lei pe an, adică mai mult decît revenea. întregii regiuni Hunedoara cu '5-M5 ani în urmă. în perioada 1963—1966 s-au copstruit cîte 1 700 de apartamente anual, cîte 3. școli, complexe comerciale și o casă de cultură. Pe anul în curs s-au prevăzut, de a- semenea, în bugetul local 108 milioane lei. în fața Sfatului popular al orașului Petroșeni se pun așadar probleme și sarcini complexe atît în domeniul construcțiilor și lucrărilor edilitare, cît și în cel al activității gospodărești. Se achită sfatul popular de aceste importante sarcini ?Am primit în acest sens un răspuns amplu din partea tovarășului președinte TRAIAN BLAJ din care cităm: „Noi 
socotim că da. Abso
lut toată activitatea de 
anul acesta a avut meni
rea să ne ducă la îndepli
nirea sarcinilor de bază 
ce ne stau în față. Sesiu
nile sfatului popular, șe
dințele de comitet execu
tiv — ca să mă refer nu
mai la ele — au dezbătut 
problemele cele mai im
portante și mai actuale. 
Am analizat de cîteva ori 
mersul lucrărilor de in
vestiții, gospodărirea loca
lităților, activitatea în co
merț și în domeniul sani
tar, ne-am ocupat de re
zolvarea scrisorilor și se
sizărilor oamenilor. Am 
elaborat în acest scop 
multe decizii și hotăriri și putem spune că, din 
punctul nostru de vedere, 
Valea Jiului se prezintă 
bine".Pentru cel care cunoaște de multă vreme Petro- șenii este evidentă, de la bun început, contradicția dintre aprecierile președintelui și situația reală a orașului, dintre conținutul dosarelor cu rapoarte și ceea ce se petrece, practic, aici. Este adevărat, la Petroșeni, Lupeni, Vulcan și Petrila au apărut cartiere noi, care dau localităților o cu totul altă înfățișare. Dar acum, ca și în anii trecuți, se poate

afirma cu certitudine că, în ciuda fondurilor masive alocate Văii Jiului, ritmul îmbunătățirilor și modernizărilor cu caracter social-edilitar este încă necorespunzător.Deși anul se apropie de scadență, planul predării' locuințelor a rămas în urmă cu 436 de apartamente și este foarte puțin probabil ca în puținele zile care au mai rămas să se dea în folosință de două ori mai multe locuințe decît s-au dat în primele trei luni ale anului, în fața acestei situații critice, președintele sfatului popular se disculpă totuși : „Discutați cu constructorii, ei sînt vinovați“ Fără îndoială, constructorii își au partea lor de vină. Dar sfatul popular, beneficiarul tuturor lucrărilor, ce are de spus ? Tovarășul GHEORGHE FURDUI, secretar al Comitetului orășenesc de partid Petroșeni, este de părere că sfatul popular nu privește cu seriozitate obligațiile sale de beneficiar : provoacă mereu încurcături în asigurarea documentației și amplasamentelor, nu conlucrează cu constructorii și pro- iectanții, așteaptă ca, în ultimă instanță, problemele să se rezolve „din a- fară".Am discutat cu numeroși cetățeni care locuiesc la Petroșeni de-o viață, cu o serie de de- putați. Toți ne-au vorbit despre slaba activitate în domeniul gospodăririi și înfrumusețării orașului. Cartierele vechi— fostele „colonii" — sînt in mare măsură neglijate, iar cele noi încep să se degradeze din cauza lipsei spiritului gospodăresc. în noul cartier Aeroport, de exemplu, aproape că nu există spații verzi, intrările în blocuri sînt neamenajate etc. Tov. IOSIF COTOȚ, miner pensionar și deputat în sfatul popular, critică pe bună dreptate situația existentă : „De timp înde
lungat — ne-a spus el
— I.G.O. și I.L.L. își 
dispută răspunderea pen

tru cartier, comitetul exe
cutiv erijîndu-se, greu de 
înțeles de ce, în arbitru. 
Și în acest timp tre
burile gospodărești nu 
le rezolvă nimeni". Un argument în sprijinul a- cestei afirmații este și faptul că în plină vale a cărbunelui, locatarii sînt obligați să plătească lunar, pentru încălzire (provenind de la termocentrale acționate cu •cărbune), între 350 și 400 lei de apartament. Stabilirea unor asemenea cheltuieli exagerate de către sfatul popular a fost semnalată de locuitori, dar nici la ora ac-

tuală problema nu e rezolvată.
„Așa este, recunoaște tovarășul CORIOLAN NI- COARĂ, vicepreședintele sfatului popular, dar răs

punderea o poartă I.L.L. și I.G.O.".Desigur, aceste întreprinderi sînt în bună parte vinovate de proasta gospodărire a orașului, de tărăgănarea unor probleme privind administrarea fondului locativ.
(Continuare 
în pag. a V-a)

iNZIARUL

BCASTiLIANA
i la'Teatrul National

1 Caragiale"

Laurenjiu VISKI 
corespondentul „Scînteii*

(Foto : Agerpres)

ARTICOL SCRIS PENTRU „SCÎN- 
TEIA" DE EDUARDO GALEA- 
NO, REDACTOR AL ZIARULUI 
„EPOCA" DIN MONTEVIDEO

Reluînd vechi tradiții, 
comerțul și cooperația de 
consum au' înființat pes
te 40 de unități cu speci
fic național sau local, 
în diferite localități și pe 
trasee turistice din țară. 
Dintre acestea, unele au 
și devenit cunoscute : „Cer
bul carpatin" din Brașov, 
„Bolta rece" din Iași și al
tele. Recent, la M.C.I. și 
Centrocoop s-a luat hotărî- 
rea ca numărul acestor lo
caluri să fie sporit. în anul 
care vine 61 de unități de 
alimentație publică vor fi 
transformate în localuri o- 
riginale, amenajate cu 
cheltuieli minime, dar cu 
multă fantezie și spirit gos
podăresc, după specificul 
regiunii în care se află, 36 
dintre ele vor fi gata la în
ceputul sezonului turistic.

Ce le va deosebi de

restul unităților din rețeaua 
alimentației publice ? Ne 
vom referi, mai întii, la 
cîteva din cele cu specific 
tradițional. Un prînz în ju
rul unui foc la care se 
perpelesc berbeci întregi 
înfipți' în frigări iar în 
ceaun aburește mămăliga 
se va putea servi la „Po
pasul pandurilor" din Tg. 
Jiu sau la< hanul „Brădet" 
de la km. '20, între Miercu
rea Ciuc și Odorhei și în 
alte asemenea localuri. „Co
libele haiducilor" de la Ba
cău, pe lîngă savoarea mân
cărurilor servite în vase de 
lut și de lemn, va oferi și un 
cadru potrivit: 6 colibe din 
nuiele, draniță sau piele de 
oaie vor înconjura vatra, 
iar cei care prepară buca
tele și servesc publicul vor 
fi îmbrăcați în costume hai
ducești. Diferite preparate

vînătorești vor putea fi 
consumate în localurile cu 
acest profil: la „Casa vînă- 
torutui" din Iași, la „Hanul 
vînătorilor" din Borsec și la 
restaurantul „Vînătorul" 
din Cluj. Pentru amatorii 
de pește, preparat după 
cele mai autentice rețete, 
se vor înființa: „Restau
rantul pescarilor” în Os
trov, pe malul Dunării, iar 
restaurantul „Ilgani" situat z 
în Deltă pe brațul Sulina, 
va oferi și o atracție deose
bită : amatorii vor găsi lotci 
de închiriat pentru a prinde 
cu „mîna lor" peștele ce li 
se va prepara.

Fiecare regiune, și în 
multe cazuri, chiar și ra
ioanele își au bucatele spe
cifice, iar unele și vinuri 
din podgorii proprii, renu
mite. în anul care vine 
turiștii vor putea găsi, în 
localuri reprezentative, 
mâncărurile și băuturile 
care fac faima regiunii 
respective. Denumirile u- 
nora sînt, prin ele însele, 
o recomandare: „La meș
terul Manole", în Cîirtea 
de Argeș, „Vadul Moților" 
din Cluj, „Craiova", spe
cializat în mîncăruri olte
nești, „Vrîncioaia"-Focșani, 
„Zimbru" în pădurea Ha
țegului, „Casa arcașului" din 
Tg. Neamț, restaurantul „La 
doi iepurași", amplasat în 
pădurea Babadag ș.a.

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag, a II-a)
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De cîtva timp Uruguayul a- 
trage atenția ziariștilor străini, 
care înainte veneau foarte rar 
în această țară considerată 
odinioară o oază trandafirie 
pe harta sumbră a Americii 
Latine. Dificultățile prin care 
trece țara sînt „gornistul* 
care atrage cronicarii și ob
servatorii în căutare de teme. 
Vechea și plăcuta imagine a 
unui „colț european" în Ame
rica Latină — cum era consi
derat Uruguayul — se redes
coperă acum ca o poveste ci
tită pe dos. Uruguayul era 
înainte un laborator de îndrăz
nețe experiențe sociale, care 
în multe privințe au constituit, 
la vremea lor, unicate pentru 
ansamblul țărilor situate la 
sud de Rio Bravo. Un șir de 
importante reforme, ca națio
nalizarea principalelor servicii 
publice, ocrotirea păturilor 
muncitoare printr-un sistem de 
asigurări sociale, legea celor 
opt ore de muncă, despărțirea 
bisericii de stat, răspîndirea 
învățămîntului laic și gratuit 
au marcat tot atîția pași rea
lizați în primii ani ai seco
lului XX sub influența viziunii 
politice a președintelui Josâ 
Batlie Y Ordonez, exponent lu
minat al tinerei burghezii na
ționale. Crearea unor instituții 
democratice, atmosfera de li
bertate și nivelul cultural re
lativ înalt al majorității popu
lației — realizări avînd, fi
rește, limitele unei societăți 
burgheze — au adus țării 
noastre un anumit prestigiu ce 
depășea meridianele latino-a- 
mericane. Era cel puțin neo
bișnuit să întîlnești în Ameri
ca Latină o țară care să nu 
ofere contraste sociale atît de 
violente și de caracteristice 
regiunii, între bogăția unei 
minorități și mizeria păturilor 
majoritare, unde armata și bi
serica să aibă roluri secunda
re în viața politică.

Azi o bună parte a acelor 
virtuți aparțin trecutului. în 
ultimii ani țara a suferit 
de un rapid proces de de
teriorare în întreg aparatul de 
prevederi sociale. Specula po
litică pe seama pensiilor a 
transformat drepturile bătrîni- 
lor sau invalizilor într-un 
izvor de favoruri pe care po
liticienii ce îl administrează 
îl schimbă pe voturi. Ca o 
consecință, populația pasivă 
crește fără măsură, paralel cu

(Continuare în pag. a V-a)
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modernizate 
în nordul

Recent, constructorii suceveni au terminat modernizarea drumului național Suceava— Botoșani, iar în prezent execută lucrări pe ultimii trei kilometri la drumul Botoșani— Dorohoi. Cu acestea, lungimea drumurilor modernizate în regiunea Suceava a ajuns la 400 km. Șapte din cele opt centre raionale sînt legate acum cu Suceava prin drumuri modernizate.Suceava, Voroneț, Putna, Ipotești, Liveni, Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei — iată numai cîteva din localitățile ce nu pot lipsi din i- tinerarul oricărui turist care își propune să viziteze nordul Moldovei. Spre a înlesni accesul turiștilor care vin în a- ceastă parte a țării, organele locale au luat măsuri de modernizare a căilor care fac legătura între drumurile naționale și obiectivele turistice. Parte din lucrări s-au terminat, altele sînt în curs. în anul viitor vor începe lucrările de asfaltare a drumului național Suceava — Dorohoi și a cîtorva drumuri regionale și raionale.în vederea reducerii prețului de cost al lucrărilor s-a dat o atenție deosebită descoperirii unor surse de materii prime cît mai apropiate de șantiere. întreprinderea de industrie locală „Cheile Dornei" 
a organizat producerea clibu- rei și prafului filer, materiale ce se folosesc la îmbrăcăminți asfaltice.La Suceava a începutconstrucția unei stații de întreținere, iar la Cîmpulung Moldovenesc se vada în folosință o stație PECO.Paralel cu acțiunea de modernizare a drumurilor se află în curs de construcție un drum nou ce va face legătura între Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Moldoviței, Sucevița, Rădăuți, lung de 72 km, care șerpuiește printre dealuri și obcine, străbate păduri seculare, dezvăluind trecătorilor priveliști fermecătoare.Atît la modernizarea, cît și la întreținerea drumurilor din regiune o contribuție însemnată o aduce populația care a efectuat lucrări în valoare de peste 23 000 000 lei. Cele mai mari realizări au fost obținute de cetățenii raionului Rădăuți.La sfîrșltul cincinalului, lungimea drumurilor asfaltate în regiunea Suceava va ajunge la aproape 1 000 km.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*'

Locuri 
tradiționale 
de popas
(Urmare din pag. I)

In zonele viticole se în
ființează crame amenajate 
după vechile obiceiuri de 
prin partea locului.

Paralel cu reprofilările 
arătate, Ministerul Comer
țului Interior și Centro- 
coop au introdus în planu
rile lor de investiții pentru 
anii 1967—1970 construirea 
a 15 unități cum sînt: ha
nuri turistice la Agapia și 
Piatra Craiului în regiunea 
Crișana, (primul va fi gata 
în anul viitor) un restau
rant cu specific național în 
parcul Herăstrău și alte 
restaurante și bufete cu 
specific local la Stîna de 
Vale, Murfatlar, Sebeș, 
Bălăușeni, raionul Tîrnă- 
veni, Românești, regiunea 
Ploiești. Crame se vor con
strui în subsolul cetății. 
Făgărașului, la Drăgășani, 
Valea Călugărească, Craio
va. De remarcat și cîteva 
idei originale. „Stîna din 
Căliman", pe șoseaua To- 
plița—Bor sec și „Sîmbra 
oii" la km. 16 pe șoseaua 
Negrești—Sighet, vor fi 
restaurante construite în 
stilul arhitecturii locale, în 
formă de stîna, ornamen
tate cu obiecte specifice a- 
cestei străvechi ocupații. 
Bucatele vor fi cele obiș
nuite meselor ciobănești. „La moara din Făgădău" 
este denumirea unui res
taurant la Tușnad-Băi, cu 
specific de moară.

în total, numărul unită
ților cu specific național și 
local care vor lua ființă — 
fie prin amenajări, fie nou 
construite — se ridică la 
119.

regionale de
organizației
partid

n anii construcției socialiste, alături de industria petrolului, cu veche tradiție, în regiunea Ploiești s-au creat și dezvoltat noiramuri industriale, între care construcția de mașini, chimia și petrochimia, energetica, industria u- șoară. Planul cincinal deschide regiunii largi perspective: se vor construi și da în funcțiune noi întreprinderi și secții de producție, numeroase obieotive social-culturale. Multiplele laturi ale problemelor legate de dezvoltarea în perspectivă a regiunii au stat în centrul dezbaterilor conferinței organizației regionale de partid, care a avut loc în ziua de 16 decembrie. Aceasta a prilejuit o amplă trecere în revistă a realizărilor obținute de comuniști, de toți oamenii muncii din regiune, o e- xigentă analiză a activității desfășurate de organizațiile de partid de la alegerile precedente, dezbaterea principalelor sarcini de viitor, a metodelor de perfecționare continuă a muncii de partid.La conferință au participat tovarășii Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Coliu, membru supleant al Comitetului Executiv, președintele Colegiului central de partid.Darea de seamă prezentată de tovarășul Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional de partid, în- fățișînd profundele schimbări petrecute în viața economică, social- culturală a regiunii, a reliefat că succesele obținute sînt rezultatul a- pltcării politicii înțelepte a partidului de industrializare socialistă a țării, de valorificare superioară a resurselor naturale, rodul muncii harnice, însuflețite muncii conduși de bilanțul rezultatelor economice obținute de colectivele din industria regiunii pe 11 luni se desprinde că planul producției-marfă vîndu- tă și încasată a fost realizat în proporție de 101,5 la sută. Se pre- limină că planul anual va fi îndeplinit la toți indicatorii.Succese de seamă s-au și în unitățile agricole. Pe blul regiunii s-au realizat cesta peste plan 47 000 tone grîu, ,106 500 tone porumb, cantități însemnate de floarea-soarelui, de lapte și alte produse agricole. S-au executat plantații noi de vii și de pomi fructiferi. Rezultatele obținute în economie își găsesc o- glindirea în îmbunătățirea traiului de fiecare zi al oamenilor muncii.Darea de seamă a reliefat totodată o serie de neajunsuri din activitatea organelor și organizațiilor de partid. S-a arătat că în unele întreprinderi mai sînt deficiențe în îndeplinirea planului, în realizarea beneficiilor prevăzute, asimilarea de noi produse pentru consumul intern și pentru export. S-a apreciat că există încă deficiențe serioase în ce privește îndeplinirea planului de investiții și a- tingerea parametrilor proiectați la anumite obiective industriale și social-culturale.Sarcinile de plan pe 1967 și în următorii ani ai cincinalului în domeniul economic și social-cultural sînt mult sporite. Tocmai de a- ceea — s-a arătat în darea de seamă — este necesar să se tragă toate învățămintele, atît din experiența pozitivă, cît și din scăderile muncii de pînă acum, să fie folosite mai bine marile rezerve și posibilități existente, să se pună cu operativitate în valoare inițiativa și priceperea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.S-a apreciat că în agricultura regiunii există însemnate rezerve de creștere a producției cerealiere și animaliere. Ele pot fi puse mai bine în valoare prin folosirea intensivă a pămîntului, mai buna utilizare a mijloacelor de mecanizare a lucrărilor, gospodărirea rațională a fondurilor materiale și bănești.In cuvîntul său, tov. Gheorghe Alecu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Ploiești, a relevat experiența dobîndită în a- cest an de organizațiile de partid în conducerea și îndrumarea economiei și a insistat asupra posibilităților ce pot fi puse în valoare pentru obținerea unor rezultate și mai bune. In acest an au fost alocate orașului investiții de peste un miliard lei. Lucrările nu se desfășoară totuși în ritmul prevăzut. Vorbitorul a arătat că este necesar să se acorde toată atenția muncii organizațiilor de partid de pe șantiere, creșterii competenței acestora în conducerea întregii activități de investiții.Arătînd că în regiune sînt serioase rămîneri în urmă în darea în folosință a noilor apartamente, tov. Nicolae Dimitriu, directorul Trustului regional de construcții, nu a reușit totuși să facă o analiză aprofundată a neajunsurilor existente pe șantierele de locuințe.Tov. Gheorghe Aldea, directorul Institutului de cercetări foraj-ex- tracție Cîmpina, s-a referit la unele aspecte legate de îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului privind exploatarea și gospodărirea rațională a rezervelor de hidrocarburi. El a arătat că există condiții pentru extinderea tehnologiilor moderne de extracție a țițeiului, pentru întărirea legăturii cercetării cu pro- ducția. Continuînd această idee, tov. Nicolae Mărculescu, directorul Direcției generale a prelucrării țițeiului, a subliniat necesitatea va-

a oamenilor partid. Din

obținut ansam- anul a-

lorlficării superioare a fiecărei tone de materie primă în rafinării prin obținerea de noi produse de înalt nivel calitativ, competitive pe piața externă, prin creșterea randamentelor în produse cu valoare mare și reducerea consumurilor specifice de combustibil.Anul acesta — a arătat tov. 
Gheorghe Tănăsoiu, directorul Uzinei de utilaj din Tîrgoviște — colectivul nostru a obținut realizări pozitive la toți indicatorii planului. El a relevat că dacă uzina a reușit să producă o serie de utilaje la un nivel tehnic ridicat, ele sînt totuși mai grele decît cele realizate pe plan mondial. Pentru economisirea metalului, proiectanții, constructorii de utilaj petrolier au îndatorirea să restudieze fiecare ansamblu și reper, să găsească soluții pentru introducerea înlocuitorilor și eliminarea rebutului. în aceeași ordine de idei, tov. Ion Micăle, directorul sucursalei regionale a Băncii Naționale, a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid din uzine să intervină mai eficient și sistematic în problemele privitoare la îmbunătățirea legăturilor de colaborare și cooperare în construcția de utilaj petrolier.Răspunzînd criticilor formulate în darea de seamă la adresa Combinatului petrochimic Ploiești, care în acest an are însemnate rămîneri în urmă în îndeplinirea unor indicatori de plan, tov. Gavril Musca, directorul general al combinatului, a arătat că sînt create condiții ca, în timp scurt, lucrurile să intre pe un făgaș bun. Este, necesar totuși ca organizația de partid Și conducerea combinatului să intensifice măsurile politice și organizatorice pentru respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice și în muncă, atingerea parametrilor proiectați la fiecare dintre noile instalații. El a relevat, de asemenea, că pentru realizarea sarcinilor de export trebuie urmărite sistematic respectarea contractelor de livrare și cerințele beneficiarilor cu privire la calitate.Importanța îmbunătățirii continue a calității produselor a fost relevată și de tov. Maria Gîlmeanu, secretara comitetului de partid de la întreprinderea textilă „Bucegi“- Pucioasa. Printr-o muncă politică intensă, organizația de partid din fabrică va căuta și pe viitor să determine o opinie fermă împotriva oricărui compromis în ce privește calitatea, față de abaterile care se mai ivesc uneori în producție.Problemele legate de dezvoltarea multilaterală și intensivă a a- griculturii au ocupat un loc important în cadrul lucrărilor conferinței. Tov. Constantin Sandu, prim- secretar al Comitetului raional Buzău al P.C.R., a arătat că munca unită a cooperatorilor, sprijinul statului în mașini, semințe de calitate, specialiști au sporit rodnicia ogoarelor, obținîndu-se în acest an producții bune la toate culturile. Rezultatele pot fi însă și mai mari. Comitetul raional va sprijini organizațiile în folosirea funciar, extinderea amenajărilor

pentru irigații și dezvoltarea creșterii animalelor. Vorbitorul a propus ca, în colaborare cu unitățile agricole din raioanele vecine, să se treacă la asanarea luncii Călmă- țuiului, lucrare prin care numai în raionul Buzău vor putea fi redate agriculturii cîteva mii de hectare.Tov. Aurel Furfurică, directorul Trustului gostat Ploiești, a relevat că, în aceleași condiții pedoclimatice, unele unități ale trustului — printre care G.A.S. Urlați, Săhă- teni, Drăgănești — au obținut producții mari de grîu, porumb, carne, lapte, iar altele producții mult mai scăzute. Trustul își propune să ia asemenea măsuri, încît gospodăriile agricole de stat rămase în urmă să se ridice la nivelul celor

fruntașe, să crească continuu rentabilitatea lor.Alți delegați la conferință, printre care tov. Constantin Marin, președintele consiliului agricol regional, și Iuliu Laszlo, directorul stațiunii experimentale a Institutului de cercetări hor tivi ticole — Valea Călugărească, au reliefat, printre altele, posibilitățile mari existente în regiune pentru lărgirea suprafețelor cultivate cu pomi și vii, precum și pentru creșterea producției legumicole.Tov. Vasile Andrei, președintele U.R.C.M., și Mircea Jinga, directorul Direcției comerciale a sfatului popular regional, s-au referit la măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea deservirii populației în

raport cu puterea de cumpărare crescută a acesteia.Despre problemele dezvoltării culturii și învățămîntului, ale educării profesionale, politice și morale a tineretului din fabrici, uzine, din școli și de la sate au vorbit profesoara Maria Diaconescu din Buzău, Nicolae Coman, secretar al comitetului regional U.T.C.Numeroși vorbitori, printre care 
Ion Sîrbu, secretar al comitetului regional de partid, Gheorghe Ru- 
san, prim-secretar raional de partid ocupat pe larg de lului și metodelor organelor și organizațiilor de partid, ale activității de propagandă și muncii politice de masă. S-a arătat că, în viitor, comitetul regional, comitetele raionale și orășenești de partid, organizațiile de partid trebuie să inițieze studii și dezbateri pe problemele economice concrete cele mai importante ce se ivesc în activitatea de zi cu zi. Munca politică și educativă de masă trebuie să fie axată în mai mare măsură și pe problemele de conduită morală în producție, familie și societate.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

al Comitetului Cîmpina, s-au problemele sti- de muncă ale

de partid de la sate mai bună a fondului

După ce a transmis, în numele C.C. al P.C.R., al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, un salut călduros participanților la conferința regională de partid, vorbitorul a înfățișat un amplu tablou al realizărilor obținute de poporul nostru în înfăptuirea sarcinilor primului an al cincinalului și perspectiva de dezvoltare a patriei în următorii ani. Amintind măsurile luate de partid și guvern pentru dezvoltarea economiei și culturii naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului, vorbitorul a subliniat însemnătatea deosebită socială și politică a recentei hotărîri cu privire la majorarea pensiilor și îmbunătățirea regimului de pensii.Evidențiind că, alături de întregul popor, oamenii muncii din regiunea Ploiești, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au muncit cu devotament și hărnicie, vorbitorul a relevat succesele însemnate în înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. în regiune s-au obținut rezultate demne de remarcat în acest prim an al cincinalului. In industrie, producția realizată este superioară prevederi- ■ lor planului, s-a îmbunătățit calitatea produselor, a crescut simțitor productivitatea muncii, iar în agricultură producțiile la hectar sînt mai mari.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra principalelor probleme care stau în fața organizației, regionale de partid în perioada următoare și a căilor de rezolvare a acestora. Relevînd însemnătatea deosebită a măririi eficienței în toate compartimentele economiei, vorbitorul a arătat că, așa cum a reieșit din dezbaterile conferinței, în regiune există încă mari rezerve nevalorificate, în domeniul investițiilor, al folosirii capacităților de producție și forței de muncă, în utilizarea materiilor prime, materialelor, combustibilului, energiei ' electrice și fondurilor bănești. Problema investițiilor merită o subliniere deosebită pentru regiunea Ploiești, angajată în anul viitor în realizarea unui vast program de lucrări, a

căror valoare este cu peste 21 la sută mai mare decît în anul- în curs. Este necesar să se organizeze cît mai bine activitatea pe fiecare șantier, să se asigure din timp documentația tehnică și utilajele necesare, să se folosească din plin mijloacele mecanizate. Acestea sînt condiții, esențiale pentru desfășura- . rea ritmică a lucrărilor încă de la începutul anului, darea în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități, atingerea parametrilor proiectați, evitîndu-se în acest fel pierderile de producție.Referindu-se la unele lipsuri în buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, vorbitorul a arătat că trebuie să se acorde o atenție mai mare economisirii metalului în construcția de mașini și utilaje, începînd chiar de la proiectare, cît și pe șantierele de construcții. Măsuri corespunzătoare vor trebui luate și în ce privește micșorarea cheltuielilor administrativ-gospodărești și evitarea celor neproductive. S-au subliniat de asemenea îndatoririle ce revin organelor și organizațiilor de partid, conducerilor de întreprinderi de a asigura, prin măsuri eficiente, creșterea continuă a productivității muncii, arătîndu-se că, cu toate realizările obținute, producția pe salariat și nivelul cheltuielilor pe produs nu corespund întotdeauna eforturilor făcute de stat pentru modernizarea proce- ., sului de producție. .Iată de ce este necesar să fie folosite toate pîr- ghiile care determină o productivitate sporită a muncii, la nivelul tehnicii moderne : organizarea științifică a producției, asigurarea condițiilor pentru lucrul în două și trei schimburi, ridicarea indicilor de utilizare a mașinilor și utilajelor, introducerea operativă în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.S-a arăta't aici — a spus Vorbitorul — că asimilarea de produse noi durează mult timp, că nu se respectă termenele prevăzute, așa cum a fost cazul cu instalația de foraj acționată electric de la uzi

nele „1 Mai“-Ploiești. Considerăm că trebuie să existe peste tot o mai mare grijă pentru respectarea planului de asimilări, pentru realizarea de mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic. Organele și organizațiile de partid vor trebui să întreprindă, concomitent, acțiuni concrete și eficiente pentru continua îmbunătățire a calității produselor, realizarea integrală, cantitativă și calitativă, a sarcinilor la export. Eforturi sporite se cer și în domeniul creșterii rentabilității producției. Să asigurăm ca fiecare uzină și fabrică să lucreze rentabil, producția pe care o obține nu numai să acopere toate cheltuielile, ci și să dea un beneficiu care să permită lărgirea în continuare a activității economice.Posibilități însemnate există și în domeniul dezvoltării agriculturii regiunii. Un accent deosebit se cere pus pe executarea în condiții a- grotehnice superioare a lucrărilor agricole, mărirea suprafețelor arabile prin lucrări de îmbunătățiri funciare, de combatere a eroziunilor, extinderea irigațiilor, dezvoltarea creșterii animalelor și păsărilor, mărirea rentabilității gospodăriilor agricole de stat și întărirea economică a cooperativelor a- gricole de producție.Vorbitorul a subliniat importanta îndatorire a organelor și organizațiilor de partid pentru înfăptuirea politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai al populației. Este necesar să se acorde o mai mare atenție construcțiilor de locuințe, folosirii eficiente a fondurilor destinate asistenței medicale, îmbunătățirii învățămîntului, activității social-cul- turale. în deservirea populației s-au semnalat deficiențe în ceea ce privește comerțul. Este de datoria organizațiilor de partid, a sfaturilor populare să acorde toată a- tenția dezvoltării și modernizării rețelei comerciale, să cultive la lucrătorii din comerț un spirit de respect și atenție față de cumpărători.în acești ani a crescut competența organelor și organizațiilor de

partid, s-au îmbunătățit metodele de conducere și îndrumare a economiei și culturii. Așa cum s-a arătat și în conferință, este nevoie să se continue perfecționarea stilului și metodelor de muncă, să'se acorde o atenție sporită muncii de selecționare, creștere și promovare a cadrelor, activității de educare politică și ideologică a tuturor comuniștilor și îndeosebi a celor nou primiți în partid, îndrumării muncii organizațiilor de femei și de tineret. Este necesar să se manifeste o deosebită grijă pentru în-' drumarea sindicatelor în vederea respectării normelor de protecția muncii, ridicării pregătirii profesionale a muncitorilor, informării cadrelor tehnico-inginerești asupra celor mai noi cuceriri științifico- tehnice. In activitatea organizațiilor de partid trebuie să capete o pondere mai însemnată problemele legate de perfecționarea activității instructiv-educative în școli, ale dezvoltării științei și culturii.Este de cea mai mare importanță să se asigure ca hotărîrile bune elaborate de organele și organizațiile de partid să fie îndeplinite integral. Comitetul regional va trebui să întreprindă multiple acțiuni pentru sporirea eficienței învățămîntului de partid și muncii politico-educative de masă, punînd un accent mai mare pe studierea documentelor Congresului al IX-lea al partidului, a problemelor de teorie și practică economică.în încheiere, tovarășul Gheorghe Apostol s-a referit la unele probleme ale politicii externe a partidului — politică pusă consecvent în slujba cauzei socialismului și păcii. Vorbitorul a subliniat că în centrul preocupărilor partidului și guvernului se află prietenia și a- lianța frățească cu toate țările socialiste. Totodată, dezvoltăm ^gâturi economice, culturale, tețuuco- științifice cu toate statele, ' indiferent de orînduirea lor socială, pe baza egalității în drepturi, avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne. A fost subliniată de asemenea importanța declarației guvernului Republicii Socialiste România în legătură cu recentele bombardamente americane împotriva orașului Hanoi — document care reafirmă sprijinul hotărît și multilateral pe care întregul nostru popor îl dă și este hotărît să-l dea luptei drepte a eroicului popor vietnamez pînă la victoria definitivă asupra agresorilor.
★Conferința a adoptat o hotărîra care prevede măsuri concrete în vederea îmbunătățirii în viitor a muncii de partid. A fost ales apoi noul comitet regional de partid și comisia de revizie. In prima sa plenară, comitetul a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R.în încheierea lucrărilor, cei pre- zenți au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, în care comuniștii și toți oamenii muncii din regiune, raportînd însemnatele realizări obținute în înfăptuirea sarcinilor Congresului al IX-lea al partidului, se angajează să-și consacre toată energia și capacitatea creatoare îndeplinirii mărețelor sarcini trasate de partid. Ei și- ui reafirmat aprobarea deplină f ă de politica externă a partiduli 5 statului nostru, care militează . tru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru cauza socialismului și păcii în lume.

Zamfir BRUMARU 
Nicolae PANTILIE

Conferința organizației
regionale de

n mărețul tablou al României socialiste, regiunea Galați ne o- feră imaginea unei dezvoltări economice multilaterale, industria devenind ramura conducătoare. Aci se produc două treimi din producția de tablă subțire a țării, două cincimi din producția de construcții navale, diverse utilaje pentru industria siderurgică și chimică, întreaga producție de excavatoare și rulouri compresoare, mai mult de jumătate din producția de plăci a- glomerate din lemn. La Galați, constructorii înalță cel mai important obiectiv al cincinalului — Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“. S-a dezvoltat puternic și agricultura regiunii. La orașe și sate s-au construit zeci de mii de locuințe noi, numeroase școli și instituții social-culturale.în răstimpul care s-a scurs de la Congresul al IX-lea al P.C.R., oamenii muncii din regiune au obținut rezultate pozitive în înfăptuirea sarcinilor ce le revin din mărețul program de desăvîrșire a construcției socialiste trasat de partid. Toate aceste rezultate, ca și sarcinile de mare răspundere ce' stau în fața organelor și organizațiilor de partid, a oamenilor muncii în realizarea obiectivelor planului cincinal și-au găsit o puternică ilustrare în dezbaterile Conferinței organizației regionale de partid Galați, care a avut loc în . ziua de 16 decembrie.La conferință au participat tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președin-

tele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Darea de seamă prezentată de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-secretar al comitetului regional de partid, a relevat că, în 11 luni din acest prim an al cincinalului, 44 de întreprinderi republicane din regiune și-au depășit planul producției globale, iar 43 de întreprinderi au realizat suplimentar o producție marfă în valoare de 175 milioane lei; pe ansamblul industriei regiunii, sarcina de creștere a productivității a fost îndeplinită în proporție de 101,2 la sută, peste 67 la sută din sporul producției industriale fiind obținut pe această cale. Numeroase întreprinderi și-au depășit sarcinile de plan la producția destinată exportului. Rezultate bune au înregistrat și unitățile socialiste din agricultura regiunii; în 1966, ele au livrat în plus statului aproape 14 500 tone de cereale.în toate aceste tărîmul dezvoltăriiregiunii se oglindesc tivitate a oamenilor fabrici și uzine, de la înfăptuirea sarcinilor creșterea continuă a și capacității organelor și organizațiilor de partid în mobilizarea eforturilor și inițiativei creatoare a celor ce muncesc la îndeplinirea politicii partidului.Relevînd rezultatele obținute, darea de seamă a scos în evidență că într-o serie de întreprinderi nu au fost îndeplinite integral sarcinile de plan, fie la producția globală sau marfă, fie la productivitatea muncii sau prețul de cost, ceea ce s-a răsfrînt asupra realizărilor generale pe regiurie. Se constată rămîneri în urmă în îndeplinirea planului de construcții- montaj la anumite obiective de

realizări pe economice a rodnica ac- muncii din sate pentru cincinalului, competentei

partid
investiții, cît și la construcțiile de locuințe.Mulți delegați la conferință s-au referit, în cuvîntul lor, la rezervele interne existente în întreprinderi în domeniul creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost, îmbunătățirii calității produselor, propunînd măsuri menite să contribuie la realizarea sarcinilor mari și complexe ce revin industriei regiunii în următorii ani ai cincinalului.Scoțînd în evidență că, pe ansamblul industriei orașului Galați, planul pe 11 luni a fost depășit la toți indicatorii, tov. Aurel Boteza- 
tu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Galați, a înfă- ■ țișat experiența dobîndită de organizațiile de partid din întreprinderi în nomice, le mari brici și uzine. în timpul irosit din cauza învoirilor, plată și absențelor nemotivate, în perioada care a trecut din acest an s-ar fi putut realiza o producție globală de peste 12 milioane lei și un spor de productivitate a muncii de circa 1 la sută. Secretarul comitetului de partid de la Combinatul de fibre artificiale Brăila, tov. Dumitru Matric, ple- cînd de la învățămintele desprinse din neajunsurile existente in domeniul folosirii capacităților de producție, a insistat asupra măsurilor ce trebuie luate pentru înlăturarea întreruperilor și defecțiunilor în funcționarea instalațiilor și, în mod deosebit, pentru ridicarea calificării cadrelor.în darea de seamă — a spus tov. Constantin Radu, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid Brăila — s-a arătat pe bună dreptate că unele întreprinderi din.orașul nostru realizează produsele necesare economiei națio-

conducerea activității eco- relevînd existente totodată rezerve- în numeroase fa-concediilor fără

nale, dar cu cheltuieli destul mari, care au făcut ca prețul cost al producției realizate în nitățile industriale de interes republican să fie depășit cu 2 milioane lei. în unele întreprinderi, cum este Combinatul de fibre artificiale, s-au depășit cu mult consumurile specifice la produsele de bază, iar în altele se înregistrează mari cheltuieli neeconomicoase, în care ponderea o dețin penalizările pentru stocurile supranormative și pentru nerespectarea contractelor economice.în cadrul lucrărilor conferinței, un loc important l-au .ocupat problemele realizării planului de investiții. Constructorii și montorii de pe șantierul celui mai mare combinat siderurgic al tării — a spus tov. Cornel Cazan, directorul general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați — au realizat în acest an un volum de lucrări cu peste 30 la sută mai mare față de 1965. Cu toate acestea, din cauza unoi- lipsuri interne în organizarea muncii și în repartizarea sarcinilor pe unități, planul întreprinderii nu se realizează în întregime, stadiul fizic al unor lucrări fiind rămas în urmă față de grafice. Am întîm- pinat, totodată, greutăți în aprovizionarea șantierului cu anumite materiale. îndeosebi construcții metalice. Anul 1967 este hotărîtor pentru pregătirea și punerea în funcțiune a unor obiective ale combinatului. De aceea, solicităm tot sprijinul din partea Ministerului Industriei Metalurgice și a altor ministere și organe economice centrale pentru asigurarea cantităților necesare de construcții metalice și utilaje siderurgice în ordinea cerută de montaj, clarificarea- situației unor aparataje și materiale.Dîn cuvîntul multor delegați.

de deu-

printre care tov. Gheorghe Eduard, directorul general al Combinatului siderurgic Galați, s-a desprins concluzia că, pentru atingerea într-un timp cît mai scurt a parametrilor proiectați la unitățile industriale care intră în funcțiune, trebuie să se manifeste întreaga răspundere din partea conducerilor de întreprinderi și a unor ministere pentru pregătirea din vreme a cadrelor calificate.în cadrul dezbaterilor conferinței au fost analizate pe. larg realizările și problemele dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii regiunii. In cuvîntul său, tov. 
Ion Vlad, directorul Trustului G.A.S. Brăila-Luncă, a arătat că, la indicația conducerii de partid și de stat, anul acesta a luat ființă trustul Gostat Brăila-Luncă. Din terenurile ocupate de bălțile Brăilei, au fost redate pînă acum agriculturii peste 21 000 hectare, ceea ce reprezintă 29 la sută din suprafața totală prevăzută pentru perioada cincinalului. Sînt condiții ca întreaga suprafață să intre în producție cu un an mai devreme.Cooperatorii din comuna Ianca — a spus tov. Fătu Șocariceanu, președintele cooperativei, au obținut în acest an producții mari la grîu. porumb și floarea-soarelui. Am avut bucuria să primim în toamna acestui an vizita conducătorilor de partid și de stat în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej, am primit multe sfaturi și îndrumări prețioase. Trecînd imediat la înfăptuirea unor măsuri, am construit două fîntîni care ne asigură irigarea a 20 hectare și am încorporat în sol peste 1 000 vagoane de îngrășăminte naturale.Evidențiind rolul pe care dezvoltarea democrației cooperatiste îl are în întreaga activitate de consolidare economico-organizatorică a cooperativelor de producție, tov. 
Ion Apostolescu. președintele Uniunii regionale a cooperativelor agricole de producție, s-a referit la necesitatea întăririi muncii colective a consiliilor de conducere, pregătirii temeinice a adunărilor generale și atragerii tuturor cooperatorilor la dezbaterea și rezolvarea problemelor unităților respective.Alți delegați, printre care tov. Vasile Zapis, prim-secretar al Comitetului raional de partid Tecuci, și Dumitru Bălan, prim-secretar al
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ași, 16 decembrie. în vechea clădire a „Naționalului" ieșean, unde se va sărbători peste cîteva zile împlinirea a 150 de ani de la primul specta- în în limba română, cadrul lucră- organizației re- delegați ai co-
teatral s-au întîlnit, rilor conferinței gionale de partid, muniștilor din întreaga regiune.La conferința regională a narti- cipat tovarășul Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R.Politica partidului de industrializare socialistă a tării a dat roade bogate și în această parte a Moldovei. Profundele transformări înnoitoare, petrecute în viața regiunii, activitatea desfășurată de organizațiile de partid în ultimii doi ani, sarcinile mari de viitor au fost a- nalizate multilateral de delegații la conferință. Darea de seamă a comitetului regional de nartid. prezentată de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional, a făcut un cuprinzător bilanț al realizărilor obținute de oamenii muncii din regiune în primul an al cincinalului. Pe 11 luni ale anului 1966, planul producției globale industriale pe ansamblul regiunii a fost îndeplinit în proporție de 104 la sută, producție marfă 103,4 la sută, producție marfă vîndută și încasată 102,2 la sută. Sarcinile planului de export au fost realizate. livrîndu-se în plus importante cantități de rulmenți, nrodu- se din mase plastice, antibiotice ș.a.Au fost date în funcțiune noi capacități de producție, la „Țesătura", Centrala electrică de ter- moficare, Uzina metalurgică și fabrica de mase plastice. Se află în- tr-un stadiu avansat lucrările de /construcție de la Fabrica de confecții Vaslui, Complexul alimentar Iași și la Fabrica de produse lactate din Bîrlad. în ultimii doi ani s-au construit peste 4 200 de apartamente la orașe și 7 500 case la sate.în darea de seamă s-a subliniat că este necesar să se acorde o a- tenție deosebită îmbunătățirii activității economico-financiare a întreprinderilor prin perfecționarea organizării muncii și a tehnologiilor de fabricație, creșterea calificării cadrelor, folosirea deplină a utilajelor și spațiilor de producție, întărirea controlului de calitate.Oamenii muncii din agricultura regiunii au depășit prevederile de plan la producția de cereale și au obținut sporuri de producție și la celelalte culturi. Deși suprafața irigată a crescut simțitor, totuși rezultatele în producția vegetală sînt încă departe de a corespunde posibilităților.în lumina sarcinilor calitativ superioare care revin organizațiilor de partid din regiune în aplicarea directivelor Congresului al IX-lea, darea de seamă a subliniat necesitatea perfecționării continue a mun'cii de partid, îmbunătățirii controlului îndeplinirii hotărîrilor, asigurării unei îndrumări concrete și diferențiate a organizațiilor de partid.în centrul dezbaterilor conferinței' au stat problemele legate de creșterea potențialului economic al regiunii, de îmbunătățirea continuă a activității economice. Efectele politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării au fost sugestiv ilustrate în cuvîntul tov. Mihai Vatavu, secretar al comitetului regional de partid, care a arătat că, prin intrarea în funcțiune a unor noi obiective, dezvoltarea întreprinderilor existente și

utilizarea rațională a capacităților actuale, în anul viitor producția globală industrială a regiunii va fi mai mare de 14 ori decît în 1950 — iar în 1970 întreaga producție a anului 1950 va fi realizată în numai 12 zile. Referindu-se la însemnătatea creșterii eficienței activității economice — sarcină majoră a planului cincinal — vorbitorul a insistat asupra datoriei organizațiilor de partid de a acționa cu mai multă perseverență, spre a determina în fiecare întreprindere sporirea randamentului utilajelor, folosirea deplină a capacităților și spațiilor de producție, organizarea superioară a muncii. în aceeași ordine de idei, mai mulți delegați au subliniat necesitatea rezolvării operative a problemelor ce condiționează realizarea ritmică a planului pe 1967, încît să se asigure îndeplinirea lui la toți indicatorii încă din primele luni ale anului. în acest 
Ștefan Dumitrescu, rul Fabricii Bîrlad, a cerut să îmbunătățească sistemul de a- provizionare tehnico-materială întreprinderilor, să acționeze mai ferm pentru perfecționarea relațiilor de cooperare între uzine, subliniind că încheierea contractelor bilaterale nu scutește de răspundere forurile tutelare.Creșterea în 1967 a volumului investițiilor în regiune cu 16 la sută față de acest an a determinat conferința să analizeze pe larg mijloacele menite să asigure respectarea strictă a termenelor de punere în funcție a obiectivelor și obținerea unei înalte eficiențe economice a fondurilor. Mai mulți delegați au insistat asupra urmăririi cu înaltă exigență și răspundere a predării proiectelor, asigurării utilajelor tehnologice și materialelor, organizării șantierelor, ridicării nivelului calitativ al lucrărilor. Exprimînd angajamentul de a da în funcție mai devreme o serie de obiective, tov. Ion Melicescu, directorul întreprinderii de con- strucții-montaje-4 Iași, a cerut să fie precizate fără întârziere obiectivele pentru trimestrul I al anului viitor, încît în această perioadă să se asigure un volum de lucrări corespunzător realizărilor din trimestrul IV 1966. Totodată, el a propus ca Ministerul Industriei Construcțiilor și Ministerul Industriei Chimice să studieze posibilitatea unei mai bune repartizări teritoriale a lucrărilor încredințate întreprinderilor proprii de construcții.Problemele dezvoltării multilaterale și intensive a agriculturii au fost pe larg dezbătute în cadrul conferinței.A reținut atenția conferinței cuvîntul tovarășilor Ionel Adrian și 
Gheorghe Buca, președinți ai cooperativelor agricole de producție din comunele Movileni — Iași și Deleni — Hîrlău, care au înfățișat aspecte ale experienței bogate a acestor unități în creșterea producției ; în acest gricole au decît oricînd, tov. Gheorghe Vasiliu, prim-secretar al comitetului raional de partid, a arătat că există toate condițiile ca atât unitățile agricole din raion, cît și cele din întreaga regiune să obțină producții cu mult superioare. In acest scop, el a propus ca modernizarea agriculturii să fie mai strîns legată de electrificarea acesteia, să fie sporit rolul și răspunderea brigadierilor în organizarea muncii în cooperativele agricole. Amintind că în acest an cooperativele agricole din raionul Bîrlad au obținut recolte mai mari decît oricînd, tov.

de ca sens, tov. directo- ruimenți ministerelea

agricole. Amintind că ; an cooperativele a- din raionul Bîrlad obținut recolte mai mari

EZComitetului raional de partid Fău- rei, au arătat că este nevoie să fie mai bine fructificate condițiile existente în regiune pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, acor- dîndu-se o deosebită atenție asigurării bazei furajere, precum și a- plicării unei riguroase selecții la animale.Tov. Vasile Carolică, prim-secretar al comitetului regional al U.T.C., s-a ocupat în cuvîntul său

de sarcinile ce revin organizațiilor U.T.C. în dezvoltarea la tineri a pasiunii pentru muncă și învățătură și cultivarea unei atitudini demne, civilizate în societate și familie. Tov, Dumitru Moțoc, decanul facultății de tehnologie a produselor alimentare din cadrul Institutului politehnic Galați, a făcut o serie de propuneri menite să asigure legarea mai strînsă a cercetării științifice de producție. Direc-

Conferința organizației 
regionale de partid lași

Gheorghe Vasiliu, prim-secretar al comitetului raional de partid, a a- rătat că există toate condițiile ca atît unitățile agricole din raion, cît și cele din întreaga regiune să obțină producții cu mult superioare, în acest scop, el a propus ca modernizarea agriculturii să fie mai strîns legată de electrificarea acesteia. să fie sporit rolul și răspunderea brigadierilor în organizarea muncii în cooperativele agricole. Vorbitorul a semnalat, totodată, tendința unor organizații economice de a se rezuma la o activitate de birou. înlocuind munca vie de îndrumare concretă pe teren cu solicitarea de nenumărate situații și rapoarte, multe dintre ele inutile.Conferința a adus critici îndreptățite insuficientei preocupări a organelor locale de partid pentru dezvoltarea zootehniei, a cerut să se pună capăt manifestărilor de neglijență și lipsă de răspundere care au determinat un procent ridicat al mortalității animalelor, îndeosebi la păsări.Intensa activitate ideologică care se desfășoară în Iași — vechi leagăn al culturii românești, continuatorul unor glorioase tradiții ale cărturarilor patrioți — obiectivele de mare răspundere ce stau în fața Universității ieșene, a filialei Academiei, institutelor de cercetări științifice, oamenilor de litere și artă, a cercurilor largi ale intelectualității și-au găsit un larg ecou în dezbaterile conferinței.

Cu un viu interes au urmărit delegații la conferință cuvîntul cald rostit de acad. Cristofor Si- 
mionescu, privind rosturile școlii, ca principal izvor de cultură și factor de civilizație, pentru progresul societății, implicațiile școlii la dinamica și viitorul științei, necesitatea ca lașul să fie mereu mai activ în confruntările culturale pe plan național și mondial. El a subliniat necesitatea ca și în- vățămîntul ieșean să facă mai mult spre a cultiva mințile ascuțite, inteligențele native, plămada care există din plin în popor, astfel ca școala să formeze detașamente mereu mai numeroase de savanți și cercetători.Importanța deosebită lor inițiate de partid cu coordonarea activității adoptarea programului cercetare pe anii 1966—1970 a fost evidențiată de prof, universitar 

Vasile Ababi, președintele comisiei de coordonare a activității de cercetare științifică, care s-a referit la unele probleme de care depinde creșterea eficacității cercetării științifice, a aportului ei la soluționarea principalelor cerințe ale economiei naționale, insistând asupra îndatoririi cercetătorilor ieșeni de a realiza o mai strînsă legătură a științei cu producția, prin folosirea laboratoarelor uzinale și a stațiunilor experimentale ca principala bază a cercetării științifice. Evocînd strălucita tradiție culturală a Iașu-

a măsuri- privire la științifice, unitar de

lui, tradiție vie, activă, care obligă, precum și îndemnul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu oamenilor de litere ieșeni de a da opere pe măsura tradiției luminoase a înaintașilor, prof. univ. Con
stantin Ciopraga a propus gruparea forțelor scriitoricești din regiunile Suceava, Bacău și Galați în cadrul filialei Iași a Uniunii scriitorilor, organizarea periodică în acest cadru a unor schimburi de opinii pe problemele creației cu toți scriitorii din Moldova. înființarea la Iași a unei filiale a Editurii pentru literatură. Mai mulți delegați, printre care prof. univ. Elena Jeanrenaud, Ion 
Buzac, muncitor la Atelierele Ni- colina, Petre Mîlcomete, secretarul comitetului de partid al centrului universitar Iași, au condamnat cu hotărîre odioasa agresiune a imperialismului american împotriva poporului vietnamez, repetatele bombardamente asupra orașului Hanoi• și a altor localități din R. D. Vietnam, cerînd ca S.U.A. să pună capăt agresiunii în Vietnam, să părăsească această țară, lăsînd poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta, fără nici un amestec din afară.în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.
Cuvintarea tovarășului Paul Niculescu-Mirii

După ce a adresat delegaților la conferința regională de partid Iași salutul călduros al Comitetului Central al partidului nostru, personal al secretarului general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a arătat că în centrul dezbaterilor conferinței regionale au stat probleme legate de activitatea oamenilor muncii din regiune pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al IX-lea al partidului, bilanțul realizărilor dobîn- dite, sarcinile ce urmează să fie îndeplinite pentru ca aceste hotărîri să capete viață. Această caracteristică principală a dezbaterilor reflectă o realitate de necontestat a zilelor noastre — faptul că partidul nostru îndeplinește cu cinste sarcina istorică de forță conducătoare a noporului român în lupta pentru progresul și prosperitatea națiunii noastre, pentru fericirea patriei.Referindu-se la desfășurarea lucrărilor conferinței, vorbitorul a subliniat că ele au relevat realizări certe în domeniul industriei — îndeplinirea și depășirea sarcinilor de sporire a producției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost, în sporirea producției agricole, succesele în domeniul științei, învățămîntului, creației artistice. Conducerea partidului nostru dă o înaltă prețuire aportului pe care-1 aduc muncitorimea, ță-

rănimea, intelectualitatea regiunii Iași, organizația regională de partid la opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.O trăsătură caracteristică a muncii partidului nostru este faptul că examinează în permanență în spirit critic, cu înaltă exigență, activitatea desfășurată, oricît de bune ar fi rezultatele obținute, căutăm să vedem care sînt problemele încă nerezolvate, neajunsurile, căutăm cauzele lor, stabilim măsuri de îndreptare. Acesta e spiritul de activitate propriu Congresului al IX- lea al partidului, acesta e spiritul activității Comitetului nostru Central. Cu atît mai mult se impune un asemenea spirit, cu cît în anul 1967 vor fi întreprinse eforturi susținute în toate domeniile activității social-economice. cu deosebire în domeniul industriei, agriculturii. De aici izvorăște sarcina fundamentală stabilită de conducerea partidului și anume de a se . lua măsuri care să asigure îndeplinirea exemplară a planului pe 1967 la toți indicatorii, lună de lună, decadă cu decadă.Oprindu-se pe larg Ia activitatea desfășurată în domeniul investițiilor, vorbitorul a subliniat că realizarea acestora Ia timp și la parametrii proiectați va asigura producția prevăzută pentru următorii ani ai cincinalului, constituind o problemă hotărîtoare a dezvoltării

proporție mai sînt importante Acesta este unul neajunsuri ale din regiune, din tragă toate con-
economiei. Deși față de anii trecuțl planul de investiții în regiune este îndeplinit într-o mare, totuși mai rămîneri în urmă.din principalele muncii economice care trebuie să secluziile pentru anul 1967.în continuare, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a arătat că producțiile de cereale din acest an, cele mai bune obținute vreodată în regiune, creșterea producției de lapte scot în relief marile rezerve de sporire a producției agricole vegetale și animale încă slab valorificate. Tocmai de aceea ar fi fost de așteptat ca problemele a- griculturii să fi fost analizate în- tr-un spirit mai critic în cursul conferinței; organizațiilor de partid le revin sarcini importante în legătură cu ridicarea producției zootehnice la nivelul regiunilor fruntașe.Trecînd în revistă măsurile luate de partid și guvern pentru ridicarea nivelului de trai al populației, vorbitorul a subliniat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să acorde o mai mare atenție diferitelor aspecte legate de îmbunătățirea deservirii cetățenilor, de activitatea rețelei comerciale și ocrotirea sănătății populației, buna gospodărire a o-

rașelor și satelor, dezvoltarea prestărilor de servicii la sate.Lucrările conferinței au scos în evidență aportul valoros al intelectualității ieșene la opera de construcție socialistă. Pe bună dreptate tovarășii Cristofor Simio- nescu, Vasile Ababi, Constantin Ciopraga au evocat aici tradițiile culturii ieșene, contribuția adusă de intelectualitatea din Iași, acest important centru cultural al Moldovei, al întregii țări, la formarea națiunii noastre, a limbii, a culturii naționale. Este important să relevăm dorința fierbinte a tuturor intelectualilor de a duce mai departe aceste tradiții, de a-și pune întreaga capacitate creatoare în slujba înfloririi patriei socialiste, a făuririi unor asemenea opere care să contribuie la dezvoltarea științei și culturii naționale și totodată să aibă rezultate imediate în dezvoltarea economică a țării, în rea nivelului de pregătire sională a tineretului nostru.Relevînd că organizația nală de partid Iași este o organizație puternică a partidului nostru, vorbitorul a arătat că fiecare al 8-lea cetățean matur al regiunii este membru al Partidului Comunist Român. Este necesar să dăm cea mai mare atenție sarcinilor legate de înarmarea membrilor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii cu politica internă și externă a partidului nostru, cu învățătura marxist-leninistă. Trebuie să ne îngrijim neobosit de educarea tinerei generații în spiritul nobilelor tradiții ale luptei revoluționare a clasei muncitoare, a poporului nostru, în spiritul dăruirii, fără preget, pentru cauza socialismului, a prosperității patriei.Trebuie relevat' că în regiunea Iași, ca și în alte regiuni ale țării, alături de cadrele vechi cu prețioasă experiență, cu un bogat trecut de luptă revoluționară, s-au ridicat numeroase cadre tinere valoroase, crescute în anii orînduirii socialiste. Este bine ca organizația regională de partid să consolideze rezultatele obținute, să desfășoare o muncă de perspectivă pentru creșterea de noi cadre de partid, de stat, economice, să asigure perfecționarea continuă a cadrelor.Aș dori să subliniez necesitatea îmbunătățirii muncii organizatorice de partid, a stilului de muncă al comitetului regional, al comitetelor orășenești, raionale de partid, încît acolo unde activistul, organizația de partid examinează o problemă să rezulte măsuri concrete ducă la îmbunătățirea rezolvarea sarcinilor ale organizației de
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La Uzinele sadice

din Ocna Mureș

h intrat
în funcțiune
fabrica
de bicarbonat
de sodiu

La Uzinele sodice din Ocna 
Mureș a intrat în funcțiune un 
nou obiectiv industrial : Fabri
ca de bicarbonat de sodiu. In
stalațiile sale, proiectate de 
câtre specialiștii uzinelor, asi
gură o producție anuală de 
15 000 tone bicarbonat de so
diu alimentar, farmaceutic și 
tehnic de cea mai bună cali
tate. Acțiunea de extindere și 
modernizare a acestei unități 
industriale continuă cu lucrări 
de mare amploare. Se află în 
construcție două noi cuptoare 
de var, mai multe turnuri de 
răcire a apei și alte obiecti
ve, care vor spori capacitatea 
de producție a uzinelor cu 
peste 50 000 tone produse so
dice anual.

(Agerpres)

cooperativelor
agricole

/f

toarea Școlii generale de 8 ani din comuna Foltești, tov. Elena Dima, și tov. Dumitru Pîslaru, directorul Teatrului de stat Brăila, au abordat probleme ale îmbunătățirii vieții culturale și procesului de în- vățămînt.în încheierea discuțiilor, a luat cuvîntul tovarășul Alexandru Bîr
lădeanu, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.

Buvintarea tovarășului Alexandru Bîrlădeanu
La începutul cuvîntării sale vorbitorul a transmis, în numele Comitetului Central al partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, un cald salut și felicitări participanți- lor la conferință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din regiune pentru efortul și contribuția a- dusă, alături de întregul popor, la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului.Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu a arătat că darea de seamă și discuțiile constructive, pătrunse de combativitate partinică, au evidențiat realizările obținute pe tărîmul economiei, al muncii organizatorice și ideologice a organelor și organizațiilor de partid, hotărîrea fermă de a înlătura lipsurile și greutățile încă existente, de a ridica întreaga activitate pe o treaptă mai înaltă.După ce s-a ocupat în mod cuprinzător de problemele vieții interne de partid, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de Dartid, controlul îndeplinirii hotărîrilor. vorbitorul a spus că sarcinile ce izvorăsc din noua etapă de dezvoltare a tării determină sporirea continuă a rolului conducător al partidului în întreaga viață socială. Aceasta impune o muncă diferențiată pentru rezolvarea optimă a problemelor de la o ramură la alta, de la o întreprindere la alta. Dar o asemenea conducere, o asemenea îndrumare sînt de neconceput fără cunoașterea precisă, obiectivă a faptelor concrete. Maturitatea unei organizații de partid se reflectă. între altele, în capacitatea de a desprinde din multitudinea și varietatea problemelor pe care viața le ridică pe cele esențiale, asupra cărora să-și concentreze eforturile pentru rezolvarea lor.

Scoțînd în evidență că în anul pe care îl încheiem, Comitetul Central al partidului a luat o serie de măsuri pentru asigurarea unui curs progresiv în domeniile importante ale vieții economice și sociale, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu s-a ocupat pe larg de problemele dezvoltării regiunii. Pe baza aplicării consecvente a politicii partidului de industrializare socialistă, de repartizare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, structura economică a regiunii Galați este în continuă schimbare, ea fiind prezentă cu aportul ei într-o serie de ramuri de bază ale economiei naționale. Vorbitorul a arătat că în perioada care urmează, regiunea va cunoaște un ritm anual de dezvoltare a industriei de 20,3 la sută, fiind mai ridicat decît cel general pe țară. Evidențiind rezultatele obținute în acest an de oamenii muncii din regiune, el lipsuri și festat în și asupraorganizației de partid rilor întreprinderilor realizării prevederilor Congresului partidului.în mod deosebit, vorbitorul a insistat asupra problemelor realizării planului de investiții. Subliniind că în acest domeniu se manifestă anumite rămîneri în urmă, mai ales pe unele șantiere importante ale regiunii, vorbitorul a arătat că întreprinderile respective, ministerele de resort, cu sprijinul organelor și organizațiilor locale de partid, trebuie să a- nalizeze de urgență situația, să alcătuiască planuri de măsuri viabile pentru recuperarea întârzierilor. Asemenea planuri sînt cu atât

s-a oprit asupra unor greutăți care s-au mani- cursul realizării planului sarcinilor ce stau în fata și conduce- in vederea Directivelor

mai necesare cu cît în trimestrul I 1967, conform indicației conducerii partidului, trebuie să se e- xecute pe șantiere un volum de lucrări care să reprezinte aproximativ un sfert din planul de investiții al anului viitor. în acest scop, va trebui urgentată elaborarea documentației și create condiții optime de lucru pe timp de iarnă. întreaga atenție trebuie a- cordată intrării în funcțiune la termen a noilor obiective, realizării în cît mai scurt timp a parametrilor proiectați, orice rămînere în urmă în aceste domenii oreînd dificultăți altor întreprinderi, întregii economii.Relevînd că un obiectiv de bază al planului cincinal îl constituie ridicarea continuă a eficienței e- conomice în întreaga activitate productivă, vorbitorul s-a ocupat în continuare de problemele legate de creșterea productivității . muncii, scăderea prețului de cost, cu corolarul final — mărirea rentabilității întreprinderilor. Dacă pe regiune, cifrele medii indică îndeplinirea planului de creștere a productivității muncii și de reducere a prețului de cost, există totuși întreprinderi care nu și-au realizat integral sarcinile la acești indicatori. Vorbitorul a insistat îndeosebi asupra necesității reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale. în special. de metal, întăririi evidenței în acest domeniu, accentuării preocupării pentru lor. a stocurilor mative.în continuare,cupat pe larg de problema îmbunătățirii calității produselor care, în etapa actuală a dezvoltării economiei naționale, a devenit o necesitate absolută pentru Ridicarea

evitarea pierderi- sub și supranor-vorbitorul s-a o-

eficienței producției și pentru nivelul de trai al populației, pentru competitivitatea produselor pe piața externă. El a relevat importanța deosebită a asimilării în fabricație a noi produse și modernizării permanente a celor din producția curentă, comparîndu-le permanent cu produsele similare ce se realizează în străinătate, necesitatea întăririi continue a activității de concepție în întreprinderi, sporirii exigenței tuturor celor care proiectează, execută, controlează sau pregătesc produsele pentru livrare, în această privință, un rol principal revine organizațiilor și organelor de partid, comuniștilor. Ei trebuie să fie primii care să militeze pentru o calitate superioară- a produselor și să nu îngăduie nici un fel de rabat la calitate. O atenție deosebită se cuvine acordată calității produselor destinate exportului, livrării la termenele contractuale a acestor mărfuri.Abordînd principalele probleme ale dezvoltării agriculturii regiunii, vorbitorul a subliniat că, cu toate rezultatele bune obținute, sînt încă rezerve nefolosite de sporire a producției agricole. Dovada cea mai concludentă este faptul că există deosebiri substanțiale între rezultatele obținute de unitățile socialiste care dispun de condiții pedoclimatice asemănătoare și o bază tehnică similară. Vorbitorul s-a oprit apoi la unele probleme privind extinderea irigațiilor și creșterea eficienței lor, folosirea terenurilor în pantă și sărăturate, exploatarea rațională a parcului de mașini și tractoare din S.M.T. și G.A.S., utilizarea judicioasă a îngrășămintelor chimice. Referindu-se la importanța sectorului zootehnic, vorbitorul a subliniat că o atenție deosebită trebuie acordată înlăturării lipsurilor semnalate în ce privește asigurarea bazei furajere, îngrijirea animalelor, organizarea reproducției și selecției. Se impune necesitatea creșterii rentabilității producției în gospodăriile agricole de stat, consolidării activității economico-organizatorice a cooperativelor de producție.Vorbitorul s-a oprit în continuare la unele probleme ale vieții internaționale, scoțînd în evidență că România socialistă promovează cu consecvență o politică externă de pace și colaborare între popoare, că în centrul acestei politici stau prietenia strînsă și alianța

frățească cu toate țările socialiste. Referindu-se la agresiunea imperialismului american împotriva poporului vietnamez, vorbitorul a subliniat că, alături de toate popoarele lumii, oamenii muncii din țara noastră cer cu insistență ca S.U.A. să înceteze imediat și definitiv bombardarea Republicii Democrate Vietnam — stat liber și suveran — să pună capăt agresiunii, să părăsească Vietnamul de sud și să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur drumul dezvoltării viitoare, fără nici un amestec din afară.In încheiere, vorbitorul a exprimat, în numele conducerii partidului, convingerea că oamenii muncii din regiunea Galați, în frunte cu comuniștii, strîns uniți în jurul partidului, își vor aduce deplina contribuție la efortul entuziast al întregului popor pentru ridicarea patriei noastre pe trepte noi ale progresului, pentru înflorirea României socialiste.
★Conferința a ales apoi noul comitet regional de partid și comisia de revizie. In prima sa ședință plenară, comitetul regional a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R.în încheierea lucrărilor, participant la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R. în care sînt înfățișate realizările în dezvoltarea economică și social-culturală a regiunii, sînt exprimate sentimentele de atașament profund ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din regiune față de conducerea încercată a partidului, devotamentul nemărginit față de politica sa științifică, marxist-leninistă. Ei își reafirmă a- deziunea totală și deplina încredere față de activitatea desfășurată de partidul nostru îndreptată spre apărarea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale, țărilor sistemului socialist, spre dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare. Conferința — se a- rată în telegramă — asigură conducerea partidului că toți oamenii muncii din regiunea Galați vor munci cu abnegație și devotament, cu întreaga lor putere pentru îndeplinirea și mărețelor sarcini ce le Directivele Congresului al P.C.R.

Anghel PARASCHIV 
Mircea ANGELESCU

de muncă depășirea revin din al IX-lea

care să muncii, la complexe partid.Abordînd ale politicii externe a partidului și statului nostru, vorbitorul a arătat că partidul nostru, prin glasul secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, guvernul nostru, prin declarația dată recent publicității, au condamnat cu cea mai mare hotărîre noile acțiuni agresive ale imperialiștilor americani în bombardarea orașului preciindu-le ca un pas periculos în extinderea în R. D. Vietnam, o violare flagrantă a acordului de la Geneva.în actualele condiții din mișcarea comunistă internațională, a a- rătat în continuare vorbitorul, poziția Partidului Comunist Român, care promovează ideea restabilirii climatului favorabil unor raporturi normale între partidele comuniste și militează pentru respectarea normelor de relații între partidele frățești, aduce partidului nostru un mare prestigiu internațional, o înaltă apreciere din partea a numeroase partide frățești, a mișcării muncitorești și progresiste internaționale. După părerea noastră, în actualele condiții este necesar să nu se întreprindă nimic care să a- dîncească divergențele între partidele comuniste și muncitorești, care să sporească pericolul sciziunii, ci, dimpotrivă, să se facă tot ce este posibil — fie și cel mai mic pas — în vederea restabilirii și întăririi unității partidelor comuniste și muncitorești, unității întregului front antiimperialist.în încheiere, vorbitorul a spus : Comitetul Central al partidului este convins că organizația regională de partid Iași, muncitorii, țăranii, intelectualii din regiune își vor a- duce și în viitor întreaga contribuție la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la desăvîrșirea operei de construcție a socialismului în patria noastră.
*în continuare, 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-secretar pe tov. Miu Do

brescu, membru supleant al C.C. al P.C.R.Delegații la conferință au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., în care exprimă deplina aprobare a tuturor oamenilor muncii din regiunea Iași față de politica internă și externă a partidului. Strîns uniți în jurul Comitetului Central, ei s-au angajat să nu-și precupețească eforturile pentru înfăptuirea politicii partidului, să-și a- ducă din plin contribuția la progresul și prosperitatea României socialiste.

unele aspecte actuale

A fost încheiată acțiunea 
de organizare a rețelei de a- 
provizionare tehnico-materială 
a cooperativelor agricole de 
producție. Rețeaua cuprinde 
54 de baze de aprovizionare 
raionale și interraionale am
plasate în așa fel, încît gru
pează cooperativele cele mal 
apropiate. 16 din aceste baze, 
cîte una în fiecare regiune, 
funcționează încă din luna iu
lie. De aici cooperativele a- 
gricole s-au aprovizionat cu o 
parte din materialele de con
strucție necesare, unele utila
je, îngrășăminte chimice. De 
la 1 ianuarie 1967 își vor în
cepe activitatea și celelalte 
unităti. Ele vor livra coopera
tivelor agricole materiale de 
construcții, îngrășăminte, ma
șini agricole cu tracțiune ani
mală, utilaje pentru irigat, 
materiale pentru răsadnițe șl 
sere, autocamioane, piese de 
schimb etc.

Vietnam, Hanoi, a- extrem de agresiunii

Tudor OLARU 
Nicolae CUCUI

(Agerpres)

Constructorii de nave gălă- 
jeni au lansat cu 30 de zile îna
inte de termen un nbu cargou 
de 3 600 tone, ultimul din pro
ducția acestui an

Noua navă face parte din- 
tr-o serie de cargouri moder
nizate, cu o putere de tracțiune 
superioară și posibilități spo
rite de manevră în porturi 
Alte două nave din aceeași 
serie se află în faza de asam
blare pe cală.

a

(Agerpres)

La exploatarea minieră 
„Voivozi", din regiunea Crișa- 
na, a fost dată în funcțiune o 
instalație nouă de sortare, cu 
o capacitate de 150 tone lignit 
pe oră Asigurînd o mai mare 
puritate diverselor sorturi 
cărbune 
buie la 
semnate 
a căror 
anual la 
Instalație 
montată și la exploatarea mi
nieră „Sălajul" din Sărmășag. I 

(Agerpres) I

de 
noua stalie conții- 

recupeiarea unor în- 
cantităti de cărbune 
valoare se ridică 

două milioane lei O 
asemănătoare va fi
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Omul modern se află într-o situație 
extrem de avantajbasă față de cel 
de acum treizeci-patruzecl de ani : 
el este beneficiarul unor progrese 
tehnice care îl fac să-și apropie 
bunurile spirituale în condiții de 
maximă comoditate, primește 
prin canalele televizorului 
pe undele radioului cele 
subtile forme de manifestare 
spiritului, fără o trudă deosebită șl 
adeseori chiar fără o pregătire 
prealabilă. Este desigur un imens 
progres nu numai în ceea ce pri
vește aria de răspîndire a litera
turii, teatrului și muzicii, dar și din- 
tr-un alt punct de vedere asupra 
căruia aș vrea să mă opresc aici. 
Faptul că cele mai subtile și une
ori dificile forme ale artei, socotite 
mai greu de receptat, pătrund cu 
familiaritate și „în casa’ omului 
fără o pregătire și cunoștințe spe
ciale, adresîndu-i-se așa cum se a- 
dresează specialistului, face să 
dispară treptat anumite inhibiții șl 
reticențe.

Omul începe să se obișnuiască, 
să nu mai considere că există a- 
numite zone ce îi sînt străine sau 
inaccesibile și, în cazul cînd nu 
este cu totul refractar frumosului, 
el poate afla într-o perioadă mai 
mare sau mai mică de timp punc
tele sale de tangență cu anume 
forme de manifestare ale artei. 
Dar, s-au întrebat nu numai o dată 
unii sociologi : cinematograful, te
leviziunea, radioul propagă oare 
cultură adevărată sau surogate, 
extrase, prelucrări comprimate ? 
Această „invazie' a culturii în via
ța cotidiană nu se face oare sdcri- 
ficîndu-se adeseori specificul unor 
ramuri ale artei ? Și — în sfîrșit — 
oare toate aceste mijloace de di
fuzare a culturii care îi pun la dis
poziție săptămînal și un concert 
simfonic, și un recital de muzică 
de cameră, și una sau mai multe 
piese de teatru, și un recital de 
poezie, și o biografie a unui om 
celebru, și o cronică literară etc. 
nu îl reduc la o stare de pasivi
tate intelectuală, nu îi atrofiază pa
siunea pentru descoperirea unor 
aspecte noi? A recepta este o ati
tudine mult mai comodă decît a- 
ceea de a căuta. Dîndu-i — se spu
ne de pildă — în linii mari su
biectul, acțiunea, elementele fun
damentale ale conflictului — toate 
aceste adaptări cinematografice, 
radiofonice, telegenice nu îl fac pe 
spectator să se mulțumească doar 
cu atît și să nu mai caute origi
nalul, adică opera de artă care a 
inspirat-o ? Aceste semnale de a- 
larmă pe care le găsim deopotrivă 
în cărți de sociologie a culturii, 
reviste, presă cotidiană, creează 
în anumite părți ale lumii o anume 
stare de panică asupra destinelor 
artei.

în 
luția 
loc 
ceea 
publicul. Și aceasta din mai multe 
pricini : în primul rînd pentru că 
fiecare din ele pot transmite opera 
de artă autentică, în integralitatea 
ei, fără să-i știrbească aproape 
nimic din ceea ce are ea particu
lar și specific; toate aceste cuce
riri ale tehnicii moderne au meri
tul de a întreține — atunci cînd 
sînt folosite cu pricepere — o stare 
de curiozitate și de interes viu, 
continuu, pentru cultură. Apoi cred 
că pentru apropierea omului obiș
nuit de cultură radioul și televiziu
nea au totuși anume avantaje care 
nu trebuie să fie în nici un caz 
subapreciate. Ele dispun de mij
loace care acționează mai direct și 
atraq în sfera de gravitație a artei 
mai rapid decît lectura O poezie 
citită la radio beneficiază de in
terpretarea unui actor care pune în 
valoare sensuri emoționale ce ne 
pot scăpa la prima lectură. Acto
rul propune un mod de înțeleqere 
a unei opere, îl face pe ascultător 
să trăiască opera de artă. Pentru 
cei ce fac primii pași în domeniul 
teatrului, o adaptare rediofonică 
reține doar esențialul, firul acțiunii 
principale, ceea ce facilitează în- 
tr-un fel apropierea de fenomenul 
teatral.

Să mai 
Aici ceea 
este faptul că i se dă celui ce pri
vește iluzia (pozitivă) că participă 
la anume momente. Că ia parte la 
solemnitatea concertului simfonic, 
că a văzut pe marele dirijor și pe 
marele solist, și spre deosebire de 
omul din sală i-a urmărit crispările 
feței etc. într-o reconstituire bio
grafică el are sentimentul pătrun
derii în universul cel mai intim al 
creatorului, domeniu pînă acum re
zervat doar specialistului : vede o 
foaie de manuscris pe care Emi- 
nescu a lucrat, o pagină de ziar 
unde a apărut sub un articol nu
mele lui Caragiale, o cameră lo
cuită de alt mare scriitor cu toi 
mobilierul ce păstrează amprenta 
celor în cultul cărora a crescut. 
I se atrage atenția asupra deta
liilor unui tablou celebru poate 
neobservate la muzeu. Să nu mai 
vorbim de faptul că anume fapte 
de cultură se leagă de imaginea 
vedetei, a omului care își cîștiqă 
o mare popularitate prin calitățile 

. sale intelectuale și interpretative 
și exercită o influență directă asu
pra spectatorului.

Dar mi se va răspunde : nu-s 
toate acestea forme exterioare de 
receptare a culturii, nu pătrundem 
astfel în sanctuarul artei pe căi

Și

ce ne privește cred că evo- 
tehnlcii moderne nu pune de- 
probleme îngrijorătoare în 
ce privește relațiile artei cu

vorbim de televiziune ? 
ce mi se pare esențial

AL IV-Iea — 15,30. HIPNOZA — 19,30, (sala 
Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 
10,30, ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 16, 
3. 3. 3. — 20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrahcea" : VARIETE- 
CONCERT — 16; 20.
® Teatrul Mic : RICHARD AL II-lea — 10,30, 
INCIDENT LA VICHY — 15,30, JOCUL
IELELOR — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN 
SAMARCAND — 10, CU CAPUL IN NORI
— 15, NOTA ZERO LA PURTARE — 18,30. 
® Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN 
GINERE — 11, ÎNȚELEPȚII DIN HELEM
— 20.
9 Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale’ : SEARĂ 
DE TEATRU ROMANESC — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 
11: 17. (sala din str. Academiei) : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — 11.
9 Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase” (sala 
Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.
® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE 
DRAG — 20.
« Circul de stat : PROGRAM DE CIRC IN
TERNAȚIONAL — 16; 19,30.

9 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Stu
dioul de Concerte al Radioteleviziunii) : 
CONCERT SIMFONIC — 11, (sala mică a 
Palatului) ; CONCERT DE MUZICA DE CA
MERĂ BACH — 20.
® Sala Palatului : CONCERT EXTRAORDI
NAR DE CÎNTECE LĂUTĂREȘTI (prezentat 
de Ansamblul „Perinița”) — 19,30.
9 Teatrul de operă și balet ; TRUBADURUL
— 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 10,30, PLUTAȘUL 
DE PE BISTRIȚA — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : O SCRISOARE PIERDUTĂ — 10, 
ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE — 15, REGELE 
MOARE — 20, (sala Studio) : CASTILIANA
— 10, PATIMA ROȘIE — 15, MOARTEA 
UNUI ARTIST — 19.30.
0 Teatrul de Comedie : RINOCERII — 10,30, 
TROILUS ȘI CRESIDA — 15.30 (spectacol 
amînat din 4 decembrie), ȘEFUL SECTORU
LUI SUFLETE — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”_(sala din 
B-dul Schitu Măgureanu nr. 1) : 
10,30, ONDINE — 20 (spectacole 
de Teatrul de stat din Sibiu).
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala

Valeriu RÂPEANU

9

pe 
infor- 
între-

STANA —
prezentate

asupra milioanelor de

18,30; 21, TOMIS — 10,15; 12,30; 
20, GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
MELODIA - 8,30; 11; 13,30; 16;
(la ultimele două cinematografe

Magheru) :
O NOAPTE FURTUNOASA — 10, HENRIC

11; 15,30; 18; 20,30.
AFACEREA SAINT-

celui

LOPE DE VEGA:
SAPTAMINA

TEA TRUl UI

la radio și pe micul ecran
LA TEATRUL NAȚIONAL

A

statul

aiz-

Margareta BARBUTĂ : AgerpresJ

comen- 
tocmai 
tenace 

operăm 
asuprarol de tînăr, pe 

slujește cu o bună 
a plasării accen- 
și totodată cu

La școala unuia 
dintre făuritorii 
vestitei ceramici 

de Horezu

pecetea înaltei 
capacități crea- 

certitudinea con- 
cu viitorul.

„I. L. CAR AGI AL E“

ROMÂNESC

nu vin

8,30 — Ora exactă ; Cum va fi vremea, astăzi ?
8,32 — Pentru noi, femeile 1
9,15 — Emisiune pentru copil șl tineretul școlar:

— „Martinel, artist de circ" de I. Hîndoreanu. 
Prezintă Teatrul de păpuși din Sibiu.

— Studioul pionierilor.
10.15 — Emisiune pentru sate.
11,00 — Concert simfonic.
18,00 — Magazin... duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Interpretul preferat — muzică populară Ia 

cererea telespectatorilor.
19,50 — Aventuri de vînătoare : „în nordul îndepărtat".
20.15 — „în așteptarea ta" — emisiune muzical-distrac-

tivă.lăturalnice ? Nicidecum. Apropie
rea de artă și înțelegerea ei nu se 
realizează uniform și nici după re
țete fixe și imuabile. Asupra fie
căruia acționează cu mai multă 
putere un anume factor și în ul
timă instanță nu ne interesează 
scînteia care a declanșat o pasiu
ne, ci intensitatea ei.

Și apoi încă un factor esen
țial : starea de curiozitate 
care, chiar prin latura 
mativă, aceste instituții o

țin în rîndurile publicului 
mal larg. Omul nu scoate niciodată 
din priză contactele sale cu arta 
și nu rămîne străin manifestărilor . 
celor mai diferite pe acest tărîm.

Dar nu se va mulțumi el oare nu
mai cu ceea ce primește pe aceas
tă cale ? La noi pericolul cred că 
încă nu s-a ivit. Mai mult, cred că 
adeseori publicul a fost pregătit 
de emisiunile radiofonice sau de 
televiziune pentru a pătrunde mai 
adînc în tainele artei. Teatrul ra
diofonic nu a răpit sălilor de spec
tacol publicul, televiziunea și cine
matograful nu au înmulțit cărțile 
care zac în rafturile librăriilor.

Dimpotrivă, cererea de carte — 
bună, bineînțeles — este într-o per
manentă creștere. Și ca o ilustrare 
a părerii exprimate mai sus, cei 
ce au văzut un film precum „Cli
mate' nu au rămas numai la ima
ginea peliculei ci au alergat după 
romanul tipărit recent în „Bibliote
ca pentru toți’. Și exemplul nu-i 
singur.

Dar mai ales radioul și televiziu
nea prezintă marele avantaj al sis
tematizării și organizării cunoștin
țelor. Intr-o epocă în care sîntem 
asaltați de cele mai diferite forme 
ale artei și științei, cînd numărul 
de cunoștințe necesare omului s-a 
ridicat extrem de mult, necesitatea 
înserierii a reținerii esențialului, a 
momentelor cruciale, a faptelor 
cheie se impune în mod necesar. 
De aceea cred că radiodifuziunea 
a avut în ultimii ani în materie de 
cultură inițiative fericite ținînd sea
ma de această cerință a omului 
modern : structurarea emisiunilor 
sale pe cicluri.

In fond pledez pentru înțelegerea 
acestor trei factori — cinematogra
ful, radioul și televiziunea — ca 
forme eficiente de propagare a 
culturii. De aceea, pe măsura dez
voltării lor, aceste instituții vor tre
bui să acorde un spațiu din ce în 
ce mai larg propagării culturii. 
Pentru că nu mai putem face ab
stracție nici de raza lor de răspîn- 
dire, nici de puterea lor de influ
ențare 
oameni.

20,55 — Filmul artistic „Hai, Franța
22,25 — „Trubaduri și strune" — emisiune de muzică 

ușoară.
22,50 — Telesport.
23,10 — Telejurnalul de noapte.

9 FALSTAFF: PATRIA — 10,45; 13,15; 16; 
18,30; 21.
9 FAUST XX : REPUBLICA (completare 
Pilula) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
9 CEI 7 DIN TEBA : LUCEAFĂRUL (com
pletare 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; 
13,10; 16; 18,30; 20,45 (la ambele completarea 
începutul), EXCELSIOR (completare Pilula)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, MODERN
(completare „Eu") — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
• OMUL DIN RIO : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 
13.30; 16; 
15; 17,30; 
18,30; 21, 
18,30; 21 v„.v.u.~6 —
completarea începutul), RAHOVA — 10; 15; 
17,30; 20, FLAMURA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Pata).
O CINEMATOGRAFUL DE ALTĂ DATĂ:
— 9,30; 11,30; MINĂSTIREA DIN PARMA — 
13,30; 16,45; 20 ; CINEMATECA.
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop ; CAPI
TOL — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, GRIVIȚA
— 9; 11,45; 14,45; 17,30; 20,30 (Ia ambele com
pletarea Consfătuirea de constituire a Consi
liului Național al organizației pionierilor).
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și 
MINUNATA ANGELICA — cinemascop : LU- .

MINA — 8; 12; 16,15; 20,30, FLACARA — 
15; 19.
« 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 completarea Scoica), 
FLOREASCA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Hune
doara) — 9,30; 12; 15; 18; 20,45.

• FANTOMELE SE GRĂBESC: CENTRAL 
(completare George Coșbuc, cîntărețul pă- 
mîntului românesc) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45.
e POVESTEA PROSTIEI MELE : UNION 
(completare Copiii... iar copiii) — 15,30; 
18; 20,30.
« PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10,15; 11,30,
• COFLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : DOINA 
(completare Putna-500) — 13,45; 16; 18,30; 21.
• OMUL A IEȘIT ÎN COSMOS — MIME
TISM — DINCOLO DE CERCUL POLAR : 
TIMPURI NOI - 9 - 21 în continuare.

• DIPLOMATUL GOL: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Timpul, legende, 
oameni de știință) — 14; 16; 18; 20.
9 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.
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIM
BANCI : UNIREA — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : VITAN (completare 
Margareta) — 15,15; 18; 20.30.
9 FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂN- 
ȚUIE — cinemascop : ARTA - 9; 12,30; 16: 
19,30.
9 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
DRUMUL SĂRII
e MAIGRET și __________
FIACRE : MUNCA - 16; 18,15; 20.30.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY - cine
mascop : POPULAR (completare Frunze) — 
15,30; 18; 20,30.
• LALEAUA NEAGRA — cinemascop : 
VIITORUL - 11; 15,30; 18; 20,30.
9 NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop ; 
MOȘILOR - 15,15; 18; 20,30.
o FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : COLENTINA (completare Inima și 
conștiința) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30.
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La Jumătatea drumului 
între comedia rustică și 
comedia „de mantie și 
spadă', Castiliana (pe 
numele ei adevărat „Ță
răncuța din Getafe') 
poartă trăsăturile carac
teristice multor opere ale 
aceluia pe care Cervan
tes îl numise „un monstru 
al naturii' și care în pri
mele decenii ale secolu
lui al șaptesprezecelea a 
făcut gloria teatrului spa
niol, Lope de Vega. In
triga bogată în peripeții, 
verva dialogului, qui-pro- 
quo-urile, travestiurile, 
surprizele — toate sînt 
prezente în această co
medie făcută, ca toată o- 
pera uluitoare a fecun
dului dramaturg, pentru a 
plăcea poporului, acelor 
„mosqueteros' care um
pleau, în picioare, parte
rul teatrelor construite 
după modelul curților in
terioare în care se dă
deau la început reprezen
tațiile. Dar tot acest arse
nal de mijloace menite a 
atrage publicul larg func
ționează în slujba unui 
țel limpede, pe care îl re
găsim în multe din come
diile dramaturgului, și 
care răsună și aici cu 
multă convingere. Este 
credința lui Lope de Vega 
în puterea dragostei, pe 
care el o socotea o ex
cepție de Ia regulile care 
guvernează lumea, mai 
puternică decît prejude
cățile de castă și decît 
tot convenționalismul de- 
zumanizant în care încre
menise aristocrația epo
cii. Ines, fata din popor, 
îndrăgostită și ambițioa
să, la fel ca alte îndră
gostite ale teatrului lui 
Lope, luptă pentru trium
ful iubirii ei, făcîndu-și 
din virtute scut și din is
tețime armă de atac, 
în lupta inegală și cu 
șanse precare de
bîndă, Lope de Vega 
face să triumfe omul din 
popor, a cărui superiori
tate s-a vădit pe tot par
cursul intrigii. Și aceasta 
nu numai pentru a plăcea 
spectatorilor din mulțime, 
ci pentru că acest dezno- 
dămînt răspundea cel 
mai bine concepției des
pre viață a lui Lope, op
timismului și umanismului 
său adînc.

Ințelegînd cum se cu
vine caracteristicile tea
trului marelui autor spa
niol, care scria pentru 
scenă cu un acut simț al 
efectului în public, regi
zorul Horea Popescu a 
conceput spectacolul ca 
pe o mare reprezentație 
populară. Aprinderea lu
minilor rampei „la ve
dere", compunerea re
prezentației sub ochii 
spectatorilor, decorul 
simplu și aparent neu
tru, compus și recompus 
prin modificarea econo
micoasă a unor blocuri 
albe, amintind parcă de 
zidurile calcaroase ale 
„corral"-elor care îngră
deau vechile reprezenta
ții, totul e menit să creeze 
convenția teatrală și în 
același timp să sugereze 
ambianța naturală a vie- 
/ții personajelor, atmosfe- 

' ra unei Spânii bîntuite de 
pasiuni fierbinți și încă
tușată în convenții rigide 
și ridicole. Pe fundalul 
alb-neutru al decorului 
creat de Jules Perahim, 
exuberanța multicoloră și 
armonioasă a costumelor 
(de același autor) capătă 
valori noi și bucură o- 
chiul.

In această ambianță, 
completată de muzica an
trenantă a lui Ion Dumi
trescu, cu aranjamentele 
muzicale ale lui Paul Ur- 
muzescu, spectacolul se 
desfășoară într-un tempo 
rapid, într-un ritm intens, 
în cascade de rîs și voie 
bună. Căci voioșia lui 
Lope de Vega și-a găsit 
interpreți inspirați într-o 
echipă de actori taientați 
pe care, în cea mai mare 
parte, publicul i-a văzut 
prea puțin pînă acum pe 
scena Naționalului bucu- 
reștean, fie din pricină că 
nu li s-au dat suficiente 
prilejuri de afirmare, fie 
pentru că sînt veniți de 
curînd în rîndurile pres
tigiosului colectiv.

Am revăzut-o cu plăce
re în isteața Ines pe Coca 
Andronescu într-un rol 
care-i vine „mănușă", și 
în care-și poate desfă
șura temperamentul fo
cos, verva și hazul, fără 
a neglija momentele de 
emoție gravă cerute de 
rol. E unul din meritele, 
nu puține, ale spectaco

lului și ale actriței, de a 
lăsa să străbată prin vîr- 
tejul de scene hazoase, 
o undă de emoție, ca un 
avertisment către specta
tor că dincolo de jocul 
șl glumele bufone se a- 
flă viața.

Alături de ea, Damian 
Crîșmaru îmbracă cu e- 
leganță strălucirea ridi
colă a nobilului don Fe
lix, izbutind să treacă de 
la performanțele acroba
tice ale scenei balconu
lui la efuziunile lirico- 
grandilocvente, pentru a 
ajunge la emoția sinceră 
a dragostei împlinite. 
Scena balconului, una 
din cele mai ilariante ale 
spectacolului, a avut și 
un al doilea „erou", pe 
Marian Hudac, care în ro
lul aparent nătîngului va
let, a dovedit un ta
lent comic remarcabil.

Ilinca Tomoroveanu, o 
grațioasă și capricioasă 
dona Ana, Valeria Seciu 
în precocea și nerăbdă
toarea logodnică dona 
Elena (tînăra actriță do
vedește o inteligență 
scenică admirabilă), Di- 
dona Popescu în înțe
leaptă și nenorocoasa 
confidentă Pasquala (per
sonaj pe care dramatur
gul l-a lăsat nerezolvat) 
alcătuiesc un grup femi
nin plăcut și cu bine con
turate trăsături individu
ale.

O surpriză plăcută a 
constituit-o Traian Stă- 
nescu, tînăr actor cunos
cut din roluri de ecou ro
mantic și care dovedește 
și aptitudini pentru co
medie, în rolul savuros 
al îngîmfatului don Pedro 
(nu era nevoie și de na
sul aplicat). Colegul său 
de promoție, George Paul 
Avram, ne-a convins, în 
scurta sa apariție finală, 
de darurile sale de com
poziție. Cosma Brașovea- 
nu, însfîrșit distribuit în- 
tr-un 
care-1 
știință 
telor 
o mare sinceritate, și Gh. 
Popovici-Poenaru, un vii
tor bun bufon al pieselor 
lui Shakespeare și un ac
tor multilateral, inteligent 
șl comunicativ (atenție la 
dicțiune, care a început 
să dea semne îngrijoră
toare de alterare 1) între
gesc lumea personajelor 
tinere ale piesei cărora 
li se adaugă scurtele a- 
pariții ale lui Bogdan 
Mușatescu și Alexandra 
Polizu și doi „bătrîni' în 
interpretarea corectă a 
lui Alfred Demetriu și 
Alexandru Demetriad.

Cu această echipă, 
Horea Popescu a creat un 
spectacol plin de viață, 
de fantezie șl mișcare, în 
care găsim și unele ex
cese — ca de pildă ba
letul înfățișînd o „corrida* 
în anacronice maiouri ne
gre — dar în care e lim
pede nu numai ideea de 
a plăcea ci și atitudinea 
critică față de o lume de 
mult apusă. Spectatorul 
de azi o privește rîzînd, 
simțindu-1 pe Lope de Ve
ga foarte aproape de el, 
foarte actual.

(Urmare din pag. I)

nale. Și, cunoscînd fasci
nația pe care o exercită 
asupra copiilor secretul, 
practica „în afara reguli
lor jocului', riscăm ca 
tocmai asemenea afirma
ții — rostite uneori cu 
superficialitate și fără a 
ne reprezenta în fond — 
să se imprime cel mai 
puternic.

Oare avem dreptul să 
minăm încrederea lor în 
viață, în oameni, răpin- 
du-le forța de a se opune 
la rîndul lor unor tare de

vingători în relațiile noas
tre cu tinerii. Numai așa 
vom evita privirile scep
tice ale adolescenților în 
prezența „lecțiilor de mo
rală’ după ce compor
tarea noastră le-a înde
părtat stima, încrederea, 
respectul.

Grija pentru generațiile 
tinere reprezintă o operă 
de căpetenie a societății 
socialiste, o operă căreia 
îi închinăm toate harurile, 
toate puterile, toate cu
noștințele noastre. Și în 
lumina acestei convingeri 
trebuie să medităm asu-

In cadrul „Săptămînii teatrului 
românesc" (20—27 decembrie) postu
rile noastre de radio și televiziunea 
vor transmite un ciclu de emisiuni 
consacrate împlinirii a 150 de ani 
de la prezentarea primei piese de 
teatru în limba română. „Teatrul 
radiofonic" va oferi ascultătorilor 
piese din dramaturgia națională cla
sică și contemporană. Emisiunea 
„Teatrul acum un veac" va reuni 
piese ale primilor noștri dramaturgi, 
printre care Costache Caragiali, C. 
Facca, Matei Millo. Programul din 
această săptămînă mai cuprinde 
„Fîntîna Blanduziei" de Vasile A- 
lecsandri, „Ștafeta nevăzută" de 
Paul Everac și „Citadela sfărîmată" 
de Horia Lovinescu.

In cadrul unei „seri de teatru ro
mânesc", televiziunea prezintă „Mu
za de la Burdujeni" de C. Negruzzi, 
„Drumul de fier" și „Millo director" 
de Vasile Alecsandri (20 decembrie, 
ora 20,30).

Vor putea fi urmărite pe micul 
ecran și unele din manifestările pri
lejuite de Festivalul Teatrelor Națio
nale ce se desfășoară la Iași între 
20—27 decembrie. In transmisie 
directă de la Teatrul Național din 
Iași: „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale, în interpreta
rea unor actori ai Naționalu
lui bucureștean (21 decembrie, ora 
19,30) și „Căruța cu paiațe" de Mir
cea Ștefănescu, în interpretarea ac
torilor Teatrului Național din Iași 
(26 decembrie, ora 19,30).

COPIII

în audientă
MU

care omenirea nu se des
prinde chiar atît de ușor ?

Nu pledez pentru tran
smiterea unor imagini 
idilice, nici pentru lipsa 
de sinceritate, pentru 
trucarea gîndurilor și a- 
devărului, pentru ipocri
zie și impostură. Copiii 
trebuie să cunoască a- 
devărul vieții pe măsura 
puterii lor de asimilare, 
prin prisma frumuseții as
pirațiilor care insuflă pu
terea de a învinge dificul
tățile și nu prin 
tarii ce vestejesc 
acest generos și 
efort. Trebuie să 
în profunzime 
noastră înșine, pentru a 
fi autentici în manifestările 

£ noastre, pentru a fi con-

pra unui alt aspect — in
direct — al relației noas
tre cu copiii, aspect cu 
implicații profund educa
tive.

Calitatea muncii noas
tre le dezvăluie mai con
vingător decît orice alt 
mod de argumentație con
cepția noastră de viață, 
mentalitatea, nivelul de 
responsabilitate cu care 
participăm la viața colec
tivității. ~ -
rească a 
teri este 
copiii de 
la rîndul 
vor adopta față de 
tate.

Preocuparea și gene
rozitatea cu care 
nostru înalță edificii des-

Consecința fi- 
acestei cunoaș- 
poziția pe care 
azi — deveniți 
lor maturi — o 

socie-

• & £
■

tinate dezvoltării armo
nioase și complexe a co
piilor este concludentă și 
exemplară pentru atitudi
nea pe care fiecare indi
vid trebuie să o adopte.

O privire atentă asupra 
unor produse — și nu 
puține — ce sînt desti
nate copiilor dă impre
sia că minimalizăm im
portanța beneficiarului. 
Aș pleda pentru atitudi
nea contrară, tocmai 
pentru că le sînt desti
nate lor. Ceea ce dedi
căm copiilor trebuie să 
poarte 
noastre 
toare, 
lucrării

Unele jucării, numărul 
limitat de sortimente de 
încălțăminte, țesături și 
confecții pentru copii, 
urît concepute, neglijent 
finisate, care se deterio
rează nejustificat de re
pede, făcute din rămășițe 
(mi-aș permite să folosesc 
termenul și la figurat) 
riscă să deformeze bunul 
gust, să compromită în
crederea copilului în teh
nică și inventivitate.

De ce responsabilii 
unor săli de spectacole 
pentru copii se îngrijesc 
atît de puțin de igiena 
localului, de aspectul es
tetic, de ambianța civili
zată, plăcută, pe care 
trebuie să o creeze? Și 
de ce în unele orașe toc
mai copiilor le sînt des
tinate, de către gospo
darii locali, săli cu o 
funcționalitate precară î 
Copiii nu folosesc con
dica de sugestii, nici nu 
ni se adresează direct 
pentru a apostrofa negli
jența, dar vor arunca — 
fără să se simtă stînje- 
niți — hîrtii pe jos, vor 
lărgi rupturile din tapi
țerii, ba vor face și altele 
noi. Nedeprinși cu grija 
pentru bunurile de care 
se servesc și nici cu cu
rățenia, vor aplica același 
tratament în tot locul, 
devalorizînd uneori in
vestiții substanțiale.

Nefamiliarizați cu cri
teriul comparației istorice, 
copiii acceptă valoarea 
intrinsecă a lucrurilor. 
Desigur, e bine să-l fa
cem să cunoască dificul
tățile parcurse dar lucrul 
principal — după părerea 
mea — este să Ie insu
flam ldeea că „stă în 
puterea omului', a hărni
ciei șl priceperii sale, să 
le depășească. Este o da
torie patriotică și de cul
tură să-l educăm în spi
ritul respectului pentru 
geniul și efortul uman ce 
au determinat progresul.

Copiii nu vin în au
diență pentru a ne soli
cita atenția. Copiii nu vin 
în audiență pentru a ne 
sugera' soluții. Ei sînt 
dependenți de grija noas
tră, beneficiază de dra
gostea și simțul nostru de 
răspundere; nouă ne a- 
parțin inițiativele.

Un literat de seamă, în
trebat cum trebuie să se 
scrie pentru copii, a răs
puns : „ca și pentru oa
menii mari, numai că mai 
bine". Mi-aș permite să 
extind această opinie a- 
supra întregii activități 
destinate copiilor.

\ \ \ \
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Scurt pe doi!Oradea. Gară. Noapte. Manevră. Vagonul nr. 116 554 a tamponat un altul. Plin cu butoaie. în butoaie — țuică. Cîteva s-au spart. Lichidul a curs. Pagubă — mii și mii. Bani lichizi. Să-i vedem la loc ! Și fără... manevre. Cu alte cuvinte, să-i plătească vinovatul (fie și acarul, dar nu... Păun).
Distanțe și 
consecințe

O întrebare către cetățenii 
Gheorghe și Maria Goldie din 
Iași, str. Oțetului 9 : unde vă 
este fetița? Nu știți, a plecat 
de-acasă. Cînd și de ce ? Fata 
— minoră de 13 ani, Ana Gol
die — a fost prinsă în timp 
ce fura o bancnotă de o sută 
'ei din buzunarul unei cum- 
p'&țățoare, într-un magazin 
texl'cl din Capitală. Mari dis
tanțe vă despart de copil l Te
restre și sufletești.

După faptă 
și răsplată!Subofițerul de miliție Nicolae Sîntion din Sibiu a oprit noaptea autocamionul 21-Bv-4150 care circula neregulamentar. Șoferul a refuzat să se legitimeze. în timp ce subofițerul verifica actele celor 5 pasageri, șoferul a lovit în cap, cu un ciocan, pe subofițer și pe cetățeanul Calciu Ștefănică — unul dintre pasageri. Agresorul a fugit, luind cu el și pistolul subofițerului. Revenindu-și, sergentul major N. Sîntion a anuntat ofițerul de serviciu. Făptașul a fost prins după numai două ore. Se numește David Băcilă și este salariat al U.R.C.C.-Sibiu. Victimele sînt internate în spital. Cercetările continuă. Pedeapsa va fi aspră și pilduitoare.
Un viitor 
ceferist ?

Călătorind cu trenul spre Va- 
'ra Dornel, Marta Sucilă din 
Lunca Ilvei, în vîrstă de 20 
ani, a dat naștere unui băiat 
dolofan (3,030 kg). Anunțată 
telegrafia despre eveniment, 
salvarea l-a așteptat, cu media 
și soră, în gara Vatra Dornei. 
Mama și nou-născutul sînt a- 
cum internați la spital. Se simt 
bine. Dată fiind marea lui pa
siune pentru trenuri, nu este 
exclus ca nou-născutul să de
vină ceferist, cu atît mai mult 
cu cît și tatăl este din aceeași 
branșă: acar în halta C.F.R. 
Roșu din raion.

O problemă 
dificilăLocuiește pe strada Traian 255, Galati. Nu-i dăm numele din respect pentru familie (soție și 3 copii). Altceva este mai important. S-a însurat în 1955 (cu trei luni înainte de terminarea stagiului militar) cu Maria B. din Cocioc, raionul Ră- cari. După lăsarea la vatră, soția refuză să-l urmeze. Un an mai tîrziu el se recăsătorește fără să fi divorțat de prima soție. Și acum, după 11 ani, a fost chemat în fața instanței. Tribunalul din Galați, prin sentința civilă 534, anulează a doua căsătorie (din care au rezultat trei copii, azi toți la școală) dînd cîștig de cauză celeilalte. Vinovăția celui in cauză este evidentă și n-o mai discutăm. Cu ce sînt vinovati însă copiii, familia î
Ultima 
somațieDe doi ani, cetățeanul Teo
dor Orz din raionul V. I. Lenin este chemat, prin somația 
„Chiriaș rău platnic", la sec
torul II I.A.L. Omul vine, fa
ce dovada corectitudinii sale 
arătînd carnetul de chiriaș, 
semnat și ștampilat — și pleacă. Peste un timp este 
chemat iar, sub aceeași de
făimătoare învinuire: „Chi
riaș rău platnic". Și pățania 
se repetă de opt-zece ori pe 
an. Ultima somație datează 
din 1 decembrie 1966. Mai 
trimiteți una. Laconică, și se
veră, către funcționarul bi
rocrat l

Rubrică redactată de i 
Ștefan ZÎDARIȚA și 
Ștefan DINICA

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii“.

Sesiunea (emisiei româno-polone I
I 

afe colaborare tehnico-științifică

TELEGRAME EXTERNE
între 12 și 17 decembrie au avut loc la București lucrările sesiunii a XVI-a a Comisiei româno-polone de colaborare tehnico-științifică.Comisia a examinat activitatea de colaborare tehnico-științifică desfășurată de la ultima sesiune și a făcut un schimb de păreri cu privire la adîncirea și lărgirea colaborării tehnico-științifice.în conformitate cu protocolul semnat, cele două părți își vor transmite reciproc documentații tehnice și vor primi specialiști pentru cunoașterea realizărilor teh- nico-științifice în domeniile indus

triei chimice, petrolului, construcțiilor de mașini, metalurgice, construcțiilor, alimentare și altele.La semnarea Protocolului a fost prezent Wieslaw Sobierajski, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R-P. Polone la București.în timpul șederii în România, delegația polonă a vizitat unele instituții și întreprinderi industriale.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie si înțelegere rlenlină.
Cronica zileil

Președintele Comitetului de Stat B pentru Cultură și Artă, Pompiliu n Macovei, și soția s-au înapoiat | sîmbătă dimineață în Capitală, ve- I nind din Uniunea Sovietică, unde nau făcut o vizită la invitația mi- 5nistrului culturii al U.R.S.S. a
* IConcertul de sîmbătă seara al g Filarmonicii de stat „George Enes- - cu“ din Capitală, care a cuprins K „Concertul pentru pian și orchestră | nr. 1“ de Liszt, „Simfonia Eroica" » de Beethoven și „Cîntec apelor ță- | rii“ de Gheorghe Costinescu, a avut | ca soliști pe Martha Kessler și “ tînărul pianist italian Pietro Spada. | La concert, care a avut la pupitrul | dirijoral pe Ion Baciu, și-a dat con- S cursul și corul filarmonicii bucu- g reștene, condus -de Vasile Pîntea. |(Agerpres) |

SIMPOZION |

Sub auspiciile Consiliului pentru ■ răspîndirea cunoștințelor cultural R științifice din Comitetul de Stat | pentru Cultură și Artă, sîmbătă a ■ avut loc în cadrul Universității a populare București, un simpozion | intitulat „Magazin istoric". ■Despre pagini străvechi din isto- 1 ria Moldovei a vorbit prof. univ. | dr. docent Mircea Petrescu-Dîmbo- vița, care a prezentat cu acest pri- | lej cîteva din ultimele descoperiri | arheologice din această parte a ță- a rli noastre. în continuare, lectorul | universitar Hadrian Daicoviciu a ■ vorbit despre cele două „Sarmize- | getuse" — cea dacică de la Gră- I diștea Muncelului și cea romană de lîngă Hațeg — impresionante măr- | turii ale istoriei străbunilor noștri. |(Agerpres) |

Victorii românești 
la Dinamoviadă

BERLIN 17 (Prin telefon de la tri
misul Agerpres, P. Ochidlbi) : în 
penultima zi a Dinamoviadei de 
volei de la Berlin, echipele clubu
lui Dinamo București au obținut noi 
victorii. în turneul masculin, for
mația română a învins . cu 3—0 
(15—10, 15—10, 15—10) pe Ruda 
Hvezda Praga’ și a trecut în fruntea 
clasamentului. Cei mai buni jucă

tori ai echipei bucureștene au fost 
Stoian, Derzei și Cozonici.

Un frumos succes a obținut și 
echipa feminină Dinamo București, 
care a întrecut cu scorul de 3—1 
(5—15, 15—7, 15—8, 15—5) echipa 
Gwardia Varșovia. S-au remarcat 
din echipa Dinamo București jucă
toarele Marilena Ștefănescu, Emi
lia Vamoșiu și Helga Bogdan.

O declarație a Ministerului 
de Externe al R. P. D. Coreene

DUPĂ CINCI SETURI PASIONANTE 

Voleibaliștii de la Steaua 
i-au învins pe rapidiștiMult așteptata confruntare vo- leibalistică Steaua — Rapid, disputată aseară în sala Floreasca, a avut un epilog neașteptat: 3—2 (5—15, 16—14, 15—10, 10—15,17—15) în favoarea sportivilor militari. Astfel, aceștia își înscriu în palmares — după mulți ani — o victorie asupra „eternilor" campioni. Partida a avut o desfășurare pasionantă, care a culminat în ultimul set, cînd rapidiștii (în a- vantaj cu 14—11) au fost întrecuțl „pe linia de sosire" după o suită de faze electrizante. Ambele echipe au făcut o adevărată risipă de energie. Evidențieri speciale se cuvin lui Bartha, Bîndea (Steaua), Drăgan și Mincev (Rapid).

Baschetbaliștii noștri participa

la Balcaniada de la SofiaLa începutul săptă- mînii viitoare, la Sofia, se vor desfășura primele întîlniri din cadrul celei de-a VIII-a ediții a Jocurilor Balcanice de baschet masculin.Competiția prezintă în acest ai> o importantă deosebită întru- cît, pe lîngă miza obișnuită, ea urmează să decidă a treia echipă balcanică ce va participa la campionatele europene din 1967 (Finlanda) j pentru desemnarea acesteia se alcătuiește un clasament

separat numai între reprezentativele României, Turciei și Greciei (Iugoslavia și Bulgaria, clasate pe primele două locuri la ediția precedentă, au calificarea a- sigurată).în ultimele cinci e- ditii victoria a revenit baschetbaliștilor iugoslavi, care, de altfel, figurează și în acest an pe lista favoriților. E- chipă Bulgariei, beneficiind acum de avantajul terenului propriu, va căuta, desigur, să reediteze succesele

din 1959 șl 1960, cînd s-a clasat pe primul loc.Din lotul tării noastre, pregătit de antrenorii Al. Popescu și C. Călugăreanu, alături de experimentatii Albu, Novacek, Nosie- vici, Cr. Popescu, fac parte, printre alții, tinerii Diaconescu, Savu, Novac, Iecheli. Pregătirile echipei române s-au încheiat cu recentele jocuri susținute la București în compania formației Slavla-Sofiă.
D. ILIESCU

PHENIAN 17 (Agerpres). — Ministerul de Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care condamnă rezoluția O.N.U. în problema coreeană a- doptată de Comitetul Politic al Adunării Generale. Ignorînd cererea justă a multor țări ca R.P.D. Coreeană să trimită un reprezentant care să participe la dezbaterile din cadrul O.N.U. asupra problemei coreene, precizează declarația, Statele Unite au împiedicat reprezentarea acesteia, sprijinind o rezoluție privind așa-numita „invitare condiționată". Problema coreeană, se arată în declarație, este o problemă de unificare a unui teritoriu, temporar divizat, este o chestiune internă care trebuie să fie rezolvată de poporul coreean însuși.

Este normal însă, ca reprezentantul R.P.D. Coreene, parte interesată în discutarea problemei coreene la O.N.U., să participe la dezbateri. Împiedicarea participării lui reprezintă o violare a Cartei O.N.U. și „o insultă pentru demnitatea națională a poporului coreean".Ocuparea Coreei de sud de către forțele imperialiste sub steagul O.N.U. constituie un act de violare a principiilor general recunoscute de drept internațional privind integritatea teritorială, respectarea suveranității și neintervenția în treburile interne ale altor state. Retragerea acestor trupe din Coreea de sud este o condiție necesară pentru menținerea păcii și solutionarea problemei coreene.

Cum nu trebuie 

gospodărit un oraș
Se înfruntă „uriașii" celor două 
formații : Costinescu (Rapid) și 

Bîndea (Steaua)

Foto : Gh. Vlnțilă

(Urmare din pag. I)Dar cine le îndrumă, cine răspunde de activitatea lor bună sau rea, nu sfatul popular orășenesc ? Iar ca vicepreședinte de resort — nu tocmai tovarășul Nicoară ?în cursul anului trecut, în sectorul gospodăresc - edilitar, Sfatul popular orășenesc Petroșeni nu a reușit să cheltuiască din sumele pe care le-a avut la dispoziție din buget 9 600 000 lei. Nu s-au realizat importante lucrări de extindere a captărilor și rețelelor de apă, de canalizare, modernizarea unor străzi, dotarea întreprinderilor comunale cu utilaje de lucru și de transport etc. în cele 11 luni din acest an. diferența dintre lucrările planificate și cele realizate este de 7,615 milioane lei. diferență care se referă din nou la rămîneri în urmă în ce privește lucrările de alimentare cu apă, canalizare, dotări în domeniul a- limentatiei publice, plăti de proiecte pentru modernizarea orașului în 1967. La a- cestea se adaugă, după cît ne-a informat tov. STOICA STAN, șeful secției financiare a sfatului popular regional, nefolosirea și a altor sume, provenite din vărsămin- tele întreprinderilor republicane: peste2,6 milioane lei anul trecut și peste 1,7 milioane lei anul acesta — destinați tot lucrărilor gospodărești. Dacă acești bani ar fi fost folosiți rational, Valea Jiului ar fi putut să strălucească.Activitatea deputa-

ților, a comisiilor permanente, a comitetelor de străzi etc. este ca și inexistentă, nu au loc consultări cu cetățenii. Pentru remedierea situației, se impune adoptarea u- nui stil de muncă simplu, dar eficient, care să asigure nu numai elaborarea u- nor decizii și hotărîri, ci mai ales îndeplinirea lor. Iată, în a- ceastă privință, și părerea tov. SABIN BOTICI, vicepreședinte al sfatului popular regional. „Maniera de 
lucru de la Petroșeni, ne spunea dînsul, mi 
se pare defectuoasă. 
Președintele, vicepre
ședinții și ceilalți 
membri ai comitetu
lui executiv, deși au 
sarcini bine delimita
te, nu răspund efectiv 
de îndeplinirea lor. 
Atmosfera de autoli- 
niștire a tocit ascuți
șul criticii, eficacita
tea ei. Rarele critici 
care se fac se adre
sează cel mult unor 
funcționari. La aceas
ta a contribuit în bu
nă măsură și contro
lul insuficient exerci
tat de sfatul popular 
regional".Socotim că la tot ce s-a spus pînă aici ar mai fi de adăugat și partea de răspundere a Comitetului orășenesc de partid Petroșeni. Biroul orășenesc, deși a analizat activitatea sfatului popular și, mai mult decît atît, a cunoscut starea de fapt, s-a limitat la observații și îndrumări generale, la critici indulgente, care nu au urnit lucrurile din loc. Faptul că biroul orășenesc de partid împinge mereu de la spate comitetul executiv, preluîndu-i chiar o parte din a-

tributii, nu a avut darul de a determina realmente schimbarea stilului de muncă și a unor practici depășite.în cadrul comitetului regional de partid au fost criticate deseori practicile defectuoase ale Sfatului popular Petroșeni, s-au dat indicații pentru întărirea controlului și îmbunătățirea activității. Dar, cu toate angajamentele luate, nu s-au făcut pași vizibili înainte. „Fără să mini
malizăm realizările, 
ne spunea deunăzi tovarășul LAZĂR DAVID, prim secretar a-1 comitetului orășenesc de partid, trebuie să 
recunoaștem că sfatul 
popular nu răspunde 
la nivel corespunză
tor problemelor ce i 
se pun. Legătura sa 
cu oamenii muncii 
este sporadică și lip
sită de eficacitate. Da
torită faptului că to
varășii de acolo nu 
iau destul în seamă 
necazurile, plîngerile, 
părerile cetățenilor, 
aceștia se adresează 
direct organelor de 
partid".Comparînd atribuțiile principale ale sfatului popular cu realizările, apare, evident, o neconcordantă.. Este deci necesar ca atît Sfătui popular regional Hunedoara, cît și Comitetul o- rășenesc de partid Petroșeni să ia măsuri corespunzătoare pentru a ridica activitatea sfaturilor populare din Valea Jiului la nivelul sarcinilor care i-au fost încredințate. Propuneri în acest sens s-au formulat nu odată. Ră- mîne doar să li se dea curs.

(Urmare din pag. I)

hipertrofierea aparatului birocratic. 
Favoritismul politic paralizează 
funcționarea administrației publice 
și transformă pe cei peste 200 000 
de funcționari (o pătrime din tota
lul populației active) într-o povară 
tot mai apăsătoare și mai puțin 
utilă pentru națiune. Ambele par
tide majoritare, Partidul Colorado 
și Partidul Național (sau „BLAN
CO”) împart răspunderea pentru 
procesul de corupție în domeniul 
asigurărilor sociale șl în adminis
trarea întreprinderilor de stat.

In ultimii doi ani, cele două par-

AZI in CAPITALĂ

BASCHETDE LA ORA 8. în sala Flo
reasca un interesant program 
baschetbalistic, care cuprinde 
meciuri din campionatele repu
blicane. Iată ordinea jocurilor: 
Politehnica II București-Politeh- 
nica Iași (mase.), Progresul Bu
cur ești-Viitorul Dorohoi (fem.), 
Progresul București-Farul Con
stanța (mase.), Rapid București- 
Universitatea Iași (fem.).

HANDBALDe LA ORA 14. In aceeași 
sală, în cadrul „Cupei federației 
române de handbal" se dispută 
partidele : Voința București-Uni- 
versitatea București (mase.), Con
fecția București-Progresul Bucu
rești (fem.), Politehnica Bucu- 
rești-Rafinăria Teleajen (mase.), 
I.C.F.-Steaua București (mase).

cînd Uruguayul nu mai beneficiază 
de pe urma prețurilor relativ ridi
cate la produsele sale de export. 
Dacă în 1951 era suficientă o tonă 
de lînă pentru a cumpăra un trac
tor de 40 C.P., acum este nevoie 
de cinci tone și jumătate pentru a 
cumpăra același tractor. Un 
complex de factori interni și 
externi au făcut ca țara să apară 
acum la dimensiunile slăbiciunilor 
sale.

In timp ce Uruguayul suferă de 
un surplus de funcționari publici, 
există un număr crescînd de șo
meri. Facultatea de științe econo
mice a apreciat recent numărul

Plenara 0. C. 
al P.S.U.G. 
si-a încheiat lucrările 5 BERLIN 17 (Agerpres). — Sîmbătă s-au încheiat lucrările celei de-a 14-a Plenare a C.C. al P.S.U.G. După cum se arată în comunicatul dat publicității, plenara a, aprobat proiectul de lege „cu privire la planul de perspectivă al dezvoltării economiei naționale pînă în 1970". Referatul cu tema „Unele probleme fundamentale ale planului de perspectivă și realizării lui" a fost prezentat de Gerhard Schii- rer, președintele Comisiei de Stat a Planificării. Cuvîntul de închidere a fost rostit de Walter Ul- bricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

încheierea 
lucrărilor sesiunii 
Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat sîmbătă lucrările sesiunii Adunării Populare a R.P. Bulgaria. Sesiunea a adoptat legile cu privire la planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1966—1970 și cu privire la planul și la bugetul de stat pe anul 1967.

Ieri în tară : Vremea a conti
nuat să se răcească ușor în toate 
regiunile. Cerul a fost mai mult 
acoperit în Ardeal, Banat și 
Moldova, unde s-au semnalat 
ninsori locale. In celelalte re
giuni cerul a prezentat unele în
seninări. Izolat a nins în Dobro- 
gea și Muntenia. Vîntul a suflat 
potrivit prezentînd intensificări 
izolate în estul tării. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 5 grade Ia Joseni și 
Intorsura Buzăului și 4 grade la 
Ploiești și Alexandria. In Bucu
rești : Vremea s-a răcit ușor, 
cerul a devenit variabil. Tempe
ratura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 șl 20 decembrie. In

țară : După o răcire trecătoare, 
vremea se încălzește ușor înce- 
pînd din vestul tării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în 
jumătatea de nord, unde vor 
cădea precipitații locale sub for
mă de ninsoare și ploi. In rest, 
precipitații izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 7 și plus 3 
grade, local mai coborîte la în
ceputul intervalului, maximele 
între minus 2 și plus 8 grade 
In București : Vremea în în
călzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere. Ceată 
și polei.

Latifundiarii și bancherii pun în 
practică o gamă de manevre pen
tru a discredita întreprinderile de 
stat și implicit pentru a demonstra 
„virtuțile” capitalului privat. Cu a- 
jutorul speculei financiare și al 
controlului comerțului extern impe
rialismul stoarce o bună parte din 
bogățiile produse în tară. Sînt roa
dele aplicării „retetei” pe care 
Fondul Monetar International — 
controlat de S.U.A. — a elaborat-o 
pentru America Latină. înghețarea 
salariilor, restrîngerea creditului 
intern, ofensiva contra întreprinde
rilor de stat și „semnal verde” pen
tru produsele și capitalurile străi-

PAICWA1A OlUGOAYAiĂ
tide au guvernat cu ajutorul unui 
regim de împărțire a puterii și de 
împărțire a beneiiciilor din exerci
tarea ei. Ițele sînt încîlcite într-o 
asemenea măsură îneît „minorita
tea” devine în mod inevitabil com
plice al „majorității", fie că e vorba 
de blanchiști sau de coloradiști. 
Pînă de curînd o interpretare sche
matică a tabloului politic local pu
tea să descopere o opoziție între 
cele două partide, izvorîtă din in
teresele deosebite pe care le a- 
veau : Partidul Colorado, liberal, 
era principalul reprezentant al 
burgheziei industriale și al păturii 
mijlocii de la orașe, în timp ce 
Partidul național (Blanco), conser
vator, reprezenta interesele moșie
rilor și ale populației mai înstărite 
din mediul rural. Realitățile de azi 
demonstrează că interesele burghe
ziei și cele ale moșierilor se con
topesc, ștergîndu-se diferențierea 
lor tradițională. Atît la unul, cît și 
la celălalt partid se întîlnesc ten
dințe și nuanțe comune, în afară 
de faptul că ele par gemene și prin 
lipsa unor diferențieri programa
tice. In line, multe asemănări pro
vin din exploatarea în comun a 
formulelor ce Ie permit să acumu
leze voturi și să-și împartă pos
turile. Constituția, recent promulga
tă, dar respinsă de sindicate, a 
constituit rezultatul unui acord în
tre cele două mari partide.

La înrăutățirea situației politice 
se adaugă dificultățile economice, 
apărute cam de un deceniu, de

celor fără ocupație fixă la 177 000 
Populația țârii nu atinge trei mi
lioane de locuitori : deci la o fa
milie din trei există un șomer. 
Dacă industria stagnează, mult mai 
puțin se găsește de lucru la țară. 
600 de familii stăpînesc jumătate 
din totalul suprafeței cultivabile, 
iar pe întinsele latifundii, ploaia, 
vitele și oile sînt factorii de care 
depinde creșterea spontană a bo
găției. Grîul, carnea și lîna, ex
ploatate în condiții rudimentare, 
continuă să constituie, în ordine 
inversă, principalele izvoare de 
venituri ale țării. In pofida bune
lor sale intenții, Batlle nu a inclus 
și reforma agrară în ciclul de rea
lizări de la începutul secolului. 
Această „omisiune" fundamentală 
a burgheziei a lovit nemilos în e- 
conomia țării, iar pe de altă par
te, ulterior a făcut posibilă alianța 
între burghezie și moșierime.

Lîna și carnea valorează de fie
care dată mai puțin, în raporturi 
relative, și ceea ce e și mai grav, 
producția bate pasul pe foc : Uru- 
guayul posedă același număr de 
vaci și de oi ca în 1908. In pofida 
fertilității solului și a condițiilor 
optime de climă, randamentul pe 
cap de animal este foarte scăzut.

4 la sută dintre industriași con
trolează 70 la sută din capitalurile 
investite în industrie Dar celebra 
stațiune balneară Punta del Este, 
paradisul oligarhiei, valorează mai 
mult decît întreaga industrie națio
nală.

ne, pe lîngă privilegiile acordate 
în serie exportatorilor traditional!, 
sînt numai unele din principalele 
aspecte ale politicii pe care Parti
dul Blanco a dus-o în cele două 
perioade de guvernare. Partidul 
Colorado, care tocmai a cîștigat 
alegerile, recucerește puterea în a- 
semenea condiții îneît, conform 
părerii observatorilor specializați, 
se va vedea obligat să guverneze 
în cadrul acestor coordonate pre
stabilite. Iar coordonatele sînt de
terminate în mare măsură și de 
presiunea sufocantă a datoriei ex
terne. Guvernul trebuie să plăteas
că cam 100 milioane de dolari în 
1967. Dar cum exporturile au stag
nat sau au scăzut, nu se întrevede 
posibilitatea de a achita aceste o- 
bligafii în devize, tara fiind nevoită 
să recurgă la noi împrumuturi ex
terne. Costul vieții crește și totoda
tă scade puterea de cumpărare a 
monedei atît în interior cît și în ex
terior. Dacă în aprilie 1963 1 do
lar valora 11 pesos, acum el va
lorează 80 de pesos. Intre anii 
1955 și 1966 costul vieții a crescut 
de ÎS ori Numai în anul 1935 pre
țurile au crescut cu 80 la sută. In 
schimb salariile se reduc Luind ca 
indice al puterii de cumpărare 
pentru anul 1957, cifra 100 salariul 
real în industrie s-a redus în 1966 
la 85 Pentru funcționarii publici, 
între 1961 și 1966, există o scădere 
de la 100 la 63.

Pentru oligarhia exportatoare de 
lînă și de carne greutățile econo

mice apar ca o excelentă afacere. 
Un calcul oficial adus la cunoștință 
recent a arătat că începînd din 
1960, totalul veniturilor transferate 
din sectorul agrozootehnic atinge 
circa 150 milioane de dolari. A- 
ceastă sumă a fost canalizată în 
întregime în direcția investițiilor 
neproductive nenumărate conturi 
la băncile din Elveția, specula mo
netară, cumpărarea de imobile și 
articole de lux Marile bănci și fir
mele străine de export au avut de 
asemenea de cîștigat de pe urma 
inflației.

Recentele alegeri nu anunță nici 
o schimbare de fond. Noua consti
tuție desființează „sistemul cole
gial” de guvernare și stabilește un 
regim prezidențial „puternic": a- 
cum 15 ani cele două mari parti
de tradiționale s-au pus de acord 
pentru a făuri un sistem pe care, 
acum, pnntr-un acord în sens in
vers, l-au desființat. Celor două 
mari partide nu le-a fost prea di
ficil să transforme sistemul „cole
gial" de guvernare într-un „țap Is
pășitor" al situației precare pe care 
ele însele au creat-o. Pronunțarea 
populară împotriva vechiului sis
tem de guvernare a fost catego
rică: ea a exprimat o speranță în 
schimbări, speranță însă care pare 
născută pentru deziluzii.

Președintele ales, un general de 
aviație în retragere, om onest, ne
contaminat de corupția care dom
nește în rîndul politicienilor, a pri
mit doar cu ceva mai mult de 20 
la sută din voturi Deci, este un 
președinte minoritar Alegerea sa 
se explică prin complexul sistem 
de vot existent. Candidați! fiecă
rui partid acumulează voturi în 
beneficiul celui care obține majo
ritatea. fie din partidul Blanco fie 
Colorado. Sistemul funcționează 
într-un asemenea mod îneît oame
nii bine intenționați sînt prinși în
tr-un angrenaj care funcționează în 
beneficiul oligarhiei. Ca rezultat al 
acestei înșelătorii legalizate, pre
cum și a propriilor greșeli și di
vizări, Frontul de stînga al liber
tății, deși la ultimele alegeri a în
registrat însemnate avansuri, în 
genere are influență limitată.

Deocamdată nu se întrevăd mari 
schimbări de atitudine pe terenul 
disputei între partidele tradiționa
le ce dețin puterea sub formă de 
monopol împărțit în două culori. 
Aprofundarea luptei în viitor, deter
minată de adîncirea dificultăților, 
poate să rezerve totuși surprize. 
Grupările de dreapta nu par să fi 
renunțat la inițiative în această di
recție.



Opinia publică mondială condamnă POLITICA EXTERNĂ
în dezbaterea

atacurile barbare ale aviației S.U.A Bundestagului

AUSTRIA

asupra R. D. Vietnam
• VIENA. Uniunea Tineretului li

ber din Austria a organizat o adu
nare în fața Ambasadei din Viena a 
Statelor Unite pentru a protesta îm
potriva raidurilor aviației americane 
asupra Hanoiului. Participanțli la de
monstrație au plantat în fața amba
sadei un pom de iarnă, de ramurile 
căruia erau agățate bombe confecțio
nate din carton, pe care erau înscrise 
lozincile : „încetați bombardamente
le’, „Renunțați la asemenea cadouri 
pentru Vietnam".

ITALIA
• La Roma a fost constituit un 

grup de inițiativă pentru o întîlnire 
a muncitorilor și intelectualilor pen
tru pace și solidaritate în Vietnam. 
Printre inițiatorii acestei întîlniri, ce 
va avea loo Ia 20 decembrie, se află 
oameni de cultură oa Franoo Antoni- 
celli, Italo Calvino, Carlo Levi, Pier 
Paolo Pasolini, Cesare Zavattini, Re
nato Guttuso.

PARIS. Aspect din ,timpul unui mare miting de protest împotriva bombardării R. D. Vietnam de către agresorii 
americani

BONN 17 (Agerpres). — Vineri au continuat în Bundestag dezbaterile pe marginea declarației guvernamentale. La discuțiile privind problemele de politică externă a luat cuvîntul Willy Brandt, vicecancelar șl ministru al afacerilor externe, care a reafirmat din nou intenția guvernului de la Bonn de a îmbunătăți relațiile cu țările socialiste. In cuvîntarea sa, liderul opoziției, Erich Mende, președintele Partidului liber-democrat, a cerut actualului guvern să se pronunțe categoric în favoarea renunțării de către R.F.G. la armele nucleare și să ia în considerație propunerea de a se crea în Europa centrală o zonă denuclearizată. Mende s-a declarat și el în favoarea dezvoltării relațiilor cu țările răsăritene.

• La Reggio Emilia delegații do 
muncitori s-au prezentat la munici
palitate pentru a cere consiliului 
or&șeneso să protesteze împotriva 
bombardamentelor americane.

LAOS
• XIENG KUANG. Comitetul Cen

tral al Partidului Neo Lao Hakaat 
a dat publicității o declarație de 
protest împotriva recentelor bombar
damente ale aviației americane asu
pra capitalei Republicii Democrate 
Vietnam. Acest pas, extrem de grav, 
pe calea escaladării războiului din 
Vietnam, se spune în declarație, a 
stîrnit indignarea tuturor popoarelor 
din lume. In numele poporului lao
țian, Comitetul Central al Partidului 
Neo Lao Haksat sprijină pe deplin 
declarația R.D. Vietnam din 14 de
cembrie și cere încetarea imediată șl 
necondiționată a bombardamentelor 
asupra R.D. Vietnam, retragerea ime
diată a tuturor trupelor americane și 
satelite din Vietnamul de sud, și re
cunoașterea F.N.E. ca reprezentant 
autentic al poporului sud-vietnamez.

DECLARAȚII OFICIALEVietnam, o provocare insolentă a- dresată poporului vietnamez și popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume, se spune în declarația de protest dată publicității de Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. C.C. al F.N.E., se subliniază în declarație, condamnă în mod energic acțiunile agresive ale militarismului american și cere S.U.A. să înceteze imediat și necondiționat bombardamentele a- supra R. D. Vietnam, să evacueze toate trupele americane și ale aliatelor S.U.A. din Vietnamul de sud, să respecte drepturile naționale sacre ale acordurile

HANOI 17 (Agerpres). — Prezidiul C.C. al Frontului Patriei din Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă energic bombardamentele efectuate de a- gresorii americani la 13 și 14 de- ■ cembrie asupra Hanoiului. In de- . clarație se arată că aceste bombardamente, constituie un pas grav în escaladarea de către S.U.A. a războiului lor distrugător împotriva Republicii Democrate Vietnam, o crimă barbară împotriva poporului vietnamez. Declarația cheamă țările frățești socialiste, organizațiile internaționale și popoarele din întreaga lume să acorde un sprijin și mai. puternic luptei drepte a poporului vietnamez.Bombardarea de către aviația a- mericană, în zilele de 13 și 14 decembrie, a cartierelor populate ale capitalei Republicii Democrate Vietnam constituie un nou pas pe calea escaladării războiului în

poporului vietnamez și de la Geneva din 1954.17 (Agerpres). Po-

Opoziția 
japoneză

ECRAN

parlamentului
TOKIO 17 (Agerpres). — Partidele de opoziție din Japonia (Partidul socialist, Partidul comunist și Partidul socialismului democratic) au dat publicității o declarație în care, manifestîndu-și neîncrederea în guvern, arată că sînt hoțărîte să boicoteze în continuare actualele lucrări ale sesiunii parlamentului, cerînd dizolvarea acestuia și organizarea de noi alegeri generale. Lucrările de joi ale parlamentului au fost reluate în lipsa deputaților din opoziție.

Congo își
controlul

extinde
de stat

I 
I
I

Guvernul . vene- 
zuelez a luat o 
nouă măsură în 

„PROTECîlE"
fiale a drepturi

lor constitufionale : Universitatea cen
trală din Caracas a fost declarată cen
tru de aefiuni „subversive" și ocupa
tă de militari. Președintele Raul Leoni 
a anunfat un decret prin care toate 
universitățile din fără își pierd tra
diționala autonomie și sînt puse sub 
„proteejia’ poliției. Pentru a nu su
praaglomera universitățile (prin ve
nirea polifiștilor) s-ă trecut la evacua
rea studenților 
secțiile poliției.

SUB

l-A SCOS
„BASMA 
CURATĂ"

(sub „proiecție") în

Dosarul „Minu
temen" a fost 
amînat pînă la 6 
februarie. Tribu
nalul din Queens 
(New York) a

respins ca nefondate acuzafiile aduse 
celor 19 membri ai organizației pro
fasciste „Minutemen* arestafi în urmă 
cu o lună și jumătate, pentru că au 
încercat să atace sedii ale organize ■ 
fiilor progresiste. Tribunalul hotără
ște : 1. Patru din cei aresta(i Vți fie 
scoși definitiv din cauză 2. Ceilalji 
să fie acuzați de pregătire de incen
diu și... port ilegal de arme de foc 
(sic 1) ; ,3. Acuzații să fie puși în li
bertate pînă la redeschiderea dosa
rului. Cît și-or fi băluf capul jurații 
penfru a scăpa de 
roriști I

’ KINSHASA 17 (Agerpres). — Ministerul Agriculturii din Congo a anuntăt că toate firmele industriale, comerciale sau agricole care, pînă la 31 decembrie a.c., nu își vor muta sediul principal în Congo vor pierde dreptul de posesiune asupra terenurilor pe care le dețin în prezent în tară. (O bună parte din aceste companii aparțin străinilor). Comunicatul menționează, de asemenea, că cei ce dețin anumite titluri funciare au obligația să ceară imediat autorităților reînnoirea drepturilor lor, sau riscă să-și piardă titlurile. Hotărîrea ministerului are la bază un decret al președintelui Mobutu,

potrivit căruia toate companiile care acționează în Congo sînt obligate să-și aibă și sediul principal în această țară. ■
★s-a anunțat că Republicii Con- a avut loc o re-

răspundere pe fe-amenință și mal mult pacea generală și dezvăluie adevărata esență a așa-ziselor propuneri de pace ale guvernului S.U.A.", se arată în declarația guvernului cehoslovac dată publicității la Praga.Guvernul cehoslovac protestează cu hotărîre împotriva noilor acțiuni ale S.U.A. de escaladare a războiului împotriva R. D. Vietnam și condamnă intervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de sud, precum și celelalte acțiuni militare din Asia de sud-est. El cere ca guvernul S.U.A. să-și retragă trupele și pe cele ale aliaților săi din Vietnamul de sud, să lichideze bazele militare și să respecte dreptul inalienabil al poporului sud-vietnamez de a-și hotărî singur soarta sa, fără amestec străin, și își exprimă hotărîrea de a sprijini în continuare cererile juste ale guvernului R. D. Vietnam și ale F.N.E. din Vietnamul de sud privind rezolvarea problemei vietnameze.

La Kinshasa în guvernul go (Kinshasa) maniere, în urma căreia opt miniștri au fost eliberați din funcțiile lor. Patru noi personalități au fost incluse în noua echipă guvernamentală, iar alte patru portofolii ministeriale au , fost desființate, astfel incit noul cabinet va avea 17 membri în loc de 21.
AVIZ
AMATORILOR

„Republica Sud- 
Africană deține 
un nou tip de 
armă" — a de
clarat zilele tre
cute ministrul a- 

(ară. Și a adăugatparării din această
că „arma va fi pusă la dispozifia Ță
rilor care sînt gata să coopereze cu 
noi". Cine oare se mai simte vizat în 
afară de rasiștii rhodesieni și 
liștii portughezi...I•

 SOFIA. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, 

s-a întîlnlt cu membrii Uniunii Scriitorilor din Bulgaria. Cu acest 
prilej a vorbit despre unele probleme ale politicii externe și eco
nomiei țării, precum și despre activitatea P.C.B. în lumina Congresului 
al IX-Iea. El a vorbit, de asemenea, despre rolul intelectualității 

bulgare și activitatea ideologică în uniunile de creație.

colonia-

SOFIAporul bulgar este profund indignat de noile crime ale imperialiștilor americani împotriva poporului vietnamez — se spune în declarația adoptată de cea de-a treia sesiune a Adunării Populare a R.P. Bulgaria. Noile bombardamente barbare demască încă o dată ipocrizia declarațiilor S.U.A. despre „pacea în Vietnam" și duc la a- gravarea în continuare a situației internaționale.In numele poporului bulgar, subliniază declarația, Adunarea Populară a R. P. Bulgaria condamnă energic bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam și declară că, prin aceste acțiuni, guvernul S.U.A. își asumă o răspundere grea în fata omenirii. A- dunarea Populară sprijină declarația din 14 decembrie a guvernului R. D. Vietnam, exprimă încă o dată solidaritatea frățească a poporului bulgar cu lupta eroică a poporului vietnamez și declară că R. P. Bulgaria va .continua să a- corde sprijin lupte drepte.
iud-vlet-Tinerl

namezi tran»-

alimente multilateral acestei

A17 (Agerpres). — poporul Republicii
imediat agresiunea, trupele din Vietnam, dreptul poporului independentă, drep-

PRAGA 17tlmeie atacuri asupra Hanoiului★(Agerpres). — „UI-

0
•

 DELHI. Curtea supremă a statului Bihar a dispus punerea în li
bertate, pe o cauțiune de 5 000 de rupii, a secretarului general al 

Consiliului național al P.C. din India, Rajeswara Rao. El a fost arestat 
Ia 11 decembrie, în orașul Muzaffarpur. Pretextul arestării l-au consti
tuit puternicele ciocniri care au avut loc în acest oraș între poliție și 
studenții care manifestau împotriva situației economice precare.

COMBAȚI
VITATE

portă

destinate luptă

torilor forjelor 

patriotice

SA SEMînie și indignare profundă au stîrnit în inimile milioanelor de cetățeni ai României noile acțiuni criminale ale imperialiștilor americani pe teritoriul Republicii Democrate Vietnam. De la începutul lunii decembrie, escadrile de bombardiere americane au atacat în repetate rînduri în mod banditesc Hanoiul, capitala R. D. Vietnam, provocînd pagube materiale și victime în rîndul populației. Rachetele dușmane au tintit la 14 decembrie cartierul misiunilor diplomatice din Hanoi, provocînd avarii și Ambasadei României.După cum se vede, în planurile strategice ale Statelor Unite, Hanoiul a devenit tinta unor atacuri sistematice. Bombardarea capitalei R. D. Vietnam constituie o nouă crimă odioasă împotriva poporului vietnamez, o batjocorire a celor mai elementare reguli de comportare în relațiile dintre state, o sfidare a conștiinței si moralei u- mane.
„Faptele arată — se spune în Declarația guvernului Republicii Socialiste România — că Statele 

Unite ale Americii, sfidînd cererile 
categorice ale opiniei publice in
ternaționale de a pune capăt agre
siunii în Vietnam, recurg la mij
loace tot mai barbare pentru a 
răpi dreptul sfînt al poporului viet
namez de a-și hotărî singur soarta. 
Intensificînd în mod deliberat ac
țiunile agresive, guvernul Statelor 
Unite ale Americii creează un grav 
pericol pentru pacea lumii și se 
încarcă cu o tot mai grea și spo
rită răspundere în fața întregii 
omeniri".Atacurile piraterești împotriva R. D. .Vietnam r— stat socialist,

BUDAPESTA „Guvernul și _ _ Populare Ungare, alături de celelalte țări socialiste, de întreaga omenire progresistă, cer ca S.U;i\. să : înceteze să-și retragă să respecte vietnamez la tul său de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară", se arată în declarația dată publicității de ■ guvernul ungar în legătură cu noile bombardamente ale S.U.A. asupra Hanoiului.Declarația subliniază că extinderea agresiunii americane determină guvernul ungar să sprijine în și mai mare măsură lupta justă a Vietnamului împotriva agresiunii. „Eroicul popor vietnamez nu este singur. Cauza sa dreaptă este sprijinită în întreaga lume de forțele păcii și progresului. Cauza sa justă va triumfa", se spune în declara-

gfe BUDAPESTA. An luat sfîrșit lucrările Conferinței sindicale mon- 
diale pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice inter

naționale în favoarea oamenilor muncii și a popoarelor. Delegația tării 
noastre a fost condusă de Victor Berea, membru al Comitetului Execu
tiv al Uniunii Generale a Sindicatelor, președintele Uniunii sindica
telor din comerțul de stat și cooperația de consum. Conferința a adop
tat o hotărîre prin care sindicatele sînt chemate să organizeze acțiuni 
pentru democratizarea comerțului internațional. O altă rezoluție se re. 
feră la acțiunile sindicale împotriva blocadei instituite de S.U.A. 
asupra comerțului cu Cuba. Conferința a adresat Federației Sindica
telor din Vietnam un mesaj de solidaritate în care condamnă cu indig
nare agresiunea S.U.A. și bombardamentele americane asupra Hanoiu
lui.

•
 ANKARA. Ziarul „Cumhuriyet’ Informează că guvernul turc a 

cerut organelor competente ale S.U.A. să nu mai trimită pe viitor 
în Turcia reprezentanți ai „Corpului păcii". Totodată, s-a hotărît re
ducerea treptată a efectivelor „Corpului păcii" din Turcia.

•
 HELSINKI. Ambasadorul Republicii Socialiste România în Fin- 

landa, N. I. Vancea, a remis, la 16 decembrie, Universității din 
Turku, din partea I.R.R.C.S., un dar de cărți științifice, literare și 
artistice. La festivitatea predării cărților au participat rectorul univer
sității, Tauno Nurmela, primarul orașului Turku, Vaino Leino, cadre 
universitare ș» studenți.
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de Sai- 
regiu- 

învecinafă 
delta Me-

La sud 
gon, în 
nea 
cu 
kong, au fost
transferate două 

batalioane americane. Hotărîrea a fost 
motivată de ,’,lipsa de combativita
te’ a armatei saigoneze fafă de for 
fele patriotice. în schimb, soldafik 
americani li se oferă un nou prilej i 
a se convinge, pe propria lor pie , 
de combativitatea 
vietnamezi.

patriofilor sud-

ÎNDELETNICIRI

suveran șl independent — sînt expresia cea mal cinică a politicii agresive a imperialismului american de amestec insolent în treburile interne ale altor state, de sugrumare a libertății popoarelor.Noile bombardamente asupra Hanoiului sînt o verigă în lanțul fărădelegilor comise de Statele Unite pe calea primejdioasă a „escaladării" războiului în Vietnam. Pirații aerului atacă de aproape doi ani, în mod sistematic, teritoriul nord-vietnamez, deșertîn- du-și bombele asupra unor importante obiective industriale ridicate cu trudă în anii puterii populare. Numeroase sate și cartiere întregi sînt incendiate, sînt bombardate în continuu căi ferate, poduri, școli, spitale, infirmerii, pagode. Cad victime din rîndul populației aflate la munca cîmpului. Avioanele agresoare mitraliază tot ce mișcă, tot ce este viu. Prin asasinarea populației civile — femei, copii, bătrîni — prin distrugeri de bunuri materiale, imperialiștii a- mericani, cuprinși de o ură sălbatică, se răzbună pe poporul Republicii Democrate Vietnam pentru eșuarea planurilor lor militare. Aceste crime comise cu economia demoraliza Democrată voința sa de luptă și a-1 determina să accepte condițiile convenabile imperialiștilor americani.Dar miile de tone de bombe, rachete și proiectile pe care agresorii americani le aruncă asupra obiectivelor economice și culturale, asupra orașelor și satelor nu pot fringe voința de luptă a poporului

monstruoase sînt scopul de a paraliza nord-vietnameză, de a poporul din Republica Vietnam, de a fringe

din Vietnamul de nord, care își nitatea, unitatea șl integritatea te- apără ființa națională, libertatea ” *și independența, dreptul de a dispune singur de propria-1 soartă. Imperialiștii americani au. scontat pe o „dezarmare morală", dar culeg riposta demnă și ho- tărîtă a unui popor care, luptînd în numele celor mai nobile .aspirații, este de nebiruit. înâl- ..tele sale idealuri — apărarea

ritorialăiEle au «muls încă 6 dată masca' fățărniciei: de pe declarațiile de așarzise „Intenții de pace" ale forurilor conducătoare americane. 
Cuvintele despre „pace" ale oficia- ■ lităților S.U.A., pronunțate în a- companiamentul exploziilor de , bombe, nu au alt rol decît acela de a ihduce în erbare opinia ! publicătele sale idealuri -7 apărarea cuceririlor dobîndite în anii grei ăi mondială, de.â sustrage atenția po-războiului de rezistentă, apărarea poarelor de la intensificarea con-libertății și independenței pa- tinuă a agresiunii. Agențiile detriei. — insuflă poporului din presă, citind surse oficiale ameri-R. D. Vietnam voința de necurmat cane, au anunțat, de altfel,' zilele trecute că la Casa Albă se discută despre intenția președintelui Johnson de a cere Congresului fonduri suplimentare pentru războiul din Vietnam în valoare de 9—10 miliarde dolari. Paralel, crește neîncetat mașina de război americană aruncată împotriva poporului din Vietnamul de sud angajat într-o luptă sfîntă pentru libertate. Comandan- tul șef al forțelor S.U.A. din Pacific a anunțat că pînă la sfîrșitul acestei luni numărul militarilor a- mericani în Vietnamul de sud va ajunge la circa 395 000.România socialistă, care din prima zi a agresiunii americane și-a ridicat glasul în sprijinul poporului vietnamez, a urmărit și urmărește cu admirație și caldă simpatie lupta dîrză a poporului vietnamez, își reafirmă hotărîrea de a-i acorda întregul său sprijin atît pe plan politic și moral, cît și material. întregul popor român este din . toată inirha alături de eroicul popor vietnamez. In aceste zile, în impresionante mitinguri, la București, Iași, Craiova, oamenii muncii din țara

de a lupta cu abnegație împotriva invadatorilor, cărora le dă puternice lovituri și le provoacă însemnate pierderi în oameni și mijloace de luptă. Pînă în prezent peste 1600 de avioane agresoare, care s-au aventurat în spațiul aerian al R.D. Vietnam, au fost sfărîmate de tirul unităților militare și al populației.
în fața crimelor monstruoase 

comise de agresorii americani'prin 
atacarea sălbatică a Hanoiului, ar
mata și poporul din Vietnamul de 
nord, armata și populația din ca
pitală — se arată în declarația guvernului R.D. Vietnam — vor în
tări unitatea lor, vor merge înain
te în mod eroic cu hotărîrea fermă 
de a lupta și a infringe pe agresorii 
americani și vor îndeplini sarcinile 
glorioase ale națiunii.Faptele intervenționiștilor pe pă- mîntul însîngerat al Vietnamului îi zugrăvesc ca sugrumători ai libertății și independenței poporului vietnamez, căruia îi tăgăduiesc drepturile sale naționale fundamentale — independența și suvera-

noastră, ridieîndu-și cu vehemență vocea de aspră condamnare a ororilor săvîrșite de. imperialiștii americani, asigură din nou poporul vietnamez — angajat în lupta dreaptă pentru apărarea nordului, eliberarea sudului și unificarea patriei — de solidaritatea lor frățească, își reafirmă hotărîrea de a fi alături de el pînă la victoria finală asupra agresorilor.Poporul nostru, Partidul Comunist Român, guvernul tării noastre condamnă cu asprime noile acțiuni agresive ale S.U.A. „Ținem 
să exprimăm protestul nostru îm
potriva acestor acte de barbarism 
ale agresorilor americani și să ne 
exprimăm deplina solidaritate cu 
poporul și cu oamenii muncii din 
capitala R. D. Vietnam" — a declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința organizației de partid a orașului București. „Poporul 
român — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — cere cu 
insistență ca S.U.A. să înceteze 
imediat și definitiv bombardarea 
R. D. Vietnam și toate actele de 
război împotriva R. D. Vietnam, 
să pună capăt agresiunii în Viet
nam, să părăsească Vietnamul, să 
lase poporul vietnamez să-și hotă
rască singur drumul dezvoltării 
sale, fără nici un amestec din a- fară". Țara noastră sprijină întru totul poziția guvernului R. D. Vietnam și programul Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud cu privire la soluționarea problemei vietnameze. Poporul și guvernul român, convinse că în. zilele noastre’voința de libertate și independentă a poporului vietnamez nu poate fi înfrîntă pe calea armelor, își exprimă încrederea nestrămutată că lupta sa eroică' pentru independentă, suveranitate, unitate și integritate' teritorială- va,-, fi .încununată de succes.,Fărădelegile imperialiștilor americani în Vietnam nu lasă și nu pot lăsa indiferentă lumea căreia îi-a- >

parținem. Ele și-au atras blamul 0- menirii iubitoare de pace și libertate de pe toate meridianele -globului. încâlcind în mod deliberat cele mai elementare norme de conviețuire internațională, sfidînd opinia publică mondială, agresorii culeg condamnarea și oprobriul general. Pretutindeni în lume se ridică un uriaș val de proteste împotriva agresiunii americane și de solidaritate cu Vietnamul eroic. Zilele trecute, spre piața Bastiliei din Paris, șuvoaie neîntrerupte de oameni veniti de pe tot cuprinsul - Franței s-au reunit într-un miting 8 de solidaritate cu lupta poporului | vietnamez. Puternice manifestări de solidaritate cu poporul vietnamez au avut loc în ultimele zile în Anglia, Suedia, Norvegia, Danemarca, în înseși. Statele Unite, în diferite alte colțuri ale lumii.Largi cercuri ale oamenilor de știință, distinși literați și oameni de artă, personalități de vază ale vieții publice internaționale, oameni de cele mai diferite convingeri politice și confesiuni religioase condamnă războiul de agresiune al S.U.A. și cer să se pună capăt fărădelegilor săvîrșite împotriva poporului vietnamez. Cunoscutul filozof britanic Bertrand Russell, împreună cu alte proeminente personalități din lumea științei și culturii, a pus bazele unui tribunal obștesc internațional în vederea judecării militariștilor americani pentru crimele comise pe pămîntul Vietnamului. Oamenii iubitori de pace și libertate din întreaga lume își ridică vocea în apărarea drepturilor legitime ale poporului vietnamez și cer cu tot mai multă hotărîre să înceteze agresiunea americană în Vietnam, să fie respectate, acordurile de la Geneva, să fie . respectat dreptul sacru, al poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinul 'în conformitate cu aspi- ' rațiile și interesele sale.
Dumitru ȚINU
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La Lumumbashi 
(Congo) a 
descoperii 
important 
de arme și 
niții într-un

fost 
un 

stoc 
mu- 

imo- 
bil aparținînd Asociației internațio
nale pentru dezvoltarea rurală 
(A.I.D.R.), o organizație patronată de 
Belgia.

Directorul belgian al A.I.D.R. a pă
răsit în grabă orașul. După cit se 
vede preocupările lui nu erau numai 
de nalură agricolă.

„AGRICOLE”

NU A FOST 
0 FARSĂ

Moș Gerilă a 
și poposii prin
tre new-yorkezi. 
Dar, vai, ce sur
priză I In lo
cul Iradijionale-

lor daruri, moșneagul a scos din de
sagă o mască de gaze și un clopofel. 
Nu a fost o farsă, ci, în mod simbolic, 
el a sugerat auloriiăfilor una din ne
cesitățile populației marelui oraș a-

mencan. Masca de gaze reprezintă un 
mijloc de proiecție contra aerului vi
ciat, iar clopoțelul un semnal de a- 
larmă la adresa municipalității, invi- 
tînd-o să ia măsurile cuven:te. Iniția
tiva lui Moș Gerilă e demnă de toată

I
I fiva lui 

lauda...
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