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Brașovului
->

In zona gării de călători 
,ro'',a și impunătoarea poartă 
a Brașovului — s-a înălțat în 
ultimii trei ani unul din cele 
mai mari și frumoase cartiere 
de locuințe din acest oraș. 
Pînă în prezent aici au fost 
date în folosință 1 800 aparta
mente. In faza finală, cartierul 
va număra 2 620 apartamente, 
cărora 11 se vor adăuga nu
meroase locuințe proprietate 
personală.

Deși lucrările de construcții 
sînt în plină desfășurare, noul 
cartier apare de pe acum ca 
un ansamblu urbanistic armo
nios, cu o notă distinctă. Una 
din caracteristicile acestui car
tier o constituie înălțimile di
ferite ale blocurilor — de la 5 
la 12 nivele. Amplasarea con
strucțiilor înalte s-a făcut în 
așa fel îneît să lase deschise 
priveliști în direcția masivelor 
Piatra Mare și Postăvarul. în
tregul cartier va fi tăiat în 
două de viitorul bulevard aflat 
în plină construcție — o auto
stradă modernă cu două sen
suri de circulație a trei benzi 
fiecare. Ea va asigura o legă
tură rapidă și directă între 
gară și actualul centru al ora
șului, ca și între gară și 

* viitorul centru civic al Bra
șovului, prevăzut a fi creat 
în zona pieței Hidromecanica. 
Modul în care a fost conceput 
viitorul bulevard va pune mai 
bine în valoare peisajul încon
jurător.

In afara locuințelor, cartierul 
nai este prevăzut cu două 

școli a 16 clase fiecare, 3 com
plexe comerciale instalate la 
parterul unor blocuri. Unul 
din cele trei complexe a fost 
terminat. In cartier sînt prevă
zute locuri și pentru alte obiec
tive social-culturale.

Pe una din laturile bulevar
dului a început recent cons
truirea unor blocuri experimen
tale : apartamentele se carac
terizează prin suprafața locui
bilă mărită (circa 48 mp la a- 
partamentele cu 3 camere). 
Marea majoritate a aparta
mentelor vor avea 3—4 came
re șl sînt destinate familiilor 
cu mulți copil. De menționat că 
la subsolul acestor clădiri vor 
funcționa garaje cu o ca
pacitate de 50 turisme pe bloc, 
dotate cu instalații moderne 
de ventilație, încălzire și apă. 
Se vor mai construi două 
blocuri cu garsoniere pentru 
familiile tinere, tar la ultimul 
etaj al acestora sînt prevăzute 
ateliere pentru artiști plastici.

La construirea locuințelor 
din cartierul „Zona Gării" se 
folosesc metode moderne de 
execuție. Circa 800 de apar
tamente cu parter și 4 nivele 
au fost ridicate din panouri 
mari prefabricate, iar blocu
rile cu mal multe nivele au 
fost înălțate cu ajutorul cofra- 
țelor glisante. Blocurile ex
perimentale se vor construi 
din cadre de beton armat cu 
ziduri de umplutură din beton 
celular autoclavizat, material 
care asigură o bună izolație 
termică și tonică. Activitatea 
de construcții pe acest șan
tier se caracterizează, în ge
neral, prinlr-un înalt nivel de 
mecanizare. Aceasta a făcut 
ca numeroase blocuri să fie 
terminate într-un 
mai scurt decît era 
In anul ce vine. în 
„Zona Gării" se vor 
662 familii, Iar în 
strucția lui va fi încheiată.

timp mult 
prevăzut, 
cartierul 

muta alte 
1963 con-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

NOTAȚII VACANȚEI
DUMINICALE
Au trecut pragul

Peste 650 de copii din raionul 23 
August care au împlinit 14 ani au 
sărbătorit ieri, la Casa de cultură 
a tineretului din acest raion, mo
mentul solemn al primirii buletinu
lui de identitate. Ca în orice împre
jurare festivă s-au rostit cuvîntărl. 
Fiecare din ele au mers la inima 
ascultătorilor. Tov. Anghel Stelian, 
secretar al Comitetului raional al 
U.T.C., le-a vorbit despre drepturile 
și obligațiile pe care împlinirea a- 
cestei vîrste le aduce cu sine : por
țile organizației U.T.C. se deschid 
pentru a-i primi, este timpul pentru 
alegerea profesiei, consolidarea 
unor prietenii trainice și formarea 
unei concepții proprii despre viață. 
Profesorul Ion Tănase de la Școa
la nr. 56 a adresat copiilor cuvinte 
calde despre noua lor calitate de 
tineri, răspunzători de faptele lor 
șl despre comportarea în școală și 
familie, în societate potrivită cu a- 
ceastă nouă calitate. Tov. locote- 
nent-colonel de miliție Gheorghe 
Nedelcu a explicat apoi ce repre
zintă buletinul de identitate, la ce 
folosește, cum trebuie păstrat. In 
numele copiilor a rostit cuvinte 
emoționante elevul Dan Pineta de 
la Școala nr. 46.

Tot pentru a marca însemnătatea 
evenimentului, cei 650 de proaspeți 
posesori ai buletinului de identi
tate au învățat împreună cîntecul 
„Tricolorul". Programul artistic a 
fost susținut de elevii Liceului nr. 
29. In încheierea acestei festivități, 
lucrătorii de la miliție au înmînat 
buletinele. Către ora 11 ultimii co
pii plecau spre casă cu primul lor 
act de identitate în buzunar.

București. Firește, rădăcinoasele 
predomină. E vremea lor. S-au vin- 
dut ieri, pînă la ora 11, peste 16 
vagoane de cartofi, circa 8 000 kg 
de zarzavaturi, 14 000 kg de ceapă. 
In ciuda anotimpului se mai oferă 
încă varză și salată verde. A cres
cut cererea la conserve : 11 000 de 
borcane în cîteva ore. Și la fructe 
s-au vîndut cantităfi considerabile : 
32 000 kg de mere, 10 900 kg de 
pere, nuci șl struguri.

De cîteva zile s-au pus în vînzare 
brazi. Ieri, în piața Obor existau 
5 000 de bucăți. Dar, deși nu erau 
mai mult de o sută de cumpărători, 
în același timp, nu s-au putut în
țelege asupra ordinii în care să-și 
aleagă fiecare un brad, astfel că 
au năvălit cu toții deodată. E lim
pede că îmbulzeala nu-și avea nici 
un rost.

O dată cu apropierea 
încheierii ' trimestrului 
școlar, vacanța capătă 
rezonanțe tot mai plăcu
te. Dar qe e vacanța ? 
Este o cerință de igie
nă, în primul rînd, pen
tru odihnă intelectua
lă și fizică după efortu
rile lunilor de cursuri și 
apoi, în al doilea rînd, 
este o sursă de bucurii, 
dobîndite fără încordare 
psihică, fără intensități e- 
moționale prelungite. Des
coperirea necesității va
canței și integrarea ei în 
structura anului școlar a 
cunoscut un drum lung în 
istoria pedagogiei uni
versale. Azi vacanța șco
lară este recunoscută ca 
o necesitate obiectivă, o 
lege în pedagogie, dove
dită cu date fiziologice, 
psihologice, de igienă, de 
etică; ea a devenit un

bun al tuturor sistemelor 
de învățămînt din lume.

Dar ce anume 
să facă copiii în 
ță ? Foarte mulți 
își pun întrebarea 
ta. Vacanța pentru copil 
trebuie să devină, după

părerea mea, o formă de 
odihnă organizată, acti
vă — prin odihna activă 
înțelegînd o formă de res
tabilire a capacității de 
lucru prin intercalarea u- 
nei alte activități, diferită 
de cea care a produs o- 
boseala. Această nouă 
activitate poate să con
stea în jocuri, plimbări,

Pentru gospodine, dimineața zi
lei de duminică este un bun prilej 
de a da o raită prin piață. Se apro
pie sărbătorile șl spiritul de pre
vedere spune că trebuie să te a- 
provizionezi din vreme cu anumite 
alimente. Oricum, abundența unei 
piețe este un plăcut spectacol. 
Pentru a lua „pulsul’ vînzărilor din 
cursul dimineții de ieri, am fost la 
Obor, cea mai mare piață din

In fața Casei de cultură a tineretului din raionul 23 August, cîțiva dintre cei mai proaspeți pose
sori ai buletinului de identitate Foto. Gh. Vințilă
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excursii, vizionarea spec
tacolelor, lectura prefera
tă, adecvată vîrstei, mi
cile treburi gospodărești 
în familie, într-un cu- 
vînt activitățile distracti
ve. Sînt unii școlari mai 
debili care au nevoie și 
de mai multă odihnă pa
sivă, somn — de exem
plu. Acestora, firește, în 
funcție de cerințele fizio
logice proprii, este bine 
să li se prelungească du
rata orelor de somn, știind 
că și somnul este foarte 
important pentru reface
rea celulei nervoase.

Vacanța însă nu tre
buie confundată cu de
zordinea și lipsa oricărei 
activități planificate pen
tru școlari, cum din pă
cate sînt înclinați să 
creadă unii părinți. Toc
mai de aceea, școli
le, instituțiile de cultură 
organizează pe timpul 
vacanțelor un bogat pro
gram de activități dis
tractive, educative, con
siderate — pe bună drep
tate — ca cele mai utile 
pentru timpul liber al co
piilor și tinerilor. Partici
parea tinerilor la aceste 
activități sporește pe ne
simțite puterea lor de în
vățare, refăcîndu-le foițele 
pentru următoarele luni 
de școală. In plus, acti
vitățile distractive au a- 
vantajul față de lecții că 
sînt la liberă alegere, și 
deci se pot mula după 
dorințele și înclinațiile 
fiecărui tînăr, putînd con
tribui direct la formarea 
gusturilor, preferințelor, 
idealului său de viață. 
Tocmai acest specific al 
timpului liber, al vacan
țelor, al rolului distrac
țiilor este de dorit să-l 
cunoască familia și orga
nizațiile de tineret, pen
tru a utiliza în sensul e- 
ticii socialiste acești fac
tori organizatorici a că
ror aplicare își găsește 
mai mult decît oricînd lo
cul în vacanță.

împreună cu alți colegi 
am întreprins o anchetă în 
rîndul părinților unor 
elevi de la Liceul nr. 3 
și Școala generală nr. 11 
din Baia Mare, pe tema : 
„ce va face copilul dum
neavoastră în vacanța de 
iarnă ?" Răspunsurile au 
fost diferite. Citez cîteva :

K. I. (are copil în clasa 
a VII-a) : se va sătura de 
joacă. Poate că vom mer
ge și pînă la socri la 
țară.

P. T. (are copii în clasa 
a Vl-a și a V-a) : nici 
nu ne-am gîndit la asta, 
de fapt așa o să treacă 
de repede că n-o să a- 
pucăm să facem nimic.

R. D. : am doi copii și 
ambii sînt la școală. Bă
iatul este în clasa a 
VIII-a. De el mă ocup

eu, iar fetița este în clasa 
I și de ea se ocupă mai 
mult soția. Pe băiat o să-l 
duc în vacanță la spec
tacole, nu pentru că nu 
le-ar putea vedea și la 
televizor, dar vreau să-l 
fac să știe cum să se 
poarte la un spectacol, 
să învețe, ce înseamnă 
punctualitatea și la spec
tacole, cînd se intră în 
sală pentru a nu deranja 
pe alții. In vacanță vom 
„comenta" împreună une
le spectacole de la tele
vizor sau o carte citită.

Mama elevilor a conti
nuat : băiatul va patina, 
iar fetița va face balet. 
Eu le voi citi povești din 
Creangă, Sadoveanu. In 
familie vom vizita muzeul 
și expozițiile din oraș.

Ancheta amintită ne-a 
arătat că noțiunea de 
canță (de iarnă sau 
primăvară) nu-i bine 
noscută și înțeleasă 
către toți părinții. Și

Petre PUȘCAȘU 
lector la Institutul 
dagogic din Baia Mare

(Continuare 
în pag. a III-a)

Pe teritoriul întins al pădurilor — reprezentând o pătrime din suprafața totală a țării — măsurile pentru mecanizarea lucrărilor se împletesc cu acțiunile gospodărești și social- culturale menite să asigure condiții de trai mereu mai bune lucrătorilor din acest sector. Cabanele forestiere sînt prezente astăzi chiar și în cele mai îndepărtate parchete; anual se construiesc peste 100 de cabane noi. în general construcții definitive din zidărie, iar cele vechi, din panouri, sînt renovate continuu; sporește totodată numărul complexelor sociale de la gurile de exploatare.Vizitînd recbntmai multe așezări forestiere. ne-ani putut convinge de eficiența eforturilor în această

direcție. în cadrul întreprinderilor forestiere Sighetul Mar- mației, Tg. Lăpuș, Toplița, Comănești, Bozovici. grupuri sociale formate din 2—3 cabane, cantine, bucătării, săli pentru manifestări culturale stau la dispoziția muncitorilor. în zona întreprinderii forestiere Vidra-Galati au fost amenajate peste 100 de cabane. In majoritatea cazurilor, ele oferă oamenilor un adăpost cald, confortabil, plăcut.Raidul-anchetă a scos însă la iveală o serie de aspecte care arată că unele conduceri de întreprinderi și direcții regionale ale economiei forestiere nu manifestă un interes corespunzător pentru nevoile de zi cuale lucrătorilor forestieri. Iată-ne Vrancea, la exploatarea Vulturul din bazinul Lepșa. în cadrul pitoresc al pădurii de rășinoase, cabana — văzută de departe — te cheamă parcă s-o vizitezi. Dar după ce pătrunzi în interior, bună se Dormitorul rilor aratăpămînt pe jos, haine puse la uscat pe o sirmă întinsă deasupra sobei, lenjerie și saci cu merinde a-
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impresia risipește, muncito- ialnic :

tîrnînd pe înfățișare punzătoare banele din le Dumitra— I. F. Tg. Jiu, Ba- cea, Olănești — I.C.F. Rm. Vîlcea, Radita — I. F. Ji- blea, Carpen și Bobu— I. F. Mîneciu ș. a. Care să fie cauzele ? Peste tot ni s-a dat aceeași explicație: cabanele sînt vechi. Dar întreprinderile au fonduri pentru întreținerea și repararea lor. numai că nu prea le folosesc. In primele 10 luni ale anului. I. F. Mîneciu, de exemplu, n-a cheltuit decît 47 la sută din fondurile pentru reparații capitale destinate banelor vechi.I. F.-uri ca- Alte majoritatea din cadrul direcțiilor generale ale economiei forestiere Oltenia și Banat — au cheltuit ceva mai mult, iar altele nici atît. Justificarea orin cauze obiective a situației semnalate a- pare, în aceste condiții, nefondată.Cabana din pădure este, de fapt, mai mult timp din an căminul forestierului decît propria sa locuință. Este deci de așteptat din partea
Nicolae BRUJAN

(Continuare 
în pag. a III-a)

Relatări de la Conferințele»

organizațiilor regionale de 
partid Bacău și Maramureș

Băilor „Feîix

Telegramă

și „1 Mai

Dezvoltarea

La Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare a fost avizată schița de dezvoltare și sistematizare a zonei în care se află situate Băile .,Felix" și stațiunea „1 Mai" din regiunea Crișana. Cercetînd-o, poți constata că aceste izvoare de sănătate, renumite pentru calitatea tămăduitoare a apelor lor încă din timpuri străvechi, vor cunoaște în anii viitori o binevenită dezvoltare. Schița de sistematizare întocmită de către D.S.A.P.C.-Crișana profilează crearea unui ansamblu de construcții ce va cuprinde un complex sanatorial pentru copii, cu o capacitate de 1 50C de paturi, clădiri cu cîte 9 nivele totalizînd 3 000 de paturi pentru adulți, un grup administrativ.(Agerpres)
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Urmărire sub panou

(Fază din meciul Constructorul— 
Voința București. Rezultatele me
ciurilor din campionatul feminin de 

baschet — în pag. a III-a)

Vietnamul de sud

MARINARII
Șl JUNGLA

Hie PURCARU

La 6 kilometri spre mia- 
ză-zi de Da Nang — fai
moasa bază militară a 
S.U.A., cuprinzînd 40 000 
de soldați — se află mica 
localitate Cam Biu. Sat 
pașnic, înconjurat de me
terezele vii ale pădurilor 
de bananieri mîngîiate de 
briza oceanică, Cam Biu 
a fost transformat, de ase
menea, într-o bază, a- 
vanpost al fortăreței de la 
Da Nang, destinat unități
lor de marină. Dar nu de 
mult, într-un miez de 
noapte, trunchiurile bana
nierilor din Cam Biu s-au 
cutremurat sub explozii și 
flăcări. Atacul, săvîrșit 
de partizani, a durat mai 
puțin de 30 minute. Circa 
500 marinari au fost uciși, 
110 mașini militare dis
truse.

Trei zile mai tîrziu, în 
orașul Da Nang, în însăși 
inima marii baze a forțe
lor S.U.A., geamurile „clu
bului marinarilor" săreau 
în țăndări. 93 de ostași 
ai marinei americane, sur
prinși aici, și-au aflat sfîr- 
șitul.

Astfel de scene au de
venit frecvente. In apele 
oceanului, „Integratorul

BREJNEVTovarășului L
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii SovieticeMOSCOVADragă tovarășe Brejnev,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, vă transmit dumneavoastră, eminent conducător al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, militant de seamă al mișcării comuniste internaționale, calde felicitări și cele mai cordiale urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Comuniștii români, oamenii muncii din țara noastră se bucură din inimă de succesele remarcabile obținute de poporul sovietic, sub conducerea încercată a P.C.U.S., în opera de construire a comunismului, dau o înaltă prețuire dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și solidaritate frățească româno-sovieti'ce spre binele ambelor noastre popoare, al întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist.Vă dorim, stimate tovarășe Brejnev, multi ani de viată, sănătate și succes în activitatea pe care o desfășurări, în fruntea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pentru înflorirea patriei dv. și fericirea poporului sovietic, pentru victoria cauzei socialismului și păcii in lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Român

automat', uriaș apa
rat electronic de pe bor
dul portavionului „Kitty 
Hawk", care patrulează 
în fața Da Nangului, sem
nalizează tot mai des, pe 
ecranele luminoase ce ta- 
petează pereții postului 
central de operații, infor
mații „top secret' dintre 
cele mai sumbre cu pri
vire la starea marinei. 
După părerea experților, 
această armă constituie, 
la ora de față, comparti
mentul cel mai vulnerabil, 
punctul nevralgic cel mal 
greu lovit, din cadrul dis
pozitivului militar al for
țelor S.U.A. în Vietnamul 
de sud.

In calendarul ultimei 
perioade s-au înscris, ast
fel, cu litere negre, pline 
de sumbre prevestiri pen
tru statul major al S.U.A. 
în Vietnam, numeroase 
operații strategice eșuate, 
în care „rolul principal* 
l-au deținut marinarii. 
Scenele, cum spuneam, 
sînt frecvente, variază 
doar numărul personaje
lor și decorul. Recent, de 
pildă, în cadrul unei „o- 
perații de curățire" (a se 
citi : de represalii arma
te, de incendiere a sate
lor și brutalizare a popu
lației pașnice), efectuată 
la 25 kilometri nord-vest 
de orașul Hue, 1 200 de 
marinari au fost scoși din 
luptă, într-o singură zi, de 
forțele Frontului Național 
de Eliberare. In analele 
bătăliilor militare din 
Vietnamul de sud, ope
rația s-a înscris cu o de
numire simbolică, cea a 
șoselei de-a lungul că
reia s-a desfășurat și pe 
care francezii au bote
zat-o, cîndva, „drumul 
nefericit". Și exemplele 
pot continua. în cadrul 
operației „Aliance 52". de 
pildă, desfășurată în dis
trictul Kue Son din pro
vincia Quang Nam. a- 
ceeași provincie în care 
se află șj baza de la 
Da Nang, 764 de marinari 
au fost uciși, 22 de a- 
vioane distruse. Aceeași 
soartă. în aceeași provin
cie. a avut-o „operația 
Colorado", întreprinsă la 
nord-vest de punctul Chu 
Lai și isprăvită cu cîteva 
sute de marinari scoși din 
luptă.

(Continuare în pag. a IV-?,)
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DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR
RADIOFONICE

19-25 DECEMBRIE 1966
PROGRAMUL I : Moment poetic — interpretat de 

Grigore Gonța (8,25). Sfatul medicului : Respirația 
normală și unele tulburări ale ei (9,30). Roza vîntu- 
rilor Omul și planeta sa : „Terra este o sferă ?“ Pre

zintă Ion Popovici, lector universitar (10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile cultura
le ale săptămînii (11,20). Muzică ușoară interpretată de formația de amatori „Op
timiștii" (13,17). O poveste pentru voi, copii : „Oaspetele morii” (16,30). Drumeții 
veseli. Tema : „Pe valea Bistriței". Participă Liceul din Bicaz și Liceul nr. 4 
din Bacău. Examinator, prof. Nicolae Saftu (17,10). Muzica și literatura : 
„Șeherazada" de Rimski Korsakov (17,35). Ritmurile cincinalului (18,40). 
Teatru radiofonic : „Evadare" scenariu radiofonic de Alfred Andersch (20,30). 
Jazz de ieri și de azi. Al Vll-lea Festival internațional Bled — 1966. Prezintă 
Cornel Chiriac (22,20). PROGRAMUL II : Dansuri din operete românești (7,45). 
Muzică populară din Moldova (8,30). Buchet de melodii (11,07). Matineu de 
operă ', fragmente din opera „Lohengrin” de Richard Wagner (11,20). Vreau 
să știu. înaintași de seamă ai științei și tehnicii românești : Ing. Anghel 
Saligny. Medalion de Maria Preduț (15,30). Cîntecul săptămînii : „Raza dimi
neții" de Sabin Drăgoi. Versuri de Ion Bănuță (16,20). Muzică românească în 
repertoriul interpreților de peste hotare (16,30). Actualitatea teatrală : Tradi
țiile școlii românești de teatru. Pregătiri pentru Festivalul Teatrelor Națio
nale care va avea loc la Iași (17,40). Concert-ghicitoare (muzică instrumentală) 
(18,00). Noi înregistrări. Sonata a Il-a pentru vioară și pian de George Enes- 
cu : interpretează Cornelia Bronzetti — la vioară și Victoria Ștefănescu — 
la pian (19,05). Viața de concert a Capitalei : Fragmente din recitalul pianis
tului Valentin Gheorghiu (20,00). Muzică ușoară (0,11).

PROGRAMUL I : Actualitatea agrară. Din cu
prins : în atelierele stațiunilor de mașini și trac
toare (revizuirea utilajului) (6,15). „Am o țară ca o 
floare" — emisiune de folclor (8,10). Moment poe

tic — interpretat de Silvia Ghelan (8,25). Sfatul medicului : Sarcina prelun
gită (9,30). Recitalul violoncelistului Daniil Safran (9,45). „Să cîntăm îm
preună" — program de cîntece pentru cei mici (10,03). Concertul pentru 
orchestră de coarde de Ion Dumitrescu. Orchestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii ; dirijor Iosif Conta (12,40). întîlnire cu melodia populară și interpretul 
preferat (13,30). Estrada veseliei (14,08). Momente din istoria dezvoltării dra
maturgiei românești (17,10). în jurul globului (18,03). Dialog cu ascultătorii 
(18,40). Muzică ușoară pentru Ileana Cosînzeana (21,25). Pentru prietenii mu
zicii ușoare (23,00). PROGRAMUL II : „Plimbare prin locuri pitorești” — 
muzică ușoară (7,55). Imagini simfonice de pe cuprinsul patriei : tabloul 
„Povești dobrogene" de Victor Iusceanu, suita „în lunca Șiretului” de Ion 
Hartulary-Darclee (9,03). Antologie de literatură universală : Pagini din po
vestirile lui Karel Capek. Prezentare de conf. univ. dr. Ion Ianoși (10,05). 
Album Ion Vasilescu (11,07). Nestemate folclorice (13,20). Jocuri populare 
(16,20). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Gaudeamus 
(emisiune pentru studenți) (20,30). Opera săptămînii : „Trubadurul" de 
Verdi : scenă și aria Contelui de Luna (20,50). Teatru radiofonic. Săptămîna 
teatrului românesc. Teatrul acum un veac (primii noștri dramaturgi) (21,05). 
Muzică de cameră de Tudor Ciortea : Sonata a III-a pentru pian, Baladă, 
pentru violoncel și pian, Sonata pentru trompetă și pian (22,35).

Pe ecranele .. 
cinematografelor

Premiere
Barbă Roșie — la cinema

tograful „Patria”. Este o pro
ducție a studiourilor japoneze în 
regia lui Akira Kurosawa, care 
prilejuiește cunoașterea unor 
realități sociale din Japonia pri
mei jumătăți a secolului al 
XIX-lea. Pentru calitățile sale, 
filmul a fost distins cu premiile 
„San Giorgio", O.C.I.C., „Cite de 
Venise”, iar protagonistului i s-a 
acordat premiul pentru cea mai 
bună interpretare masculină la 
Bienala de la Veneția, în 1965.

Giuseppe la Varșovia — la 
„Republica". Film polonez, rea
lizat de Stanislaw Lenartowicz. 
Este reluată perioada de ocu
pație fascistă a Varșoviei, de 
astă dată prin prisma unui sol
dat italian aflat în trecere prin 
capitala poloneză. Oaspetele este 
martor la ingeniozitatea luptăto
rilor din rezistență. Interpretul 
principal : Antonio Cifariello.

Rîdem cu Stan și Bran — 
la „Festival”, „Excelsior", „Mo
dern". Filmul realizat de Robert 
Joungson, în studiourile ameri
cane, prezintă unele din cele 
mai reușite secvențe din filmele 
mute ale celebrului cuplu comic 
Stan (Stan Laurel) și Bran 
(Oliver Hardy). Alți interpreți : 
Edgar Kennedy, Viviane Okland, 
Edna Murphy, Anita Garvin, 
Tony Sanford, Jimmy Finlay
son etc.

Anunț matrimonial — la „Ca
pitol". Producție a studiourilor 
italiene, în regia lui Antonio 
Pietrangeli. Acțiunea Hlmului 
este prilejuită de întîlnirea a 
doi oameni care fac cunoștință 
în urma unui anunț matrimonial 
apărut într-un ziar din Roma, 
în rolurile principale : Sandra 
Milo și Franțois Pcrier.

MIERCURI PROGRAMUL I : Piese distractive interpretate 
de fanfară (7,15). Moment poetic — interpretat de 
Octavian Cottescu (8,25). Formația de fluierași din 
Bistrița, regiunea Cluj (9,35). Emisiune literară pen

tru școlari (10,30). Piese instrumentale (13,15). Programul orchestrei ansam
blului folcloric al Sfatului popular al Capitalei (15,00). loan Chirescu în arta 
corală românească (16,40). „Ce-ți dorim noi ție, dulce Românie". Montaj 
radiofonic (17,10). Tribuna radio (18,03). Varietăți muzicale (18,15). Jurnal 
agrar (18,40). Din creația enesciană : Balada pentru vioară și orchestră, 
Intermezzo pentru orchestră de coarde (21,43). PROGRAMUL II : Lectură în 
premieră : „împlinire" de N. Tăutu (10,05). Scenă din opera „Pădurea vultu
rilor" de Tudor Jarda (10,20). Din țările socialiste (11,30). Pagini din ope
rete (13,08). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) (15,30). Reci
tal vocal Agatha Druzescu (16,00). Cronica literară de Aurel Martin (17,40). 
Figuri și momente din istoria muzicii românești. George Enacovici (19,05). 
Noapte bună, copii: „Hoțul", poveste de Tudor Arghezi (19,30). Concert- 
ghicitoare (muzică de operă — emisiune răspuns) (19,40). Recital de 
pian : Maria Cardaș (20,15). Teatru radiofonic — Săptămîna teatrului româ
nesc „Fîntîna Blanduziei" de Vasile Alecsandri. Adaptare radiofonică de Ion 
Sahighian (20,30). Album de muzică ușoară (22,35). Muzică contemporană. Lu
crări audiate la Tribuna internațională a compozitorilor „Paris-1966“ (23,10).

PROGRAMUL I : Sfatul medicului : Deprinderi 
igienice la copilul școlar (9,30). Radioracheta pionie
rilor : „Mesajul din stîncă", scenariu științifico-fan- 
tastic (10,30). Cărți care vă așteaptă (11,20). Ascultă

torii ne cer... (muzică din operete) (12,10). Muzică ușoară (12,50). Casa de 
discuri Electrecord prezintă : Cvartetul de coarde în mi minor de Mihail 
Jora (Cvartetul Ruha) (15,30). Teatru scurt. Săptămîna teatrului românesc. 
Premiera „Undița". Dramatizare după o nuvelă de Anton Breitenhofer (16,20). 
Recital Ion Dacian (16,52). în jurul globului (18,03). Varietăți muzicale (18,15). 
Ritmurile cincinalului (18,40). Seară pentru tineret. Emisiune dedicată sărbă
toririi majoratului (19,00). PROGRAMUL II : Republică, măreață vatră. 
Versuri inedite și însemnări de scriitor (10,05). Recunoașteți aceste melodii ? 
(11,07). Opera săptămînii : „Trubadurul" de Verdi. Scenă și terțet, scenă și 
aria lui Manrico, recitativ și aria Leonorei (12,25). Din cele mai cunoscute 
melodii populare (14,30). Recital vocal Iulia Buciuceanu (16,00). Recital de 
pian : Teodor Paraschivescu (17,10). Capodopere ale literaturii : „Luceafărul'' 
de Mihai Eminescu (17,40). Ciclul „Să înțelegem muzica" : „Melodla-glas 
omului" (19,05). Transmisiunea concertului corului și orchestrei de studio 
Radioteleviziunii (19,50).

CC 
al 
a

PROGRAMUL I : Sfatul medicului : Sarcina 
bolile infecțioase (9,30). Recital vocal Maria Crișan 
și Octav Enigărescu (10,55). Miorița. Colinde popu
lare românești (11,20). Melodii de neuitat (14,08). în 

slujba patriei (17,10). Radiosimpozion. Gîndirea științifică și progresul uman. 
(18,40). „Atențiune, părinți !" Poșta părinților (21,05). Piese corale de Gheorghe 
Dima (22,45). PROGRAMUL II: Teatru radiofonic. Săptămîna teatrului românesc 
„Ștafeta nevăzută" de Paul Everac. Interpretează un colectiv artistic al Tea
trului de stat din Constanța (10,05). Muzică ușoară în duet (11,45). „Tineret, 
mîndria țării" — program de cîntece (13,08). Ineluș-învîrtecuș (emisiune 
pentru cei mici)' (15,30). Piese folclorice de virtuozitate (15,45). Recital de 
harpă : Liana Pasquali (17,10). Seară de operă : „Lakme" de Delibes. Trans-

și

misiune de la Opera de stat din Timișoara. Meridiane. Succese ale culturii 
românești peste hotare (20,15). „Te cheamă dragostea" — program de muzică 
ușoară (22,35). Discuri inedite : Sviatoslav Richter interpretează Sonata în La 
major și fantezia „Călătorul" de Schubert (23,10).

PROGRAMUL I : Aotualitatea agrară. Din cu
prins : Stropirile de iarnă în livezi. Noi utilaje pen
tru agricultură (6,15). Moment poetic — interpretat 
de Ion Lucian (8,25). Sfatul medicului : Excursiile 

— factor de întărire a sănătății (9,30). Emisiune muzicală pentru școlari : „în 
vacanță" (10,30). „Un cîntec străbate lumea” — muzică ușoară (11,20). Opera 
săptămînii : „Trubadurul" de Verdi. (12,10). Din albumul muzicii de estradă 
(14,08). Oameni de seamă. Scriitori și actori înfăptuitori ai teatrului în limba 
română. Colaborează artistul poporului Miluță Gheorghiu și N. Barbu (17,10). 
Știință, tehnică, fantezie — Anticipînd de la nivelul „1966“ (18,40). Cine știe 
cîștigă. Concursuri distractive (21,05). Muzică de dans (21,35). PROGRAMUL 
II : Refrenul meu preferat (9,35). Biblioteca de literatură română. Lucian 
Blaga : „Hronicul și cîntecul vîrstelor" (10,05). Violonistul* Leonid Kogan 
(10,35). Arcușuri vesele — program de muzică ușoară (11,07). Cîntece închinate 
Republicii (12,00). Revista revistelor economice (12,10). Teatru radiofonic. 
Săptămîna teatrului românesc. „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu 
(17,30). Programul orchestrei de studio a Radioteleviziunii. Dirijor Ludovic 
Baci (19,30). Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultă
tori) „Din istoria teatrului românesc" (20,30). Interpreți de operă și muzică 
ușoară. In această seară : Iolanda Mărculescu (20,50).Seară de operetă : frag
mente din opereta „Camelot" de Loewe (primă audiție radiofonică) (21,05). 
Moment poetic. Lirica românească — 1966 (22,30). Muzică de dans (24,00).

SÎMBĂTĂ

PROGRAMUL I : Concert de dimineață (6,10). 
în excursie — muzică ușoară (7,30). Clubul voioșiei. 
Estrada pionierească (8,00). Transmitem pentru 
sate (9,30). Radio-atlas (11,03). De toate pentru toți 

(12,00). Estrada duminicală (13,13). Trei melodii, trei interpreți (14,40). Soliști 
de muzică ușoară (15,45). O interpretă de frunte a muzicii noastre populare. 
Angela Moldovan (16,35). Selecțiuni din opereta „Ana Lugojana" 
de Filaret Barbu (17,00). Săptămîna teatrului românesc. Teatru radiofonic: 
„Trandafirii roșii" de. Zaharia Bîrsan (18,20). Programul orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii : dirijată de Sile Dinicu (19,25). PROGRAMUL II : Muzică 
din operete românești (7,15). Melodii distractive (7,50). Teatru radiofonic pen
tru copii „La microfon, pădurea ?“ — scenariu de Alecu Popovici (8,30). So
liști și formații artistice de amatori de la orașe și sate (10,10). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George Enescu", 
dirijor Mihai Brediceanu (11,00). Pagini alese din muzica de estradă (15,10). 
Opera săptămînii : „Carmen" de Bizet (15,45). Din pîlnia gramofonului — 
vechi înregistrări de melodii populare (17,40). Din succesele muzicii ușoare 
românești (19,05). Seară de dans (20,00). Program pentru iubitorii de romanțe 
(21,15). Moment poetic. „Iarna pe uliță" (22,30). Festivalul muzical interna
țional „Săptămînile vieneze 1966“ (23,10).

DUMINICĂ

® BARBĂ ROȘIE — ambele 
serii : PATRIA — 10; 13,30; 
17; 20,30.
O FAUST XX — cinemascop : 
REPUBLICA — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, BU-
ZEȘTI — 15; 17; 19; 21 (la toate 
completarea Pilula).
e CEI ȘAPTE DIN TEBA — ci
nemascop: LUCEAFĂRUL (com
pletare Podul peste timp) — 
8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,30;
18,45; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR (completare A cui e șo
seaua) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, TOMIS (completare în
ceputul) — 9,15; 11,15; 13,15;
15,15; 17,30; 20, MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 7)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
9 MÎNĂSTIREA DIN PARMA : 
CINEMATECA — 16.
© ANUNȚ MATRIMONIAL : 
CAPITOL (completare A cui 
e șoseaua) — 9; 11,15; 13,30; 
16,45; 19; 21, AURORA — 8,15; 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
© RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
FESTIVAL (completare A cui e 
șoseaua) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, EXCELSIOR — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, MODERN — 9; 
11; 13; 16,15; 18,30; 20,30 (la ulti
mele două completarea Consfă
tuirea de constituire a organi
zației de pionieri).
® TUNELUL — cinemascop : 
LUMINA (completare Podul 
peste timp) — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• FALSTAFF : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
a ÎNDRĂGOSTITUL : UNION
— 15,30; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• WINNETOU — cinemascop 
(ambele serii) : DOINA — 11,30; 
16; 19,30.
O MAIA PLISEȚKAIA — DOI : 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în con
tinuare.
• OMUL DIN RIO : GIULEȘTI
— 10,30; 15,30; 18; 20,30, BUCEGI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
ARTA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ulti
mele trei cinematografe comple
tarea Podul peste timp).
O FANTOMAS SE DEZLĂN
ȚUIE — cinemascop : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© CIMARON — cinemascop : 
DACIA (completare Mimetism)
— 8,30 — 14,30 în continuare ;
16,45; 19; 21, MIORIȚA (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Hu
nedoara) — 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,30, MUNCA (completare 
Vox Maris) — 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30, LIRA (completare Scoica)
— 15,15; 18; 20,45.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : 
CRÎNGAȘI (completare Mime
tism) — 15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop : GLO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FLAMURA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA!
— cinemascop : UNIREA (com
pletare Copiii... iar copiii) — 
15,30; 18; 20.
e WARLOCK — cinemascop : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30, 
COLENTINA — 15; 17,30; 20.
» DIPLOMATUL GOL : VITAN 
(completare Pata) — 15,30; 18; 
20,15.
• MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop : POPULAR (com
pletare Mimetism) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
<9 CASA DIN MONTEVIDEO — 
cinemascop : COSMOS — 15,30; 
18; 20,30.
G LAGUNA DORINȚELOR : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
® FANTOMELE SE GRĂBESC : 
VOLGA (completare Orizont 
științific nr. 7) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15: 18,45; 20.
3 TRIUMFUL LUI ROBIN 
HOOD — cinemascop : PRO
GRESUL (completare A cui c 
șoseaua) — 15,30; 18; 20,30.
0 ANGELICA. MARCHIZA „ÎN
GERILOR" și MINUNATA AN
GELICA — cinemascop : DRU
MUL SĂRII — 10; 15; 19,15.
© WEEK-END LA ZUYDCOOTE
— cinemascop : FERENTARI — 
15.30: 18; 20.30.
a VIZITA : COTROCENI — 15; 
17,45; 20,30.

Conferința organizației 
regionale de partid Bacău

arile prefaceri pe care le-au cunoscut în ultimele două decenii aceste meleaguri — de la poalele piscurilor Ceahlăului, de-a lungul văilor Bistriței, Tazlăului,Trotușului, pînă în lunca Șiretului — au ridicat regiunea Bacău pe locul al cincilea între regiunile industriale ale țării.Conferința regională de partid, care a avut loc în ziua de 16 XII, a dezbătut la un înalt nivel, de pe punctul de vedere al intereselor majore ale construcției socialiste, întreaga complexitate a problemelor ,pe care le ridică dezvoltarea mai departe a industriei, agriculturii, vieții social-culturale.La conferință au participat tovarășii : Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Florian Dănălache, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, membri ai Comitetului Central, cadre de conducere din industrie și instituții centrale, reprezentanți ai organizațiilor obștești.Realizările obținute de la conferința regională precedentă pînă în prezent, precum și perspectivele ce se deschid regiunii Bacău în anii actualului cincinal, sarcinile ce rezultă din aceste perspective pentru organizațiile de partid, au fost cuprinzător analizate în darea de seamă prezentată de tov. 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R. Darea de seamă a relevat că, datorită înfăptuirii consecvente a politicii științifice, marxist-leniniste a partidului de dezvoltare multilaterală, armonioasă, într-un ritm susținut, a întregii economii, a tuturor regiunilor țării, și regiunea Bacău a cunoscut în perioada anilor 1965—1966 o puternică creștere economică și social-culturală. Au intrat în funcțiune noi capacități — complexul de reformare catalitică și instalația de solventare cu furfurol a motorinelor de la Rafinăria din orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, Complexul de industrializare a lemnului și Fabrica de bere din orașul Bacău, hidrocentralele de pe Bistrița și altele. în 1966, planul producției globale se prelimină a fi îndeplinit în proporție de 102,3 la sută, obținîndu-se o producție suplimentară în valoare de 277 milioane lei.'Succese importante s-au obținut și în agricultură. în 1966 s-aU realizat peste plan 17 600 tone grîu, 27 000 tone porumb, 68 000 tone sfeclă de zahăr, 31 000 tone cartofi, prin valorificarea cantităților sporite de produse cooperativele agricole de producție urmînd să realizeze în acest an venituri bănești cu peste 100 milioane Iei mai mult decît în anul 1964. Rezultate demne de remarcat s-au obținut și în ce privește creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din regiune. Numai în ultimii doi ani au fost date în folosință peste 4 000 de apartamente, aproape 400 săli de clasă.Reliefînd rezultatele bune dobîn- dite, darea de seamă a subliniat eforturile care se cer făcute în continuare pentru lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității mărfurilor, îndeplinirea strictă a obligațiilor contractuale, atît la produsele destinate pieței interne, cît și la cele destinate exportului, în centrul preocupărilor se vor afla, de asemenea, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor neproductive, executarea la termen a lucrărilor de investiții.Probleme ale activității depuse de organizațiile de partid pentru mai buna organizare a muncii și a producției au fost abordate, în cuvîntul său, de tov. Mihai 
Armașu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Bacău. Vorbitorul a arătat că, în mare măsură, rezultatele bune obținute de întreprinderile industriale ale orașului — în primele 11 luni ale a- cestui an ele au realizat planul producției globale în proporție de 104,1 la sută — se datoresc atenției acordate ritmicității, îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale, dezvoltării capacităților unor secții, modernizării unor utilaje, modificărilor aduse unor procese tehnologice. în această direcție există posibilități încă nu în suficientă măsură folosite. O condiție hotărîtoare, fără de care nici nu se poate vorbi de organizarea științifică a muncii, este întărirea disciplinei, folosirea mai bună a timpului de lucru. Comitetul orășenesc de partid, organizațiile de bază se străduiesc să creeze, prin intermediul muncii politice, o opinie de masă în acest sens.Tov. Ilarion Botez, directorul general al Combinatului de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț, s-a referit în cuvîntul său la unele probleme legate de creșterea continuă a capacităților de producție, de folosirea integrală a mașinilor și utilajelor. Datorită activității energice și competente desfășurate, s-a izbutit ca fabrica de acid azotic să-și mărească în acest an capacitatea cu peste 5 la sută.Atingerea parametrilor proiectați, sarcină de seamă pusă în fața tinerelor colective ale noilor întreprinderi de conducerea partidului, constituie și una dintre preocupările importante ale Combinatului de cauciuc sintetic din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — a subliniat în cuvîntul său tov. 
Petre Bunea, directorul general al combinatului. în această

direcție s-au obținut bune rezultate la nouă din cele zece tehnologii de bază, punîndu-se în evidență rezerve de capacitate în valoare de peste 200 milioane lei. Totuși faptul că la unele dintre instalațiile importante ale combinatului nu s-a atins capacitatea proiectată a dus la o nerealizare a planului de peste 64 milioane lei la producția globală. Vorbitorul a arătat unele măsuri pe care conducerea tehnico-administrativă, sprijinită de organizația de partid, intenționează să le ia în direcția lichidării lipsurilor existente.Tov. Valeria Andrei, secretara comitetului de partid de la Fabrica de postav Buhuși, a subliniat hotărîrea comuniștilor din întreprindere de a desfășura o muncă politică susținută pentru înlăturarea abaterilor de la disciplina tehnologică, a altor manifestări de indisciplină în muncă, generatoare ale unei atitudini lipsite de exigență față de calitate. La aceeași problemă s-a referit și tov. Petru Mangeac, directorul Direcției regionale a economiei forestiere, direcție ale cărei întreprinderi au înregistrat unele refuzuri sau nu și-au îndeplinit planul la unele produse destinate exportului. Ridicînd unele pretenții justificate față de întreprinderile de comerț exterior — printre care și aceea ca la prospectarea piețelor externe și la contractarea produselor să se asigure și participarea întreprinderilor producătoare — vorbitorul s-a ocupat însă mai mult de refuzurile neîntemeiate, nearătînd cu destulă claritate ce are de gînd să întreprindă Direcția regională în viitor.în lucrările conferinței un loc însemnat l-au ocupat problemele dezvoltării agriculturii regiunii Bacău în anii cincinalului. Numeroși vorbitori, printre care Gheorghe 
Condrea, prim-secretar al Comitetului raional de partid Roman, 
Gheorghe Costin, președintele cooperativei agricole de producție din Căbești, raionul Adjud, au înfățișat frumoasele rezultate obținute în sporirea producției vegetale, în creșterea sectorului zootehnic, în scoaterea la iveală a rezervelor din agricultura regiunii.în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Ibănescu, președintele Consiliului agricol regional, s-a referit la una dintre importantele probleme ale dezvoltării potențialului agricol al regiunii: valorificarea terenurilor în pantă și slab

Cuvintarea
După ce a adresat delegaților la conferință un salut călduros din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, vorbitorul a relevat competența și seriozitatea cu care au fost examinate de către conferința regională problemele muncii organizațiilor de partid în multiplele sectoare de activitate.Subliniind că în centrul dezbaterilor conferinței au stat problemele economice, în mod concret problemele legate de încheierea anului 1966 și pregătirea producției anului viitor, vorbitorul a relevat succesele obținute în acest an de către oamenii muncii din regiune în îndeplinirea și depășirea planului producției globale industriale, precum și în creșterea producției a- gricole.începutul de an — a arătat vorbitorul — trebuie să prilejuias- că o largă mobilizare a forțelor, pentru a asigura un bun demaraj în toate ramurile activității economice. în acest sens, una dintre măsurile hotărîtoare este asigurarea, încă din primele zile ale anului, a unei bune ritmicități pentru realizarea atît a planului de producție, cît și a sarcinilor de investiții. în legătură cu neatingerea parametrilor la un număr de instalații importante ale Combinatului de cauciuc, Uzinei de fibre și fire sintetice, Combinatului chimic, vorbitorul a spus : colectivele unor întreprinderi, îndeosebi în ramura chimiei, au de învins reale dificultăți obiective și consider justificate cererile formulate aici în această privință la adresa Ministerelor Industriei Chimice și Energiei Electrice, în același timp, trebuie spus că a- ceasta nu poate micșora răspunderea întreprinderilor pentru lipsurile proprii, lipsuri pentru înlăturarea cărora, așa cum a arătat în conferință tov. Petre Bunea, trebuie depuse eforturi perseverente, concentrate în domeniul tehnic, al calificării cadrelor, al organizării muncii.Punînd problema «rganizării științifice a activității întreprinderilor, conducerea de partid a avut în vedere asigurarea unei producții superioare prin perfecționarea procesului tehnologic și a organizării muncii. Vorbitorul a citat în acest sens experiența unor întreprinderi bucureștene care au reușit să sporească volumul producției ne aceleași suprafețe, fără investiții suplimentare. Referindu-se apoi la unele fenomene care frînează creșterea productivității muncii, el a spus : în întreprinderile noastre trebuie să domnească o strictă disciplină a muncii, iar calea îndeplinirii sarcinilor de producție trebuie căutată nu în depășirea numărului planificat de salariați, ci în buna organizare a procesului de producție, reducerea ponderii personalului neproductiv și a lucrătorilor necalificați.

productive. Mai mult de jumătate din suprafața arabilă a regiunii — a spus vorbitorul — o reprezintă terenurile în pantă, din care circa 70 000 hectare sînt nemecanizabile. Pe baza indicațiilor date de conducătorii de partid și de stat cu prilejul vizitei făcute în regiune, specialiștii consiliilor agricole întreprind studii pontru punerea în circuitul agricol a acestor terenuri. Pînă la sfîrșitul cincinalului se vor planta peste 8 000 hectare cu viță de vie și 4 500 hectare cu pomi fructiferi.Referindu-se la problemele creșterii animalelor, ramură importantă în economia regiunii, tov. 
Neculai Bostan, președintele cooperativei agricole de producție din Girov, raionul Piatra Neamț, a a- rătat că există încă destule rezerve pentru creșterea producției de lapte, lînă, carne și ouă. Pentru aceasta este necesar însă să se a- corde mai multă atenție problemei creșterii științifice a animalelor prin selecția și lotizarea acestora, organizarea reproducției, furajarea lor rațională.O atenție deosebită a acordat conferința șl muncii ideologice, dezvoltării vieții culturale în orașele și satele regiunii. Reliefînd succesele obținute în domeniul popularizării și explicării aprofundate a politicii științifice, marxist-leniniste, a partidului nostru, tov. Aurel 
Calimandric, secretar al comitetului regional de partid, a arătat că și în viitor se va pune principalul accent pe aprofundarea documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R., pe îmbunătățirea conținutului și diversificarea formelor muncii politico-ideologice. O preocupare de seamă a comitetului regional, a comitetelor raionale și orășenești va fi, de asemenea, îmbunătățirea folosirii timpului liber al oamenilor muncii. Vorbind despre necesitatea dezvoltării activității științifice în regiune, el a subliniat importanța pe care trebuie s-o capete cercetările de sociologie concretă, ca un element menit să furnizeze importante sugestii și concluzii activității practice de partid, economice, social-culturale.în privința muncii de cercetare științifică, tov. Ruxandra Oni- 
ga, inginer cercetător la Combinatul chimic Borzești, a evidențiat necesitatea de a se muta centrul de greutate al cercetării științifice a- plicative în întreprinderi pentru rezolvarea unor importante probleme ale producției.

Tov. Maria Rădăvoi, președinta comitetului regional al femeilor. 
Radu Cinicei, președintele Comitetului regional de cultură și artă, 
Maria Vicol, șefa secției de învățământ a sfatului popular regional, Gheorghe Grigore, prim-secretar al Comitetului regional Bacău al U.T.C., și alții au pus un accent deosebit în cuvîntul lor pe însemnătatea intensificării activității educative, în ce privește munca în rîndurile tineretului, îndeosebi a tineretului școlar, această activitate trebuie să cuprindă manifestări atractive, diferențiate, cu un bogat conținut patriotic.Despre activitatea sfaturilor populare privind buna gospodărire a orașelor, sistematizarea și electrificarea satelor, creșterea numărului de unități prestatoare de servicii, au vorbit tovarășii Ștefan 
Boboș, președintele sfatului popular regional. Nicolae Fechet, președintele Sfatului popular raional Adjud.

Gheorghe Gh. Ibănescu, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Roman, Csurka Ludovic, secretar al Comitetului, orășenesc de partid Piatra Neamț. și-alții au arătat că, pentru ridicarea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, e necesar ca organele de partid, apli- cînd în permanență principiul muncii colective, să-și perfecționeze mereu stilul și metodele de muncă.Sînt membru al Partidului Comunist Român încă de la înființarea sa — a declarat tovarășul Ion Lascăr — și sînt mîn- dru de faptul că fac parte din detașamentul de avangardă al clasei muncitoare din țara noastră, care militează continuu pentru întărirea permanentă a unității dintre partidele comuniste și muncitorești, a- ceasta fiind o caracteristică a partidului nostru. Poziția sa pe plan internațional a făcut ca politica ce 
o desfășoară să fie îmbrățișată cu toată căldura de întregul nostru popor și în același timp să crească prestigiul său în întreaga lume.în cadrul ședinței, delegații au fost informați că tov. Gheorghe Roșu este trecut într-o altă muncă de răspundere.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

tovarășului Leonte Răutu
în continuare, au fost înfățișate sarcinile privind economisirea materiilor prime, materialelor și reducerea consumurilor specifice, un accent deosebit punîndu-se pe economisirea metalului. Arătînd apoi că îmbunătățirea calității produselor în toate ramurile industriale constituie o sarcină permanentă de mare răspundere, vorbitorul a spus: Produsele furnizate de industria regiunii Bacău — în special cele ale industriei chimice — ocupă un loc însemnat în comerțul nostru exterior. Iată de ce trebuie sporite mereu eforturile și exigența pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, corespunzător cu cerințele consumului intern și ale pieței externe.O mare parte a cuvîntării a fost consacrată agriculturii. Vorbitorul s-a referit la fenomenul îmbucurător al întăririi economice a unor cooperative agricole în trecut puțin dezvoltate, așa cum arată experiența cooperativei Căbești, aflată într-o zonă slab productivă, experiență despre care s-a vorbit în conferință. Apoi au fost subliniate posibilitățile mari existente pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculturii, una din problemele centrale ale agriculturii acestei regiuni cu un procent ridicat de terenuri în pantă și erodate.O deosebită importanță se cuvine acordată amenajărilor pentru irigații din surse de apă locale, care vor cuprinde suprafețe însemnate. Resursele alocate de stat vor trebui completate printr-o cît mai largă utilizare a resurselor locale, a posibilităților existente în cooperativele agricole de producție. O dată cu aceasta consider justificată cererea ca regiunea Bacău să primească un sprijin mai concret din partea Consiliului Superior al Agriculturii în vederea extinderii plantațiilor, precum și a altor lucrări de îmbunătățiri funciare, în zonele cu proces de eroziune mai avansat.La capitolul problemelor vieții de partid, vorbitorul a evidențiat creșterea rîndurilor partidului, crearea de organizații de partid practic în toate cooperativele agricole de producție. El s-a alăturat, totodată, unor critici făcute în discuții pentru faptul că unele organizații de partid n-au primit în ultima vreme noi membri în rîndurile lor.Vorbitorul a relevat preocuparea organizațiilor de partid pentru probleme de etică. Membrul de partid este un element de avangardă al societății, exemplu pentru masa de nemembri ai partidului. De aici necesitatea unei activități educative perseverente, a continuei pregătiri politico-ideologice și profesionale, a atitudinii ferme față de încălcările disciplinei de partid, ale moralei socialiste. Este necesar, de asemenea, să ne preocupăm sis

tematic de U.T.C., de munca organizațiilor de partid din școli, de activitatea educativă în rîndul tineretului, fără să scăpăm din vedere nici una dintre multiplele laturi ale acestei sarcini delicate — pregătirea profesională, pregătirea de cultură generală, educația cetățenească, organizarea timpului liber. Vorbitorul a arătat apoi că, datorită dezvoltării ei economice, regiunea Bacău posedă un potențial științific din ce în ce mai ridicat, pe care încă nu-1 valorifică din plin, și a insistat asupra cercetării științifice uzinale, pentru care există condiții dintre cele mai propice.în continuare cuvîntarfea s-a ocupat de unele probleme ale situației internaționale. Referindu-se la recenta Declarație a guvernului nostru, vorbitorul a subliniat că poporul român condamnă cu tărie noile bombardamente asupra Hanoiului și cere Statelor Unite să înceteze imediat și definitiv bombardarea Republicii Democrate Vietnam, să pună capăt agresiunii, să părăsească Vietnamul, să lase poporul vietnamez să-și înfăptuiască dreptul sacru de a hotărî singur. Vorbitorul a arătat apoi că în relațiile sale cu partidele frățești, P.C.R. militează pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, chezășia succesului în lupta pentru pace și progres social. în actualele condiții este necesar să nu se întreprindă nimic care să adîncească divergențele și să sporească pericolul sciziunii, să se facă tot ce este posibil pentru restabilirea climatului favorabil statornicirii unor raporturi normale între partide, pentru întărirea solidarității internaționale a mișcării comuniste și muncitorești, a unității întregului front antiimperialist.în încheiere, vorbitorul a urat organizației regionale de partid Bacău spor la muncă și noi succese în întreaga sa activitate.
★Apoi conferința a ales comitetul regional de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință plenară, comitetul regional a ales. în funcția de prim-secretar, pe tovarășul 

loan Iehim.Delegații la conferință au trimis Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, o telegramă prin care dau glas voinței întregii organizații regionale de partid, tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, de a lupta neobosit pentru a înfăptui politica clarvăzătoare a partidului, în telegramă se exprimă adeziunea și sprijinul deplin față de politica externă a partidului și statului nostru.
Valeriu POP
Victor BÎRLĂDEANU
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Conferința organizației

arte Integrantă a uriașei fresce a României socialiste, Maramureșul — cunoscut în trecut prin sărăcie și prin folclorul ale cărui izvoare țîș- nesc din înseși originile milenare ale poporului nostru t— se înfățișează astăzi ca o regiune în plină dezvoltare. Cît de mult 
s-a dezvoltat în anii construcției socialiste sectorul industrial al Ma- ’ ramureșului o demonstrează faptul 
că întreaga producție a anului 1938 se realizează acum în numai 23 de zile. A sporit substantial volumul industriei extractive și prelucrătoare a metalelor neferoase, s-a dezvoltat multilateral și intensiv agricultura, cu sectorul ei de bază — zootehnia — au înflorit orașele și satele.Realizările dobîndite sînt rezultatul activității pline de abnegație a oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități, care, înfrățiți și animați de idealuri comune, desfășoară, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, o muncă rodnică în domeniu1. vieții economice și social-cul- turale, pentru a înfăptui neabătut programul care revine regiunii din Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R.La conferința organizației regionale de partid Maramureș, care a avut loc în ziua de 16.XII, au participat tovarășii Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, Ni- 
colae Guină, membru al C.C. al P.C.R., activiști ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor instituții centrale de stat și ai organizațiilor de masă.Darea de seamă prezentată de Iov. Iosif Uglar, prim-secretar al comitetului regional de partid, a relevat succesele obținute de oamenii muncii din uzine și de pe ogoare, de lucrătorii de pe tărîmul științei și culturii, a făcut o analiză aprofundată într-un accentuat spirit critic și autocritic a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, orientînd atenția acestora spre rezolvarea sarcinilor mari care le revin în anul 1967 și în anii următori ai cincinalului. Numai în ultimii doi ani s-au construit și dat în funcțiune în regiune fabricile de acid sulfuric și oxizi de plumb din Baia Mare, fabricile de mobilă corp, mobilă curbată și de placaj de la C.I.L.-Sighetu Marmației, Fabrica de produse lactate din Satu Mare, edificii social-culturale, s-au modernizat, dezvoltat și reutilat ' numeroase alte întreprinderi. Ca urmare, sarcinile de plan pe 11 luni din acest an au fost îndeplini- . te și depășite la toți indicatorii, obținîndu-se suplimentar produse în valoare de peste 129 milioane lei.Totodată, darea de seamă a semnalat existența unor deficiențe în organizarea producției și a muncii, nefolosirea integrală a timpului de lucru și a capacităților de producție, nerespectarea disciplinei economice — datorită cărora unele întreprinderi nu au îndeplinit planul la toți indicatorii. Astfel trei unități republicane nu au realizat planul la producția globală, 10 întreprinderi la producția marfă vîndu- tă și încasată, iar 4 la productivitatea muncii. Nu peste tot organizațiile de partid au acordat atenția cuvenită îmbunătățirii calității produselor, ridicării carâcteristici- 1 lor lor tehnice. Pe bună dreptate, îdarea de seamă a criticat aceste neajunsuri, precum și conducerile acelor întreprinderi în care S-au înregistrat un mare număr de absențe nemotivate, învoiri de la Serviciu și ore suplimentare.Pornind de la atenția deosebită pe care conducerea partidului și a statului nostru o acordă realizării integrale a planului de investiții, darea de seamă a evidențiat că re- 1 zultatele obținute în regiune pe 11 luni nu se ridică la nivelul sarcini- j. lor și posibilităților existente. Planul anual de investiții s-a reali- ! zat numai în proporție de 84,2 la sută. Rămînerile în urmă se dato- resc deficientelor existente în coordonarea eforturilor proiectan- ților. constructorilor și beneficiarilor. ,O atenție deosebită a acordat darea de seamă dezvoltării agriculturii.Pătrunzînd în miezul probleme
lor esențiale ale activității economice și politice ideologice desfășurate de organizația regională de partid, majoritatea delegaților care au luat cuvîntul nu s-au mulțumit să consemneze realizările obținute, ci au supus unei analize exigente deficiențele care mai există, propunînd măsuri judicioase pentru înlăturarea lor. Tov. Gheorghe 
Constantin, secretar al comitetului regional de partid, a subliniat în cuvîntul său faptul că în industria extractivă și prelucrătoare de metale neferoase nu sînt folosite rațional rezervele, capacitățile de producție și timpul de lucru. Așa se și explică de ce exploatările miniere Baia Sprie și Ilba nu și-au realizat planul de producție, rămî- nînd restanțiere cu importante cantități de minereu. Vorbitorul a arătat că deși statul nostru face eforturi susținute pentru mecanizarea lucrărilor grele din subteran, pentru introducerea în abataje a unor mașini și utilaje cu mare randament, acestea nu sînt integral i (folosite. Pe întreaga regiune există mașini și instalații în 

valoare de peste 50 milioane lei care stau neutilizate.Despre problemele industriei miniere a vorbit în conferință ,și dr. ing. Vaier Gabrian, directorul Combinatului minier Baia Mare, care, de asemenea, a subliniat unele lipsuri. Din păcate, vorbitorul n-a reușit să analizeze aprofundat cauzele acestor deficiențe, să arate conducătorilor de unități miniere, prezenți în sală, în ce direcții trebuie să-și orienteze eforturile. Pe bună dreptate tovarășii 
Martin Kedves, șeful exploatării miniere Baia Sprie, Vasile Timiș, secretarul comitetului de partid de la exploatarea minieră Baia Borșa, Petru Sigheartău, președintele consiliului regional al sindicatelor, au cerut să se ia măsuri eficiente pentru aprovizionarea ritmică cu materiale, asigurarea cadrelor tehnice, generalizarea experienței înaintate, respectarea cu strictețe a normelor de securitatea muncii. Credem — a spus în cuvîntul său tov. loan Vijdeluc, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Baia Mare — că măsurile preconizate de combinat pentru a- sigurarea asistenței tehnice pe schimburi vor fi aplicate în cel mai scurt timp.Lucrările conferinței au relevat că în regiunea Maramureș s-a dezvoltat în ultimii ani o puternică industrie chimico-metalurgică. Reconstruit din temelii, la Baia Mare s-a dezvoltat unul dintre cele mai mari și mai moderne combinate chimico-metalurgice din patria noastră. Statul a investit aici sute de milioane de lei. Firesc ar fi fost — s-a evidențiat în conferință — ca acest mare efort financiar să rodească înzecit, capacitățile de producție să fie integral folosite. Tov. ing. Florian Băgăluț a arătat tocmai contrariul: capacitățile de producție ale fabricii de oxizi de plumb și ale secției de electroliză a cuprului nu au atins nici în prezent parametrii proiectați. în conferință s-a subliniat că la proiectarea și executarea acestor o- biective au avut loc exagerări în dimensionarea construcției, ceea ce 

a dus la mari cheltuieli inutile.între altele, tov. Gheorghe Pop, președintele sfatului popular regional, s-a ocupat în cuvîntul său de problema construcției de locuințe. E)1 a criticat organizațiile constructoare pentru slaba organizare a muncii, pentru ritmul nesatisfăcător de pe șantiere. Nu ne putem declara mulțumiți — a
Cuvintarea tovarășului Maxim Berghianu
Permiteți-mi să vă transmit, dragi tovarăși, dvs., delegaților și invitaților la conferința organizației regionale de partid, și prin dvs., tuturor comuniștilor, oamenilor muncii din Maramureș, un călduros salut din partea Comitetului Central al P.C.R., personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Trecînd în revistă principalele realizări ale poporului nostru în acest an, vorbitorul a arătat că la obținerea acestora au contribuit din plin și oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități din regiunea Maramureș. Darea de seamă prezentată a subliniat eforturile făcute, a apreciat rezultatele, a scos în evidență problemele dificile și complexe care au fost rezolvate sau își așteaptă soluționarea.Referindu-se la unele probleme economice, vorbitorul a subliniat: este pozitiv faptul că lucrările conferinței au evidențiat însemnătatea îndeplinirii planului în mod ritmic și la toți indicatorii. Ele au arătat, totodată, că unele nereali- zări și-au avut izvorul în deficiențele interne ale întreprinderilor, în relațiile defectuoase de aprovizionare, în organizarea producției șl a muncii. De aceea, organizațiile de partid, conducerile tehnico-ad- ministrative din întreprinderi au datoria să urmărească nu numai îndeplinirea planului global, ci și realizarea decadă cu decadă, lună cu lună, în fiecare unitate a tuturor indicatorilor de plan.Avem datoria, a accentuat vorbitorul, să urmărim cum este folosit potențialul tehnic existent, cît se produce, cu ce cheltuieli de muncă și materiale. Să închidem toate canalele pe unde se scurg, fără rost, resursele materiale, îndeosebi metalul, combustibilul, energia electrică, să instaurăm pretutindeni un regim sever de economii. Știți, desigur, că în anul 1967 în regiunea Maramureș investițiile vor fi de aproape un miliard. Interesele societății dictează ca fondurile bănești și mijloacele materiale să fie folosite rațional, cu simț gospodăresc și înaltă competență, pentru ca productivitatea socială a muncii, venitul național să crească în ritm susținut.Trebuie să se înlăture deficiențele în elaborarea documentațiilor tehnice, în contractarea unor utilaje și instalații, în desfășurarea ritmică a muncii pe unele șantiere, în coordonarea diferitelor sectoare, a lucrărilor, care au determinat pînă acum amînarea punerii în funcțiune a noilor capacități, creînd greutăți în echilibrarea unor balanțe materiale, în îndeplinirea sarcinilor la export. Conducerile de întreprinderi, organele și orga

subliniat vorbitorul *** că trustul regional de construcții și-a depășit planul valoric la construcția de locuințe, deoarece realizările fizice, adică apartamente predate efectiv oamenilor muncii, reprezintă doar 73 la sută față de plan.Unii conducători de unități, între care și tov. Dumitru Lupșa, directorul D.R.E.F. Maramureș, au criticat în cuvîntul lor faptul că ministerele nu le acordă întregul lor sprijin pentru înlăturarea unor neajunsuri. Cerința e îndreptățită. Dar, în sectorul forestier persistă mari deficiențe în valorificarea superioară a masei lemnoase, nu se acordă o atenție deosebită produselor destinate exportului, sînt slab folosite utilajele de mare productivitate, toate acestea putînd fi soluționate pe plan regional, de însăși conducerea D.R.E.F. Maramureș.Mai mulți delegați s-au oprit la problemele agriculturii. Relevînd succesele obținute în acest domeniu, tov. Adrian Rogojan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Cărei, a arătat că în condiții climatice și de sol similare, multe cooperative agricole de producție obțin rezultate total diferite, ceea ce demonstrează marile rezerve de care dispune încă agricultura regiunii. La fel stau lucrurile și în gospodăriile de stat. Tov. Gheor
ghe Govor, prim-secretar al Comitetului raional de partid Satu Mare, a vorbit despre activitatea necorespunzătoare în unele din a- ceste unități, criticînd faptul că ele nu produc pe măsura înzestrării tehnice și a posibilităților de care dispun, că unele gospodării de stat și-au încheiat bilanțul cu pierderi.Reliefînd largul ecou pe care l-au avut în Maramureș recentele măsuri întreprinse de partid și stat pe linia întăririi familiei și asigurării unui viitor fericit generațiilor ce vor urma, tov. Ana Hoban, medic la spitalul raional Oaș, a a- rătat că oamenii muncii din regiune au primit cu sentimentul deplinei adeziuni aceste hotărîri, cu dorința de a-și dedica toate forțele pentru traducerea lor în viață. Marea bogăție a Țării Oașului, cu care ne mîndrim, a spus vorbitoarea, o constituie cea mai ridicată natalitate din țara noastră: cir,ca 24 .1a. sută. Aceasta impune cadrelor sanitare din domeniul ocrotirii mamei și copilului, răspunderi complexe. Tocmai de aceea este necesar — a arătat to

nizațiile de partid au îndatorirea să întreprindă măsuri energice pen-- tru a recupera rămînerile în urmă și a realiza încă din primul trimestru 1967 un volum de investiții în proporție de cel puțin 20—25 la sută față de planul anual, prevenind astfel întîrzierile în punerea în funcțiune a noilor obiective.Un element de bază în creșterea producției și productivității muncii îl constituie organizarea pe baze științifice a producției. Dată fiind ponderea producției extractive miniere în regiune, este necesar să se intensifice ritmul de execuție a lucrărilor geologice pentru clarificarea rezervelor de minereuri, să se accelereze lucrările pentru crearea de noi fronturi în mine, să se grăbească asimilarea unor noi metode de exploatare.De organizarea producției depinde în mare măsură îndeplinirea contractelor la export. îndrumate de organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor au datoria să ia măsuri eficiente, să urmărească zi de zi aplicarea a- cestora pentru realizarea ritmică a producției de export, pe care să o supună celui mai sever control de calitate.In legătură cu problemele agriculturii, vorbitorul s-a oprit asupra necesității ca în viitor să se acorde mai multă atenție rotației rationale a culturilor, folosirii semințelor de mare productivitate. aplicării de amendamente calcaroase și de îngrășăminte chimice pe suprafețe cît mai mari, extinderii irigațiilor. Cît privește zootehnia, domeniu în care maramureșenii au o bogată tradiție, să fie îmbunătățită reproducția și selecția, furajarea și în-, grijirea animalelor.Subliniind că scopul fundamental al eforturilor partidului în toate domeniile de activitate este făurirea cadrului material în stare să ofere tuturor membrilor colectivității condiții de viață și de civilizație demne de epoca în care trăim, vorbitorul a insistat asupra sarcinilor ce revin organelor de partid și de stat în acest domeniu.înfăptuirea sarcinilor tot mai complexe pe care viața le aduce în permanență în centrul activității desfășurate de partid — a spus vorbitorul — este strins legată de perfecționarea continuă a exercitării rolului conducător ce revine organelor și organizațiilor de partid. în continuare, el a subliniat însemnătatea întăririi neîncetate a rîndu- rilor organizațiilor de partid, îndeosebi a celor din întreprinderile miniere, forestiere, de pe șantierele de construcții, repartizării comuniștilor în locurile cheie ale producției. educării partinice a acestora. Organizațiile de partid trebuie să acorde o mai mare atenție 

varășa Veronica Cărăușan, președinta consiliului regional al femeilor — să desfășurăm o intensă muncă educativă pentru întărirea responsabilității femeii față de cea mai nobilă menire a ei, aceea de a da viață, a crește și educa copii vi- guroși, sănătoși la trup și suflet.Cuvîntul oamenilor de cultură și artă maramureșeni a fost exprimat în conferință de artistul poporului 
Vida Geza. Regiunea noastră — a spus el — este cunoscută nu numai în țară, ci și peste hotare. Aici există o artă populară cu o tradiție, a cărei vîrstă se măsoară în milenii. Cu atît mai stridente apar „producțiile" meșteșugărești — din păcate larg răspîndite în magazinele de artizanat, oferite spre cumpărare amatorilor de frumos din țară și turiștilor de peste hotare. Acesta este un grav deșerviciu a- dus autenticității artei populare românești.Tovarășii Ion Foriș, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Satu Mare, Octavian Moraru, secretar al Comitetului raional de partid Cehu Silvaniei. Silvia Sila- 
ghi, propagandistă la uzina „Unio" Satu Mare, Francisc Bagoși, membru de partid din anul 1932 și alții, au vorbit despre principalele probleme ale vieții interne de partid. Referindu-se la unele lipsuri semnalate și în darea de seamă, ei au criticat faptul că în birourile comitetelor raionale de partid Vișeu, Cărei și al comitetului orășenesc Baia Mare nu a fost întotdeauna respectat principiul muncii colective, nu s-a stimulat în suficientă măsură folosirea criticii și autocriticii. Controlul exercitat de organele amintite a avut deseori un caracter formal, nu a fost însoțit de un sprijin efectiv pentru înfăptuirea măsurilor adoptate.Făcîndu-se ecoul hotărîrii și sentimentelor comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din regiunea Maramureș, delegații la conferință au exprimat profundul lor atașament, dragostea nemărginită față de partid și conducerea sa, ferma lor hotărîre de a-și mobiliza toată energia și forțele pentru înfăptuirea programului partidului nostru de ridicare a României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației.în încheierea primei părți a lucrărilor, întîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Maxim 
Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Comitetului de Stat al Planificării.

aplicării cu strictețe a principiului muncii colective, îmbunătățirii controlului asupra îndeplinirii hotărî- rilor, creșterii și promovării cadrelor, îndrumării organizațiilor de stat și obștești.Este necesar ca în viitor organele și organizațiile de partid să urmărească cu și mai multă perseverență asigurarea unei înalte calități, unui bogat conținut de idei învățămîntului de partid, întregii munci politico-educative de masă, care trebuie să-și pună ca țel final aprofundarea problemelor actuale ce se ridică în toate domeniile construcției socialiste, să ajute la înțelegerea fenomenelor și evenimentelor din lumea contemporană.Vorbitorul a stăruit apoi asupra sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în direcția educării în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist a tuturor oamenilor muncii, formării și educării tinerei generații, creării tuturor condițiilor ca intelectualitatea din regiune să poată aduce din plin contribuția sa la înfăptuirea obiectivelor fixate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.Abordînd unele probleme ale politicii externe, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, vorbitorul a subliniat poziția partidului și guvernului nostru față de evenimentele politice actuale de pe plan internațional.Exprimînd convingerea că oamenii muncii din Maramureș vor obține noi succese în toate domeniile de activitate, vorbitorul a spus: fie ca rezultatele acestei conferințe să constituie o contribuție de seamă la înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare stabilite de congresul partidului nostru, obiective menite să asigure României socialiste noi și viguroși pași înainte, să asigure poporului român un viitor de prosperitate, de necontenită înflorire.
★Conferința a ales apoi noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, comitetul a ales în funcția de prim- secretar pe tov. Iosif Uglar. Delegații la conferință au adresat Comitetului Central al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se exprimă ho- tărîrea neclintită a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile maramureșene, ca strînși uniți în jurul conducerii încercate a partidului, să-și închine întreaga lor capacitate de muncă înfăptuirii neabătute a însufle- țitoarelor sarcini stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Nicolae ROSCA 
Gheorghe ZAMFIR

OT ACTIVIȘTI Al P.C.R.1
Duminică dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația de | activiști ai Partidului Comunist | Român, condusă de Ștefan Bîrlea, a membru supleant al C.C. al P.C.R.., g șef de secție la C.C. al P.C.R., | care a vizitat R.P. Polonă în “ schimb de experiență, la invitația R C.C. al Partidului Muncitoresc | Unit Polonez. »La sosire, în Gara de Nord, de- n legația a fost întîmpinată de Va- | sile Vlad, membru supleant al I C.C. al P.C.R., șef de secție la a C.C. al P.C.R.. Traian Demian și | Constantin Vasilescu, adjuncți de S șefi de secție la C.C. al P.C.R. aA fost de față Wieslaw Sobie- | rajski, ambasadorul R.P. Polone ■ la București. (Agerpres) fi

Sosirea I 
de la Moscova | 

a delegației TJ.T.C. iDuminică dimineața s-a îna- I poiat în Capitală delegația Uni- B unii Tineretului Comunist, con- a dusă de tovarășul Petru Enache, | prim-secretar al C.C. al U.T.C., 0 care, la invitația Comitetului Cen- n trai al Uniunii Tineretului Comu- | nist Leninist, a făcut o vizită de i prietenie în U.R.S.S. raLa sosire, în Gara de Nord, de- I legația a fost întîmpinată de se- 0 cretarii C.C. ai U.T.C., de membri n ai Biroului și activiști ai C.C. al | U.T.C. BAu fost de față I. A. Iliuhin, în- ■> sărcinat cu afaceri ad-interim al fi Uniunii Sovietice la București, și a membri ai ambasadei. «
CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost rece, 

cu cerul variabil, mai mult acope
rit în jumătatea de vest a țării. 
S-au semnalat ninsori slabe, izo
late, iar în vestul Banatului ploaie. 
Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între mi
nus 9 grade la Borsec și 3 grade 
la Tr. Severin. în București : 
A nins slab. Temperatura maximă 
a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor și 
treptat. Cerul va fi variabil. în 
jumătatea de nord a tării vor că
dea precipitații locale. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, mai coborîte în prima 
parte a intervalului, iar maximele 
între minus 3 și plus 7 grade. Di
mineața ceață locală. în București: 
Vreme în curs de încălzire. Cerul 
va fi variabil. Seara și dimineața 
ceață.
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ASISTENȚA SOCIALĂ
A LUCRĂTORILOR DIN PĂDURE

(Urmare din pag. I) celor cărora le revine îndatorirea cazării muncitorilor, să le creeze un cadru cît mai plăcut, mai confortabil. La vechile cabane lucrul pare mai anevoios. Dar noile construcții au fost elaborate tocmai în acest scop. Avem în față un proiect de cabană-tip, creație a Institutului de studii și proiectări forestiere (I.S.P.F.), realizată după indicațiile C.S.C.A.S. Reținem din „cuprins" : un hol, dormitoarele, sala de mese, bucătăria și cămara, camera de uscat haine, spălătorul. Să recunoaștem că e vorba de o compartimentare judicioasă, gîndi- tă în așa fel îneît muncitorilor să li se ofere condiții civilizate. Dar cabanele de pe teren nu prea mai seamănă cu proiectul. Din ceea ce s-a prevăzut a rămas doar exteriorul. în rest, totul a fost modificat. 50 la sută din noile cabane, construite în acest an după proiecte- tip în cadrul D.R.E.F. Ploiești, de exemplu, nu cuprind decît dormitoare. Metamorfoza s-a produs prin... adaptarea la teren. I.F.-urile Nehoiu și Tîrgoviște, bunăoară, au elaborat chiar unele „schițe apro

(Urmare din pag. I)

această direcție socotesc 
de datoria școlii, a ca
drelor didactice să dis
cute mai apropiat cu pă
rinții elevilor, să le ex
plice științific, pedagogic 
cum trebuie să procede
ze, care este rolul lor în 
îndrumarea copiilor în 
spre preocupări adec
vate vacanței. Vacanța 
poate și trebuie să de
vină prilej educativ, dis
tractiv, formativ, pe alte 
căi decît cele școlare. 
Toți elevii pot ajuta pă
rinții în vacanță la tre
buri gospodărești — cură
țenia locuinței, aranjarea 
cărților, hainelor. Scuti

HOCHEI:

Debut victorios 
in „Cupa Dunării"

BELGRAD 18 (Agerpres). — In 
primul său meci din cadrul com
petiției de hochei pe gheață 
„Cupa Dunării", care se desfă
șoară la Belgrad, selecționata 
României a repurtat o frumoasă 
victorie învingînd-o cu 7—4 (5—1, 
1—0, 1—3) pe cea a Iugoslaviei. 
Hocheiștii români — transmite 
corespondentul agenției Taniug 
— au prestat un joc spectaculos 
în primele două reprize. Echipa 
română s-a remarcat printr-un 
patinaj rapid și o bună tehnică 
în mînuirea crosei.

Voleibaliștii bucureșteni 
au câștigat „Dinamoviada“BERLIN 18. (Prin 

telefon de la trimisul 
Agerpres, P. Ochialbi). 
— Echipa masculină 
de volei Dinamo Bucu
rești — deținătoarea 
„Cupei campionilor 
europeni" — a obținut 
un nou succes inter
național ocupînd pri
mul loc la întrecerile 
„Dinamoviadei" de la 
Berlin. In ultimul

meci, voleibaliștii bu
cureșteni au întrecut 
cu 3—2 (11-15, 8-15,
15-10, 15-12, 15-8) for
mația Dinamo Mosco
va. Conduși cu 2—0 
la seturi, ei au refă
cut handicapul prin
tr-un joc bine organi
zat și au întors rezul
tatul în favoarea lor. 
în clasamentul final, 
echipa Dinamo Bucu

Rezultate tehnice
BASCHET (feminin) : Rapid-

Universitatea Iași 77—55 (33—23) ; 
Constructorul — Voința București 
50—55 (20—29) ; Universitatea Cluj- 
Politehnica București 55—79 (25—42); 
Crișul Oradea — Olimpia T. V. 
București 45—37 (25—14) ; Mureșul 
Tg. Mureș — Voința Brașov 59—50 
(38—26).

VOLEI (masculin) : Politehnica 
Galați — Politehnica Timișoara 
3—0 ; Alumina Oradea — Progresul 
Brăila 3—0 ; Politehnica Brașov — 
Minerul Baia Mare 3—0; Petrolul 
Ploiești—Viitorul Bacău 0—3.ÎN C î T E V A

® La concursul de schi de la Val 
d’Isere (Franța) proba de slalom 
uriaș femei a fost cîștigată de Annie 
Famose (Franța), urmată de Isa
belle Mir (Franța) și Rut Adolf 
(Elveția). Campioana olimpică Chris
tine Goitschel a ocupat locul 7.

® Echipa de hochei pe gheață Sk 
Leningrad a jucat la Weisswasser 
R. D. Germană cu formația locală 
Dynamo pe care a întrecut-o cu 4—2 
(0—1, 1—1, 3—0).
• în urma unei anchete organizate 

printre telespectatorii britanici, cel 
mai popular sportiv al anului a fost 
declarat cunoscutul fotbalist portu-

ximative", arătînd cum doresc să folosească spațiile. Și, deși dorințele lor s-au redus la dormitoare și cîte o bucătărioară — fiind încălcate astfel înseși principiile care au stat la baza proiectului-tip— ele au fost acceptate.Simpla desființare a bucătăriei în unele locuri sau restrîngerea a- cesteia la un spațiu infim creează dificultăți în prepararea de hrană caldă pentru muncitori, atît de necesară mai ales în anotimpul friguros. Acolo unde administrațiile au fost mai întreprinzătoare, au fost angajate bucătărese, astfel că la ora întoarcerii de la lucru, muncitorii găsesc mîncarea gata pregătită. Se întîlnește însă și multă nepăsare față de această problemă— ca la cabana parchetului Orăți— I.F. Mîneciu, la parchetele Vi- joaia — Tg. Jiu și Radița — I.F. Ji- blea. Este greu de crezut că nu pot fi luate peste tot măsuri corespunzătoare, cu atît mai mult cu cît o oarecare experiență pozitivă există. Se cere însă mai multă stăruință, mai mult interes pentru aplicarea unor propuneri legitime, făcute de muncitorii forestieri.

rea copiilor de muncă 
în vacanță are consecin
țe educative negative nu 
numai de moment dar și 
în viitor. Programul cul- 
tural-educativ de vacan
ță, de asemenea este ne
cesar să fie organizat și 
mai ales supravegheat, 
controlat de părinți pen
tru a deveni cu adevărat 
util, plăcut, recreativ, dar 
și formativ.

Da, să organizăm va
canța copiilor pe linia 
activităților ce le place 
mai mult și ce le-ar folosi 
mai bine la școală. Dar 
cum, în ce fel ? După pă
rerea mea, să nu-i lăsăm 
să citească ce le cade

în mînă, ci să le procu
răm (prin împrumut de la 
bibliotecă sau cumpăra
re) acele cărți de litera
tură recomandată pentru 
clasa în care învață, pen
tru vîrsta lor. In acest 
scop, profesorii și condu
cerile școlilor indică în 
preajmă vacanței lista 
cărților recomandate pen
tru fiecare clasă ca lec
tură extrașcolară. (Așa se 
procedează la Liceul nr. 3 
din Baia -Mare). De ase
menea, elevii pot urmări 
în vacanță emisiunile ra
diofonice și de televiziune 
destinate lor, pot face 
sport de sezon, excursii, 
drumeții.

ȘAH:

Margareta Perevoznic 2,5 
Tlisaheta Polihroniads 1,5

Desfășurat timp de patru zile în 
sala Constructorul din Capitală, 
meciul de baraj dintre șahistele 
fruntașe Margareta Perevoznic și 
Elisabeta Polihroniade s-a încheiat 
cu victoria primei concurente la 
scorul de 2,5—1,5. (Ultima partidă, 
desfășurată ieri după-amiază, a 
luat sfîrșit la egalitate). Așadar, 
în turneul candidatelor la titlul 
mondial, țara noastră va fi repre
zentată de maestra internațională 
Alexandra Nicolau (calificată în 
urma „zonalului" de la Varna) și 
de maestra Margareta Perevoznic.

rești a fost urmată de 
Ruda Hvezda și Dina
mo Moscova.

Turneul feminin al 
aceleiași competiții a 
fost cîștigat de echipa 
Dynamo Berlin, urma
tă de Dinamo Mosco
va și Dinamo Bucu
rești, care în ultima 
partidă a fost întrecu
tă de Dynamo Berlin 
cu 3—0 (15-7, 15-10,
15-3).

PRONOSPORT
Concursul din 18 decembrie

Bologna — Brescia (2-0) 1
Foggia — Roma (2-2) X
Lazio — Inter. (1-0) 1
Lecco — Spal (1-1) X
Milan — Atalanta (0-0) X
Napoli — Cagliari (1-0) 1
Torino — Fiorentina (2-2) X
Venezia — Juventus (0-2) 2
Lanerossi — Mantova (2-2) X
Genoa — Varese (2-0) 1
Messina — Potenza (4-1) 1
Palermo — Sampdoria (0-1) 2
Verona — Padova (0-0) XBÎNDURI
ghez Eusebio, golgeterul campiona
tului mondial. Cu prilejul unei festi
vități desfășurate la Londra, căpita
nul reprezentativei engleze, Bobby 
Moore, a înmînat lui Eusebio trofeul 
oferit de B.B.C. (Britisch Broadca
sting Corporation) felicitîndu-1 în 
numele jucătorilor echipei Angliei. 
După aceea. Bobby Moore a primit 
trofeul pentru cel mai popular spor
tiv englez în anul 1966.

• La Tunis a avut loc meciul 
de fotbal dintre echipa Tunisiei 
și selecționata olimpică a Iu
goslaviei. Scor: 2—1 (1—1) pentru 
fotbaliștii tunisieni.

Sfera cerințelor social-culturale ale acestei categorii de oameni ai muncii este destul de largă. Ea include numeroasele aspecte ale deservirii medicale și culturale — în bună parte încă nesoluționate corespunzător. în I.F.-uri atît de mari ca Broșteni, Mîneciu, Baia de Aramă, bunăoară, nu a trecut de peste un an o caravană stomatologică. Sus, în pădure, cărțile, ziarele ajung greu și cu întîrziere, unele aparate de radio și televiziune stau cu lunile nereparate.întrucît rezultă limpede că punctul de pornire al deficiențelor semnalate este, în general, slabul interes al unor administrații de întreprinderi, carențele existente vi- zînd însă, deopotrivă, comitetele sindicatelor, consiliile locale, precum și inspecțiile sanitare și de protecție a muncii, ar fi necesar să se analizeze cu atenție lucrurile de către toate aceste foruri, luîn- du-se neîntîrziat măsurile ce se impun. Este de așteptat un sprijin mai substanțial și din partea Ministerului Economiei Forestiere, a Uniunii Generale a Sindicatelor.

Ar fi foarte bine ca pă
rinții să-și amintească — 
în zilele vacanței cu atît 
mai mult decît în zilele 
obișnuite de școală — cît 
de mult doresc copiii lor 
să fie împreună cu ei, cît 
de deplină este bucuria 
unei plimbări sau a unui 
spectacol în tovărășia 
mamei și a tatălui. Iar 
dacă vor ca vacanța să 
fie cu adevărat recreativă 
și sărbătorească, de ne
uitat, părinții să-și gă
sească acum îndeosebi 
timpul liber pe care să-l 
dăruiască din toată inima 
copiilor.
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O. N. U. KINSHASA

Atacuri

După patru zile de dezba
teri, cea de-a 12-a sesiune a 
Uniunii Europei occidentale, 
care a întrunit parlamentari din 
șapte fări — șase, membre ale 
Piefei comune și Anglia, și-a 
încheiat lucrările. Făcînd bi- 
lanful reuniunii, agenjia „Fran
ce Presse” relevă că sesiunea a 
acordat un interes sporit fafă 
de „cooperarea cu (ările din 
Est". în acest sens, remarcă a- 
genjia, „parlamentarii s-au pro- 
nunfat în favoarea dezvoltării 
schimburilor între Est și Vest 
și a căutării în comun de so- 
lufii la problemele europene 
rămase încă insolubile".

Precum se vede, ideea lăr
girii cooperării Est—Vest, care 
străbate ca un curent neîntre
rupt în toate sensurile Eu
ropa,' pătrunde din ce în 
ce mai adînc în sfera preocu
părilor multor politicieni occi
dentali. Lucrările sesiunii au 
fost prelungite cu o zi pentru 
a se da posibilitatea ministru
lui de externe vest-german, 
Willy Brandt, să expună punc
tul de vedere al noului guvern 
Kiesinger. în cuvîntul său, șeful 
diplomajiei de la Bonn a afir
mat că guvernul R.F.G. dorește 
să-și îmbunătățească raporturile 
cu (ările din răsăritul Europei. 
„Sîntem hotărî)i — a declarat 
el — să întrejinem relafii cu 
toate popoarele, relafii bazate 
pe înfelegere, încredere reci
procă și pe voinfa de coope
rare. Aceasta este valabilă de 
asemenea și pentru Est”.

Aceste declarații de intenjii 
ale ministrului de externe vest- 
german, dacă vor ,fi urmate de 
acfiuni concrete, vor veni în 
întîmpinarea năzuințelor expri
mate de popoarele Europei.

Tema relafiilor Esf-Vest a fost 
abordată și cu prilejul discuții
lor din cadrul consiliului alianfei 
atlantice ca o problemă, ca să 
folosim expresia ministrului fran
cez al afacerilor externe, „la 
modă, și care marchează o evo
luție profundă... ce a intrat în 
domeniul primelor realități” ale 
actualei situații din Europa. în 
timpul dezbaterilor de la Paris 
din aiianfa atlantică, reprezen
tanții mai multor state au 
subliniat utilitatea intensifică
rii cooperării Est-Vesf în intere
sul mai larg al normalizării re
lațiilor intereuropene. Desigur, 
așa cum rezultă din cuvîntarea 
lui Dean Rusk, secretarul Depar
tamentului de Stat, diplomafia 
americană continuă să încerce a 
conferi blocului N.A.T.O. un rol 
de dirijare a contactelor dintre 
(ările vestice și răsăritene. Răs
punsul Franfei a fost prompt și 
neechivoc. Couve de Murville a 
declarat : „Nu este vorba de a 
concepe raporturile Esf-Vest de 
la bloc la bloc". Ziarul „L'Auro- 
re” scria sîmbătă că partenerii 
Franfei au trebuit în cele din ur
mă să accepte pozifia Parisului 
ca „discufiile cu statele socialis
te să aibă loc de la fără la fără 
și nu între N.A.T.O. în ansamblu 
și statele răsăritene".

Mulfi comentatori sînt de pă
rere că această „mișcare spre 
destindere Esf-Vest", cum numeș
te ziarul „New York Times’ fen- 
dinfele ce se manifestă în pre
zent tot mai pregnant în Europa 
occidentală, inclusiv în rîndul 
fărilor membre ale N.A.T.O., se 
abate tot mai mult de la rigorile 
impuse de N.A.T.O. pe măsură 
ce fările Europei occidentale ca
pătă convingerea că blocurile 
militare se identifică cu restric
țiile, cu un factor de tensiune, 
de divizare a continentului. Or, 
popoarele Europei cer cu tot 
mai multă insistentă o colaborare 
fructuoasă între state care să 
ofere garanfii durabile pentru 
securitate și pace.

Guvernul Republicii Populare Al
bania protestează energic împotriva 
bombardamentelor barbare comise 
de Statele Unite împotriva poporu
lui vietnamez, se spune în decla
rația de protest dată publicității. 
Noile raiduri ale aviației america
ne deasupra Hanoiului au fost 
primite cu un sentiment de pro
fundă indignare de către poporul 
albanez și de către popoarele din 
întreaga lume. Aceste acțiuni agre
sive sînt considerate drept un nou 
pas pe calea escaladăribrăzboiului 
agresiv în Vietnam. Bombardarea 
continuă a capitalei R. D. Vietnam 
demască încă o dată ipocrizia și 
cinismul declarațiilor S.U.A. despre 
„convorbirile de pace". Singura so
luție a reglementării problemei 
vietnameze, se arată în declarație, 
constă în respectarea Declarației 
în 4 puncte a R. D. Vietnam și De
clarației în 5 puncte a F.N.E. din 
Vietnamul de sud.

a spus el, că poporul vietnamez 
obține victoria în lupta împotriva 
agresorilor americani, a marione
telor din Vietnamul de sud.

PNOM PENH

americane în Vietnam. Peste 1 000 
de persoane au demonstrat pe 
străzile principale ale orașului, 
purtînd pancarte și lozinci, care 
condamnau intervenția americană.

portughezi

N. POPOVIC1

LIVORNO

LENINGRAD

Aplauze 
pentru 
artiștii români

LENINGRAD 18 (Agerpres). 
— Incepîndu-și turneul în U- 
niunea Sovietică, colectivul Tea
trului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" a prezentat sîmbătă 
seara primul spectacol în Pala
tul Culturii din Leningrad cu 
piesa „Opera de trei parale" de 
Bertold Brecht. Spectacolul a 
fost primit de publicul lenin- 
grădean cu vii aplauze. Prin- 
tr-o instalație specială, întreg 
spectacolul a fost tradus în lim
ba rusă. Ziarul „Vecernii Le
ningrad" scrie că expresivitatea 
jocului actorilor români a făcut 
inutilă traducerea piesei.

BRAZZAVILLE

Republica Congo (Brazzaville) 
condamnă energic bombardamen
tele efectuate asupra Hanoiului, a 
declarat primul ministru Ambroise 
Noumazalai în cuvîntarea rostită la 
închiderea sesiunii bugetare a A- 
dunării Naționale. Sîntem convinși,

al victoriilor
F. N. E. în 1966

HANOI 18 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a șasea aniversări a creării sale (20 decembrie), Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității un comunicat în care se face un bilanț al victoriilor înregistrate în 1966 de Armata de eliberare și populația din Vietnamul de sud împotriva agresorilor americani. De la începutul acestui an pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, se arată în comunicat, au fost uciși, răniți sau luați prizonieri peste 230 000 de soldați inamici, între care numeroși a- mericani și ăi trupelor satelite. Au fost doborîte sau grav avariate 1 932 de avioane de diferite tipuri, și au fost distruse 3182 de care blindate și tancuri, precum și numeroase trenuri și alte materiale militare și ambarcațiuni navale. In comunicat se subliniază că, în comparație cu anul 1965, pierderile forțelor inamice pînă la sfîrșitul lunii noiembrie au crescut de cinci ori.
TRATATIVE LA BAGDAD
CU IRAQ PETROLEUM 00

BAGDAD 18 (Agerpres). — Sîm
bătă au început la Bagdad trata
tive între reprezentanți ai compa
niei „Iraq Petroleum Co.' și guver
nul irakian. Cristopher M. Dalley, 
director general al companiilor 
petroliere care operează în Irak, 
a fost primit în aceeași zi de pre
mierul irakian, generalul Naji Ta
leb. Se știe că guvernul Irakului 
s-a raliat poziției exprimate de Si
ria care cere companiei „Iraq Pe
troleum’ să-și respecte angajamen
tele privind achitarea redevențelor 
ce revin de drept părții siriene.

Ministerul de Externe al Cambod- 
giei a dat publicității o declarație 
în care protestează cu hotărîre 
împotriva bombardării de către 
aviația americană a orașului Ha
noi și își reafirmă sprijinul față de 
poziția guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, exprimată în de
clarația din 14 decembrie. Guver
nul Cambodgiei, se spune în decla
rație, a aflat cu profundă indignare 
despre intensificarea bombarda
mentelor americane asupra Ha
noiului și consideră aceasta ca un 
pas extrem de periculos făcut de 
Statele Unite pe calea escaladării 
războiului lor de agresiune împo
triva poporului vietnamez. Guver
nul Cambodgiei atrage atenția opi
niei publice mondiale asupra pe
ricolului pe care îl prezintă pentru 
pacea și securitatea sud-estului 
asiatic și a întregii lumi escala
darea americană a războiului din 
Vietnam.

Duminică dimineața, la Livorno a 
avut loc o mare demonstrație a ti
neretului și a reprezentanților opi
niei democratice din oraș în spri
jinul luptei eroice a poporului viet
namez, pentru independență, liber
tate și pace. La miting vorbitorii 
au subliniat necesitatea luptei îm
potriva imperialismului.

NEW YORK 18. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : în Comitetul Politic al A- dunării Generale a fost adoptat, sîmbătă seara, proiectul de rezoluție prezentat de un grup de 38 de state, printre care și România, care aprobă tratatul cu privire la principiile activității, statelor în

explorarea și folosirea spațiului cosmic, a Lunei și celorlalte corpuri cerești. Rezoluția salută elaborarea acestui tratat și reafirmă importanța cooperării internaționale în explorarea și folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic, inclusiv Luna și celelalte corpuri cerești.
Congoului

BOGOTA

In numeroase orașe ale Colum
biei au fost organizate mitinguri și 
demonstrații de protest împotriva 
războiului agresiv dus de S.U.A. în 
Vietnam. La 17 decembrie a fost 
creat un comitet de solidaritate cu 
Vietnamul din care fac parte re
prezentanți ai muncitorilor, studen
ților, precum și parlamentari și 
oameni de știință.

BRUXELLES
CANBERRA

Locuitorii capitalei Belgiei au or
ganizat sîmbătă o mare manifesta
ție de protest împotriva agresiunii

Farsorul
demascat
In Libia s-au descoperit mari 

zăcăminte de petrol, al căror 
volum și a căror întindere nu 
sînt încă precis stabilite. în a- 
ceste împrejurări, a apărut pes
te noapte aici o anumită „socie
tate petrolieră". în ciuda con
curenței înverșunate a altor 
patruzeci de companii, ea a 
izbutit să obțină, în februarie, 
permisul de a face explorări. 
Cine era ? Misterul a fost dez
legat nu peste multă vreme.

EIE513
nu 
fel 
nu 
în

Era o societate fictivă. Ea 
a exercitat nicăieri nici un 
de activitate petrolieră și 
posedă vreo întreprindere 
Libia sau în altă țară. Autorul
farsei este un anumit domn 
Yett. El nu avea ambiția să 
facă explorări de zăcăminte, 
voia numai să 
resul marelui 
subsolul libian 
tîtea bogății 
concesiunea cîștigată, mulțu- 
mindu-se cu diferența de preț. 
Socotelile de acasă nu s-au 
potrivit însă cu cele din tîrg. 
Domnul Yett n-a mai găsit a- 
matori, iar acum riscă să piar
dă atît concesiunea, cît șl ca
uțiunea depusă. Potrivit legilor 
libiene, concesionarul este o- 
bligat să înceapă prospecțiu
nea cel mai tîrziu la opt luni 
după încheierea acordului. 
Scadența bate la ușă, farsorul 
se dă de gol.

Revista „Jeune Afrlque', care 
relatează faptul, arată că nu 
e vorba de un caz izolat. In
tr-o situație asemănătoare se 
află și societățile „Libya Te
xas', „Bosco Middle East', 
„Libyan Desert', „American 
Mining’. Lipsesc însă din re
latare date 
societăților 
perează în 
regulă.

03 ROMA. Incepînd de sîmbătă seara, nici 
un tren nu mai circulă pe întreg cuprinsul 

Italiei : la chemarea Confederației Generale a 
Muncii și a Confederației muncitorilor liberi, cei 
40 000 de muncitori de la căile ferate italiene 
au declarat o grevă generală de 24 de ore, re- 
vendicînd îmbunătățirea condițiilor de lucru și 
modificarea orarului de muncă.

ra BRASILIA. Comisia parlamentară specială, 
alcătuită din 14 deputați ai partidului de 

guvernămînt Arena și 8 deputați din opoziție, a 
aprobat sîmbătă proiectul noii constituții a Bra
ziliei. împotriva proiectului au votat toți 
deputății opoziției.

B PHENIAN. La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, s_îmbătă a 

sosit la Phenian o delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Enrico Berlinguer, membru 
al Biroului Politic al P.C.I. Delegația italiană a 
fost primită Ia aeroport de Pak Kîm Ciol, secre
tar al Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea.

profite de inte- 
capital pentru 
ce ascunde a- 
și să revîndă

despre activitatea 
petroliere care o- 
Libla cu acte în

E. S.

© România aleasă in Comitetul 
de programe și coordonare al 
Consiliului economic și social

Liderul partidului laburist austra
lian (de opoziție), Arthur Calwell, 
a condamnat acțiunile agresive ale 
Statelor Unite împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, subliniind că 
prin extinderea războiului din Asia 
de sud-est, S.U.A. contribuie la în
cordarea situației internaționale. 
Calwell a cerut ca guvernul Aus
traliei să se pronunțe pentru înce
tarea „escaladării’ 
S.U.A. din Vietnam.

războiului

Consiliul economic și social (ECOSOC) s-a întrunit sîmbătă într-o ședință specială dedicată punerii în aplicare a rezoluțiilor a- doptate de Adunarea Generală și ECOSOC în legătură cu înființarea Comitetului de programe și coordonare, In cadrul lucrărilor, delegația română a introdus un amendament la proiectul de rezoluție prezentat de Filipine, privind activitatea acestui nou comitet, amendament introdus în rezoluția pe care au adoptat-o participanții la lucrările ECOSOC. A fost ales Comitetul de programe și coordonare al ECOSOC, din care fac parte : Algeria, România, U.R.S.S., Anglia, Camerun, S.U.A., Ecuador, Franța, Canada, India, Pakistan, Filipine, Ghana, Tanzania, Venezuela și Brazilia.■rfrîn cadrul examinării problemei modului în care este îndeplinită „Declarația cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale", participanții Ia lucrările Comitetului O.N.U. pentru teritoriile sub tutelă și neautonome au în-

ceput dezbaterile în legătură cu situația din Oman.„Principiul care trebuie să stea la baza singurei rezolvări juste a acestei probleme — a declarat reprezentantul României, Ion Georgescu — este respectarea aspirațiilor legitime ale populației din acest teritoriu la libertate și independență, a dreptului său sacru de a-și hotărî soarta potrivit voinței sale proprii, fără nici un amestec din afară".
Apartheidul-„o crimă

VJ

împotriva omeniriiu
NEW YORK 18 (Agerpres). — A- 

dunarea Generală a O.N.U. a adop
tat o rezoluție în care califică 
politica de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane „drept o 
crimă împotriva omenirii" și rea
firmă că situația din această țară 
constituie un pericol pentru pacea 
internațională.

KINSHASA 18 (Agerpres). — In 
cursul ultimelor zile, în regiunea 
frontierei dintre Congo și Angola au 
avut loc o serie de incidente. Mili
tari portughezi venifi din Angola au 
invadat satul congolez Lombo, si
tuat la aproximativ 5 km în interio
rul teritoriului congolez. Ei au tras 
focuri de armă, au lansat grenade, 
rănind mai multe persoane și incen
diind două case. Alungați din sat 
de forfele populare, militarii portu
ghezi au otrăvit fînfînile satului. 
Armata portugheză a deschis apoi 
focul împotriva unui alt sat congo
lez, folosind de data aceasta mor-, 
fiere și mitraliere. Mai mulfi . ^civili 
au fost omorîji și răniji.

începînd cu aceste atacuri, la 
frontiera dintre Angola și Congo au 
avut loc schimburi de focuri perma
nente. în regiunea amintită a fost 
trimisă o unitate a armatei naționale 
congoleze pentru a preîntîmpina a- 
tacurile și infiltrările militarilor por
tughezi.

★Președintele Mobutu a făcut o declarație în care a arătat că dacă pînă la 31 decembrie „Union Miniere du Haute Katanga" nu-și va transfera sediul comercial și administrativ din Katanga în capitala țăiii, guvernul va retrage trustului drepturile de concesie și de exploatare a bogățiilor subsolului Congoului. în declarația sa Mobutu a condamnat sabotajul sistematic practicat de „Union Miniere du Haute Katanga" în direcția studierii și cercetării bogățiilor naționale ale Congoului.
Șl JUNGLAMARINARII
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Pentru un observator 
din afară, astfel de fapte 
apar, desigur, surprinză
toare. Intre prestigiul ma
rinei S.U.A. — consacrată 
prin două secole de isto
rie, ultramodern echipată 
și instruită — și loviturile

pe care le. încasează pe 
frontul vietnamez, se naș
te, cel puțin la prima ve
dere, o prăpastie stranie, 
o ecuație de nerezolvat. 
Cercetate în fond, lucru
rile se reașează, însă, pe 
planul firescului. Erois
mului și hotărîrii de luptă 
ale forțelor de eliberare

și ale oamenilor din sate, 
care preferă să moară cu 
arma-n mînă decît să fie 
uciși ca-ntr-un abator în 
faimoasele 
curățire", 
factori ce 
speciale 
locuri.

Plecat în „operații stra-

„operații de 
li se adaugă 
țin de condițiile 

ale acestor

Partizanii sud-vietnamezi pregătesc capcane împotriva intervenfioniștilor
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H DAMASC. în capitala Siriei a început pro
cesul intentat grupului antistatal în frunte 

cu fostul președinte al Republicii, Amin El 
Hafez, și fostul secretar general al partidului 
Baas, Munif Al Razzaz.

H MADRID. Poliția spaniolă, relatează agen
ția France Presse, a arestat la 17 decembrie, 

în provincia Guipuzcoa, un grup de nouă mun
citori aparținînd Centralei sindicale „Solidari
tatea muncitorilor bascei" pe motiv că s-au pro
nunțat împotriva referendumului de la 14 de
cembrie. Arestări similare, relevă agenția, au 
avut loc și în centrele industriale Eibar, Mon
dragon și Aramayona.

IM TOKIO. Criza politică din Japonia, accen- 
tuată în urma acuzațiilor de corupție aduse 

guvernului de partidele de opoziție, pare a fi 
intrat duminică într-o fază hotărîtoare. Forțat 
de presiunile partidelor socialist, comunist și 
social-democrat, premierul Sato a Juat, potrivit 
cercurilor politice din Tokio, hotărîrea de a 
dizolva Camera inferioară în cursul lunii ianua
rie 1967 și a proceda la noi alegeri parlamentare, 
după încheierea anului fiscal 1967.

H BEIRUT. în urma furtunilor violente și că
derilor de zăpadă care s-au abătut asupra 

Libanului, circulația feroviară între Beirut și 
Damasc a fost complet întreruptă. Autoritățile 
din Beirut au anunțat că aceste furtuni au îm
piedicat, de asemenea, plecarea și sosirea avioa
nelor în raza aeroportului orașului, iar activi
tatea portuară a fost 
vase au fost avariate, un 
fost distruse și circulația

întreruptă. Numeroase 
număr de locuințe au 
rutieră blocată.

MEDELIN. în orașul Medelin din Columbia 
a avut loc o spargere neobișnuită : un co

mando 
furînd 
băncii, 
netele 
îndreptat împotriva funcționarilor stupefiați și a 
celor cîțiva clienti care se aflau de față. După 
ce au pus mina pe bani, bandiții au dispărut. 
La acea oră polițiștii și detectivii se găseau... 
la slujba religioasă.

de „călugărițe" a atacat sîmbătă o bancă 
3 150 000 de pesos. Pătrunse în interiorul 
„călugărițele" au aruncat mantiile și bo

și au scos mitralierele pe care le-au

tegice* sau „operații de 
curățire", fiecare ostaș al 
marinei S.U.A. e o verita
bilă fortăreață : revolver 
cu țeavă scurtă, grenade, 
pumnal, pușcă M 16 cu tir 
ultrarapid, raniță imper
meabilă cu cartușe de 
dinamită. Ei rămîn, însă, 
oameni ai mării, greoi 
pe uscat, și, obligați 
să se-nfunde în ostili
tatea pădurilor tropica
le, în junglă și pe drumuri 
necunoscute, nu pot ține 
piept unui adversar suplu 
și hotărît, ivit fără veste 
în miez de noapte, în 
locurile unde te aștepți 
mai puțin, și care cunoaș
te ca pe propria-i ființă 
accidentele și tainele re
liefului. Cele mai multe 
dintre înfrîngerile marinei 
S.U.A. sînt opera formații
lor de partizani. Exemple
le, chiar și alese la în- 
tîmplare, sînt elocvente. 
Intre 23 și 30 septembrie, 
timp de 8 zile-n șir, uni
tățile de marină angajate 
în „operații de curățire" 
într-un district din Quang 
Nam, Dien Ban, au fost 
atacate continuu de for
mații de partizani, hărțui
te și dispersate, obligate 
să riposteze la ambusca
de nocturne. Bilanț : 202 
marinari uciși, dintre care 
20 cu ajutorul faimoaselor 
curse-trape prevăzute cu 
uriași țepi de bambus, 
ascunse prin ierburile 
pădurii. Tot la 23 sep
tembrie, într-un sat vecin 
cu districtul Dien Ban, 
partizanii înarmați cu 
arme rudimentare au ucis 
52 marinari. 18 dintre ei, 
victime ale curselor as
cunse prin ierburi.

Partizanii sînt pretu
tindeni. Imposibil de evi
tat. de găsit cînd sînt 
căutați, ei se ivesc chiar 
și-n inima bazelor mili
tare, cu un curaj într-ade- 
văr impresionant.

Un cerc de lumină, 
compus din șiruri concen
trice de reflectoare gigan
tice, înconjoară baza a- 
mericană de la Chu Lai. 
Nopțile, întreaga cîmpie 
e luminată ca ziua, se 
vede pînă și freamătul fi
rului ierbii la sute de 
metri. în interiorul aces
tei circonferințe electrice, 
dublată de ziduri fortifi
cate și șiruri de sîrmă 
ghimpată, securitatea, 
însă, e relativă. Ultimul 
atac al partizanilor a în
semnat, în această bază, 
sfîrșitul a numeroși mari
nari, piloți și tehnicieni ai 
forțelor S.U.A. Pînă în 
prezent, baza de la Chu 
Lai a fost atacată de 
patru ori.

Cadavrele ostașilor a- 
mericani căzuți la sud de 
paralela 17 sînt supuse 
unor operații chirurgicale 
prin care li se golesc mă
runtaiele, apoi, îmbălsă
mate, sînt trimise peste 
ocean. La Chu Lai, pînă 
nu de mult, exista un 
singur dispensar destinat 
unor asemenea scopuri, 
în luna august s-au con
struit încă 6, pentru a 
face față numărului cres- 
cînd de victime. Nu-i de 
mirare că 3 000 de mari
nari din această bază 
și-au exprimat refuzul de 
a mai lua parte la lupte, 
cerînd de urgență repa
trierea.

Consecințele sînt de 
mai multe feluri, afectea
ză un întreg organism mi
litar, fără să mai vorbim 
de implicațiile politice 
sau de ordin moral. O 
dată cu penuria de pi
loți, presa americană 
trage un semnal de alar
mă și asupra crizei iden
tice ce domnește în sînul 
marinei S.U.A. staționată 
în Vietnamul de sud. 
După revista „Christian 
Science Monitor" din 14 
septembrie, mai bine de 
jumătate din efectivul ma
rinei S.U.A. în Vietnamul 
de sud (efectiv estimat la 
59 000 de persoane) a pie
rit în luptele cu forțele 
populare locale. Ca și în 
cazul piloților, S.U.A. se 
văd nevoite să restrîngă 
perioada formării și in
struirii noilor marinari, 
zvîrlindu-i cît mai repede 
în Vietnamul de sud, ca 
să-i înlocuiască pe cei 
căzuți. Așa s-a întîmplat, 
de exemplu, cu unități 
ale Diviziei a 5-a de ma
rină, recent formate, cți 
instrucția încă netermi
nată ; așa s-a întîmplat 
cu mii de alți marinari, 
cei mai mulți tineri sau 
foarte tineri, trimiși să în
frunte un adversar expe
rimentat în luptele de 
guerilla și hotărît să nu 
precupețească nimic pen
tru a cuceri victoria fina
lă. Golurile, însă, n-au 
putut fi umplute. „Solda- 
ții celești" se văd obli
gați să apeleze la spriji
nul țărilor satelite și al 
trupelor mercenare ; ca
zul batalionului „Drago
nul albastru", format din 
sud-coreeni, dislocat șl 
chemat de urgență să a- 
jute operațiilor marinari
lor S.U.A. în Vietnam, e 
mai mult decît elocvent 
și scutește de comentarii.

„Războiul poporului* 
înaintează pe toate fron
turile.
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