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Luni, fabricile de tricotaje au îndeplinit sarcinile anuale de plan. In acest fel, Direcția tricotaje-confecții, care dețjne o pondere însemnată în producția Ministerului Industriei Ușoare, a raportat realizarea integrală a principalilor indicatori de plan pe 1966.întreprinderile producătoare de tricotaje și cele de ciorapi, care în acest an au fost dotate cu numeroase mașini de mare randament, realizează însemnate creșteri de producție. Calculele arată că în acest an se produc cu 7 200 000 bucăți tricotaje diferite și cu 14 400 000 perechi ciorapi mai mult decît cu un an în urmă. Și la indicatorii planului financiar și ai prețului de cost s-au obținut rezultate bune. Astfel, planul de încasări din vînzarea producție,! marfă pe Direcția tricotaje- confecții va fi depășit cu 161 milioane lei, volumul de beneficii cu 9 500 000 lei, iar ca urmare a reducerii prețului de cost sub cel planificat, se vor înregistra economii suplimentare în valoare de peste 3 milioane lei. (Agerpres)
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Activitatea cultural-educativă

întreținerii
bunurilor de

folosință
J

îndelungată

Șl MIERCUREA

Activitatea cultural-educativă
de masă necesită o mai bună

fundamentare științifică
Dacă am încerca să ne imaginăm o hartă vie cu ansamblul activității culturale, într-o zi oarecare, peisajul ar fi deosebit de pitoresc și edificator. Conferințe, manifestări complexe pe teme educative, învățămîntul agrozootehnic, cartea, filmul, spectacolele formațiilor profesioniste și de amatori, radioul și televiziunea, o răspîndire impresionantă a ziarelor și revistelor și numeroase alte mijloace la îndemîna maselor punctează cu o multitudine de făclii satele cele mai îndepărtate. Acțiuni vii, atractive, adecvate, variate. ; marchează

de Emanoil ENGHEL 
secretarul Comitetului pentru cultură și artă 

al regiunii Crișana

ascensiunea necontenită spre cultură și civilizație a poporului nostru.Dar pe harta aceasta policromă a fenomenului cultural cotidian avem și pete albe — sau, dacă vreți, negre. De unele dintre acestea vom încerca să ne ocupăm în cele ce urmează.

pregătit un material faptic concludent, a străbătut zeci de kilometri, a așteptat în frig ora începerii conferinței întreținînd discuții pentru culegerea unor exemple locale, ora stabilită sala populată, în special, copii și cu persoane a ror vîrSță ■.înaintată
Efectele sistemului 
învechit de organizare 
a conferințelor

La era cu că- 
i -~.r . ,--...............................nUmai avea nirriic comun cu tema.Am cului cuse unui auditoriu

cercetat cauzele, pentru la fața lo- Ce se fă- asigurarea interesat ?

Modul de anunțare devenise stereotip. Directorul căminului cultural a primit vestea, telefonic, de la raion : „Vine un conferențiar. Asigurați mobilizare 1“ Fiind cadru didactic, a anunțat, prin elevi, să vină părinții la cămin. Aceștia, fără să știe prea bine despre ce este vorba, au găsit cu cale să trimită bunicile cu nepoții. „Lanțul slăbiciunilor" are mai multe verigi : mai întîi, comunicarea de la raion trebuia făcută din timp, cu specificarea temei, chiar și a numelui specialistului care d dezbate.’Un afiș pus cu 2—3 zile înainte într-un loc frecventat, o cît de modestă

tn fiecare an se imegistrează 
noi creșteri ia vinzările de ar
ticole electrotehnice și alte bu
nuri de folosință îndelungată. 
Comerțul, principalul răspunză
tor in iața cumpărătorului pen
tru calitatea acestor produse, a 
luat recent o serie de măsuri 
pentru prevenirea punerii in 
vinzare a articolelor defecte și 
asigurarea condițiilor necesare 
bunei Întrețineri in cadrul ter
menului de garanție 
lui.O mare atenție 
pregătirii recepționerilor, ges
tionarilor și lucrătorilor din 
magazine prin organizarea de 
cursuri în întreprinderile pro
ducătoare și instructaje. In fe
lul acesta se previne pătrunde
rea în rețeaua comercială a ar
ticolelor defecte și se asigură o 
mai bună îndrumare a cumpă
rătorilor de către vinzători. 
S-au luat măsuri și pentru îm
bunătățirea instrucțiunilor scri
se, întocmite de către Între
prinderile producătoare, incit 
ele să ajute efectiv la utiliza
rea corectă a obiectului res
pectiv.

In ce privește certificatele de 
garanție, pentru anul 1967 a- 
cestea au fost tipărite in car
nete cu cotor, cumpărătorul ti
vind astfel în mină o garanție 
că in cazul defectării aparatu
lui, producătorul va face repa
rațiile necesare sau îl va înlo
cui. In cuprinsul certificatului 
s-au adăugat și unele informa
ții prețioase privind condițiile 
de care beneficiază cumpărăto
rul, adresele unităților depana
toare etc.

Alte măsuri privesc îmbună
tățirea aprovizionării cu piese 
de schimb. Magazinele de tip A vor cuprinde întregul sorti
ment de piese de schimb pre
văzute in nomenclatorul 
cele de tip B vor desface pie
sele de schimb necesare repa- 
rațiilor mijlocii și curente; la 
raioanele specializate de tip C 
se. v.a găsi un sortiment mai 
restrins' de piese de schimb, in

Rodica ȘERBAN

și în afara

se acordă

Voltaire spunea : munca este minunată pentru că te scutește de trei mari calamități — plictiseala, viciul și sărăcia.Viitorul va face, desigur, munca din ce în ce mai puțin istovitoare. Anticipațiile oamenilor de știință au în această privință ceva fascinant. Am citit relativ recent rezultatele unei anchete publicate de o • mare revistă de peste hotare. Erau acolo răspunsurile unor sa- vanți de calibru mondial care cădeau de acord că în Cosmos trebuie să existe trei tipuri de civilizații : 1. planete care n-au captat energia soarelui lor (adică așa cum sîntem noi) ; 2. planete care au captat energia soarelui lor; 3. planete care au captat energia galaxiei lor. Intre aceste tipuri de civilizații deosebirile sînt atît de covîrșitoare — spuneau ei — încît o lume de tipul unu nu poate intra în contact cu o lume de tipul doi, n-o poate realiza cu imaginația, nu-i poate concepe principiile, tot așa cum o bacterie nu poate intra în dialog cu un mamifer. lizația noastră pă- mînteană mai multe trepte de și nu e cazul să ne îngrijorăm încă de pe acum de o prea mare tehnicitate sau de un prea desăvîrșit confort.

de Ecaterina 
OPROIU

Nimeni nu se îndoiește deci că știința va face munca din ce în ce mai puțin istovitoare. In jurul nostru au apărut de pe acum atîtea semne... Ceea ce nu pot să a- similez este însă ideea că lipsa de e- fort poate fi confundată cu o sursă de

Civi-are urcat

fericire ; stareade dolce farniente poate fi considerată nu ca pauza dinaintea unei noi ofensive, ci ca un final, ca o răsplată supremă. Refuz deci să cred că viața va fi veselă ca o mazurcă cînd pământenii nu vor avea altceva de făcut decît să apese pe butoane. Dimpotrivă, am presentimentul că specia umană nu se va urca pe cuptor, nici chiar pe unul e- lectric, că va descoperi mereu alte o- biective care să-i merite sudoarea frunții, că nu va înceta niciodată să se chinuiască, să nu doarmă ca să mai afle ceva neaflat, ca să mai

descopere ceva nedescoperit.Mergeți la mînăs- tirile din Moldova șl priviți frescele din pronaos. In concepția pictorilor populari, infernul nu-i în infern, unde ard cazonele cu smoală, unde țopăie drăcușorii cu furcile întinse. E cam mult fum acolo, dar viețuitoarele sînt cuprinse de un fel de frenezie laborioasă : să împungă, să ațîțe focuL Infernul e în rai, pentru că locuitorii Edenului se plimbă năuci printre flori și printre îngerași și toți stau cu mîinile împreunate și cu ochii pe cer și nimeni nu vrea nimic, și nimeni nu plivește o buruiană și toată liniștea asta paradi- siacă are în ea desnădăjduitor posac.Desigur, toatăgia umanității nu se cheltuiește în alt scop decît ca viața pe pă- mînt să devină mai ușoară și mai luminoasă. Și azi ne în- fioară gîndul că piramidele s-au clădit așa cum s-au clădit. O mașină care sapă pentru om ne umple azi de orgoliul rațiunii triumfătoare. Tot ce facem este ca să simplificăm și să înnobilăm lupta pentru cîștigarea existenței. E clar: brutalitatea efortului omenesc va dispare. Dar efortul ?

ceva 
deener-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE
DIN VIETNAMUL DE SUDComitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri, întregul popor român vă adresează cordiale felicitări și un fierbinte salut de solidaritate internaț.ionalistă cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a constituirii Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.înaltul spirit de sacrificiu și dîrzenia cu care poporul vietnamez luptă împotriva agresorilor demonstrează că nu poate fi îngenuncheat un popor care își apără libertatea, independența și integritatea patriei sale.Urăm eroicei populații din Vietnamul de sud ca sub conducerea unicului său reprezentant legitim, Frontul Național de Eliberare, să obțină victoria deplină asupra agresorilor americani.Reafirmăm cu acest prilej hotărîrea poporului român de a acorda poporului frate vietnamez întregul sprijin politic, material și moral în lupta sa justă împotriva agresiunii, pentru apărarea ființei naționale și a dreptului sacru de a dispune de propria sa soartă.

In ce sens cred ÎN PAGINILE II-III

că trebuie perfecționată
organizațiilor regionale

deservirea de partid Banat, Cluj
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

Relatări de la

Mures-Autonomă Maghiară CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

(Continuare în pag- a IV-a)

Anglia curtează
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(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare in pag. a Vl-a)

Ing. Miron VILAU 
cooperativa agricolă 
Siliștea Crucii, 
regiunea Oltenia

organizato-organizarea inte-

In atelierul mecanic central al Combinatului de celuloză și hîrtie De|
Foto : D. Canrlrea

Piața corn

cooperativelor de către

Din lectura articolului „Puncte de vedere cu privire la sistemul de organizare a brigăzilor de tractoare", consemnat în ziarul „Scînteia" nr. 7171, mi-au reținut atenția, în mod deosebit, părerile referitoare la mărimea brigăzilor de tractoare, cît și a numărului acestora în cadrul linei cooperative agricole. De la bun început, vreau să subliniez că existența mai multor brigăzi de tractoare într-o cooperativă agricolă generează greutăți, atît pentru S.M.T., cît și pentru unitatea deservită.Cooperativa agricolă din Siliștea Crucii are 2 800 ba teren mecanizabil. între anii 1963—1964 au existat două brigăzi de tractoare. Vreau să evidențiez că lucrurile n-au mers mai bine ca înainte, cînd unitatea era deservită de o brigadă cu 16 tractoare, și nici ca acum, cînd aceasta dispune de 22 tractoare, 12 combine și alte mașini agricole. Cînd existau două brigăzi de tractoare, în permanență erau divergențe în ce privește repartizarea terenului, iar calitatea lucrărilor de multe ori lăsa de dorit. Trebuia să satisfacem pretenția nejustificată a mecanizatorilor, din ambele brigăzi, de a lucra în același loc, deși structura și rezistența solului este aproape identică în unitatea noastră.Neajunsurile generate existența a două brigăzi de tractoare sînt multiple : greutăți în decontarea carburanților, lubrifianților și a pieselor de schimb care se împrumută între brigăzi în timpul lucrului ; în aprovizionarea cu alimente și pregătirea hra-

nei; formulare consumate în plus cu evidența și recepțio- narea lucrărilor, angajarea cooperativelor în cheltuieli mai mari pentru construirea de sedii, pierderi de teren a- fectat amplasării sediilor permanente.Greutăți similare s-au manifestat și la alte cooperative agricole din zona S.M.T. Băi- lești în care au existat mai multe brigăzi de tractoare. Ca urmare, în 1965 s-au unificat, de către conducerea S.M.T., brigăzile într-un număr de 5 cooperative din cele 16 deservite, iar începînd cu 1967 se vor mai unifica încă 9 brigăzi, care deservesc alte 4 cooperative agricole. Trecerea la unificarea brigăzilor de tractoare a fost precedată de multiple măsuri rice ca :rioară a teritoriului și stabilirea mărimii optime a parcelelor de teren, construirea de case pentru cazarea mecanizatorilor, bucătării și alte dependințe necesare.Practic, încă din 1964, au fost organizate sedii permanente în fiecare cooperativă agricolă din zona S.M.T. Băilești. în acest sens merită evidențiate cele înfăptuite la cooperativa agricolă din Rast. Pe lîngă locuința alcătuită din dormitoare pentru 40 mecanizatori, sală de mese, bu-

Cu toată creșterea înregistrată de statistici în privința mediei de participant! la conferințe și alte tipuri de manifestări cultural-educative, încă nu putem fi mulțumiți cu sfera lor de cuprindere. Ținem o expunere în fața a 80—90 auditori, care nu reprezintă întotdeauna a- devăratul public căruia îi era adresată tema noastră. îmi relata un medic că s-a dus să vorbească într-un sat din raionul Marghita despre pericolele întreruperilor de sarcină. S-a înarmat cu argumente, statistici, și-a

conferințele
9

Primul ministru britanic, Harold Wilson, a anunțat recent datele turneului pe care îl va face, în cursul următoarelor două luni, în capitalele celor șase țări membre ale Comunității economice europene (C.E.E.). însoțit de ministrul afacerilor externe, George Brown, el va vizita Roma, Parisul, Bruxellesul, Luxemburgul, Bonnul și Haga pentru a constata dacă o cerere oficială a Angliei de aderare Ia Piața comună ar fi susceptibilă să primească un răspuns afirmativ.’După conferința din luna martie a Uniunii Europei occidentale. (U.E.O.) — organism din care fac .parte „cei șase" plus Marea Bri- tanie — cabinetul Wilson a declarat că toți membrii comunității vest-europene sînt de acord cu intrarea Angliei. Acum, oficialitățile de la Londra se străduiesc să primească garanții din partea acestora.Este adevărat, actualul cabinet laburist nu-și poate permite, din mai multe puncte de vedere, să ' sufere un eșec de genul aceluia din 1963, cînd Franța a barat prin veto-ul său calea Angliei spre Piața comună. Guvernul laburist se leagă de semnele care ar putea prevesti schimbarea poziției Elysee-ului, întemeindu-și efortu-| rile pe o astfel de ipoteză." Acum trei ani, cînd conservatorii B se aflau la putere și au încercat, 
S fără rezultat, să aducă Marea Bri
ll tanie în Piața comună, partidul la- 
g burist, pe atunci in opoziție, a sta- I bilit condiții : aderarea la Pia- 
H ța comună să nu afecteze agri-

Articol scris 
pentru „Scînteia" 

de Lance SAMSON, 
publicist englez

cultura britanică, precum șf comerțul Angliei cu țările Common- wealth-ului și cu membrii Asociației europene a liberului schimb (A.E.L.S.). Celelalte două cerințe ale laburiștilor erau ca Marea Bri- tanie să-și mențină dreptul de a elabora politica ei economică și de a urma o politică externă proprie.La începutul lunii decembrie, premierul britanic a organizat la Londra o întîlnire a șefilor de state din A.E.L.S. Wilson a obținut de la aceștia, în cele din urmă, aprobarea de a merge înainte pe calea pe care a pornit.Care sînt, însă, datele problemelor privind celelalte condiții pe care le stabilise partidul laburist ? Experții britanici consideră că urmările aderării la Piața comună asupra comerțului Angliei cu țările Commonwealthului (car9 deține o pondere însemnată în volumul total al schimburilor noastre) și asupra agriculturii ar fi la fel de negative ca oricînd. S-a calculat că, în această eventualitate, prețul alimentelor ai crește cu aproximativ 15 la sută, iar costul general al vieții cu circa 5—6 la sută ; ceea ce ar însemna cheltuieli suplimen-

tare de 25 șilingi pe săptămînă pentru fiecare familie de patru persoane. în ce privește condițiile de ordin politic, deși Piața comună nu a reușit nici pînă acum să devină o comunitate economico-poli- tică „integrată", unii membri ai săi nu au lăsat să se înțeleagă că au renunțat la acest obiectiv prevăzut în Tratatul de la Roma; astfel că Anglia ar avea în continuare motive să se teamă de un amestec în politica sa economică internă în eventualitatea aderării ei la C.E.E.în cazul acesta, se ridică întrebarea : De ce laburiștii și-au schimbat poziția după ce au format guvernul și încearcă — la fel ca și predecesorii lor, conservatorii — să aducă Anglia în Piața comună ? De ce continuă chiar și convorbirile cu caracter de sondaj, din moment ce în Europa occidentală se aud glasuri ca Marea Britanie să mită numai după ce valoriza lira sterlină;îinpotriva căreia actualul afirmă că se pronunță Răspunsul îl putem afla numai dacă privim politica laburiștilor în ansamblu. Căci realitatea tristă este că, într-o serie de probleme interne și externe, printre care Vietnamul, Rhodesia și politica de austeritate economică — ca să nu dăm decît aceste exemple — partidul laburist, acum cînd nu mai este în opoziție, duce aceeași politică, uneori sub altă etichetă, ca predecesorul său, partidul conservator.

carefie priva măsură cabinet hotărît ?



PAGINA 2 SCINTEIA

(Urmare din pag. I)Munca devine o plăcere, nu pentru că se realizează apă- sînd pe butoane, ci pentru că ne pune intr-o stare de tensiune, pentru că ne dă febră, pentru că ne obligă să pășim pe cărări nebătătorite, să învingem. Aud spunîndu-se: „viața e ușoară, deci e minunată". Dar viața este minunată nu pentru că este ușoară. Cred că trebuie să învățăm să extragem bucuria e- xistenței noastre pe acest pă- mînt nu numai în momentele de glorie, ci și în cele de încleștare, nu numai cînd a- vem coronițe pe frunte, ci și cînd fruntea ne e îmbrobonată de sudoare. Nu numai duminica, ci și miercurea. Nu numai cînd culegem via, ci și cînd o stropim..Am auzit o dată vorbind doi absolvenți de facultate. Cel mai descurcăreț avea totuși o voce convingătoare : „— Vino la noi. Nu te bate nimeni la cap. Nu te-ntreabă nimeni cît e ceasul. Ți-o spun eu. N-ai de făcut mai nimic". Cum se poate ispiti cineva cu „n-ai de făcut mai nimic" ?E frumoasă imaginea oamenilor în . halate albe, care strunesc mașini de nichel, în săli cu pereții, de sticlă, cu scări rulante și cu microfoa

ne. Ne fascinează imagined unui viitor în care elicopterele vor liia locul bicicletelor și existența noastră cotidiană se va desfășura fotogenic, sub semnul cuceririlor civilizației. Dar sînt oameni care asudînd pentru confortul lor și al umanității sînt incapabili să creadă că o existență fericită se poate confunda cu traiul liniștit și îmbelșugat ; oameni care nu cred că tot ce e .birie este neapărat ușor și simplu ; care au înțelepciunea să iubească viața din jurul lor nil numai sub formele ei cristalizate, realizate, ci și sub formele ei încă imperfecte, care muncesc nu numai pentru plăcerea recompensei, ci și a lucrului bine făctif; care, âș- teptînd într-o gară, se apucă să repare un gard, deși nu știe al cui este’și” n-o să-l inai vadă probabil niciodată, oameni pentru care amîndouă mîinile. sînt mîna dreaptă ; Harpagoni — nu ai banilor, ci ai timpului ; oameni care știu că morbul ratării vine nu dinafară, ci dinăuntrul ființei omenești ; cei care nu invidiază și nu clevetesc, poate nu întotdeauna din mărinimie, ci pentru că socotesc că viața este prea scumpă ca s-o cheltuiască astfelseptuagenari care refuză tihna, nu din bravadă, ci pentru că nu găsesc în ea nici un fel de plăcere ; poeți care n-au uitat cum se cosește finul ; oameni care cred că momentul în care am început să ne' cîștigăm pîinea cu sudoarea frunții marchea- ză nu alungarea, ci primirea în rai.
Măsuri pentru 

îmbunătățirea întreținerii » 9
bunurilor de folosință5 

îndelungată
(Urmare din pag. I)

special cele de strictă necesi
tate, cu o durată de funcțio
nare mică săU frecvență mai . 
mare de delectare.

Posesorii de biciclete și mo
torete vor putea să-și procure, 
in caz de pană, piese de schimb 
și accesorii la- unitățile ,,Peco“. 
Cetățenii din diferite localități 
ale țării, care au neapărată 
nevoie de un tub electronic 
pentru televizor, de o anii mită 
piesă pentru autoturism, mo
tocicletă său bicicletă, dar nu 
au la indemină o unitate co
mercială din cele enumerate 
mai sus, pot folosi rambursul 
poștal, sistem recent introdus 
in Întreaga țară, care se vă ex
tinde și la alte piese.

tn magazinele care vînd pie
se de schimb se găsesc, nu de 
multă vreme, cărți poștale, ti
părite de M.C.I., cate se dau 
gratuit cumpărătorului care so
licită o piesă ce nu se găsește. | 
El completează cartea poștală 
și o pune lă cutie. Aceste 
„semnale" ajung in miinile ce
lor care se ocupă de aprovizio
narea cu piese de schimb, din- 
du-le astfel posibilitatea să a- 
fle operativ ce piese lipsesc, 
în ce localități și le permit să 
ia măsuri de trimitere a pie
selor respective acolo unde 
sint cerute.

a-

da- do- ne- șiSe

anatul; ținut pitoresc și fertil, cunoscut din timpuri străvechi pentru bogățiile sale naturale, pentru frumusețea și originalitateaportului, folclorului, pentru hărnicia, ospitalitatea și voia bună a locuitorilor săi, ocupă astăzi un loc important în industria, agricultura, știința și cultura patriei noastre, aducînd o contribuție însemnată la înfăptuirea politicii partidului de făurire a orînduirii socialiste.înscriindu-se printre evenimentele de seamă din viața organizației regionale de partid Banat, conferința ținută în ziua de 17 decembrie a.c. la Timișoara a prilejuit delegaților celor peste 100 000 de comuniști din regiune un însufleți- tor bilanț al realizărilor obținute în construirea socialismului, o a- naliză competentă și cu spirit de răspundere a sarcinilor de viitor, izvorîte din istoricele documente ale Congresului al IX-lea al P.C.R.La conferință au participat tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C-C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Ioan Cîreei, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional de partid, a prezentat darea de seamă a comitetului regional. înfățișînd un tablou sugestiv al realizărilor obținute de oamenii muncii din Banat în diferite domenii ale economiei și culturii socialiste, perspectivele de înflorire a regiunii în anii următori, vorbitorul a subliniat că succesele de pînăcum — fundament solid pentru înfăptuirile viitoare — confirmă pe deplin justețea și clarviziunea politicii- partidului nostru, caracterul realist al planului cincinal, faptul că sarcinile stabilite corespund posibilităților de care dispune regiunea. In acest an, pe 11 luni, planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 102 la sută, al productivității muncii — de 101,4 la sută, obținîndu-se produse suplimentâre în valoare de peste 300 milioane de lei. Au fost asimilate noi produse. Unitățile agricole de stat și cooperatiste din regiune au realizat 1 345 000 tone de ceteâle, Cea mai mare recoltă obținută vreodată pe aceste meleaguri, precum și importante sporuri la producția animalieră. Au crescut fondurile alocate învă- țămîntului și culturii, s-au îmbunătățit condițiile de locuit și aprovizionarea populației.Succesele Obținute se datoreSC entuziasmului', abnegației și hărniciei cu care oamenii muncii — români, germani, maghiari.' sîrbi și de alte naționalități,. înfrățiți în muncă, animați de înalte sentimente patriotice — dau viată programului de înflorire a patriei elaborat de Congresul ai IX-lea al P.C.R., competentei cu care organele și organizațiile de partid se ocupă de problemele vieții materiale și spirituale a regiunii.Dar, după cum s-a arătat în rea de seamă, într-o serie de menii mai sînt încă deficiențe, împliniri pe măsura cerințelor exigentelor societății noastre,mai fabrică încă mașini și utilaje cu parametri scăzuți, bunuri de consum de calitate inferioară. Planul de investiții pe 1965 n-a fost îndeplinit integral, iar în cele 11 luni din 1966 s-a realizat numai 76 la sută din planul anual. In ultimii trei ani, producțiile și rentabilitatea gospodăriilor de stat n-au crescut în mod corespunzător.Relevînd faptul că în 1967 se va marca un nou și însemnat progres în sporirea producției industriale, în realizarea unor importante obiective economice, în dezvoltarea agriculturii și înflorirea culturală a regiunii, darea de seamă și participant» la discuții au arătat că este necesar să se înlăture cu operativitate deficientele semnalate, organele și organizațiile de partid a- vînd îndatorirea să mobilizeze e- forturile și capacitated oamenilor muncii din toate sectoarele, acor- dînd cea mâi mare atenție întăririi disciplinei de plan și financiare, creșterii performantelor produselor și scăderii prețului de cost, ■ridicării productivității muncii și a eficienței întregii activități. Au fost propuse măsuri menite să asigure îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor din domeniile economic și social-cultural.Produsele pe care urmează să le realizăm în următorul an ăl cincinalului sînt tot atît de importante ca acelea asimilate pînă acum — a spus, în cuvîntul săU, ing. Iosif Opriș, director general al Uzinelor constructoare de mașini din Reșița. Aș aminti numai cele trei hidro- agregate pentru construcția de la Porțile de Fier. înfăptuirea exemplară a sarcinilor noastre de producție impune comuniștilor, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la conferința organizației de partid a orașului București, o contribuție activă la organizarea- științifică a producției, la atingerea parametrilor consacrati în producția contemporană mondială. A- ceasta presupune intensificarea cercetării .tehnico-științifice uzină, cît și continuarea cu multă hotărîre a colaborăriicreație cu cadre didactice din învă- țămîntul superior și din institutele

din mai de

TA ORGANIZAȚIEI REGIONALE
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Academiei. în aceeași ordine de idei, prof. dr. ing. Ioan Anton, președintele Comisiei regionale de coordonare a cercetării științifice, s-a referit la necesitatea ca laboratoarele uzinale să fie încadrate cu personal de cea mai înaltă competență.Mai mulți vorbitori, între care 
Roman Pircea, președintele Consiliului regional al Uniunii Generale a Sindicatelor, Coriolan Pop, prim- secretar al Comitetului orășenesc Timișoara al P.C.R., Gheorghe Dor- 
neanu, directorul Direcției regionale C.F.R., Elena Udrea, muncitoare la „Industria textilă" Dugoj, au fie tid să toți indicatorii, să fie respectată și să se întărească disciplina în muncă, să fie folosite integral capacitățile de producție și timpul de lucru, cultivîndu-se în rîndul colectivelor de întreprinderi spiritul gospodăresc în utilizarea materialelor și materiilor prime. Dimitrie 
Ardelean»; muncitor la uzina „Strungul“-Arad, s-a referit la necesitatea ridicării calificării muncitorilor, îndeosebi a celor tineri.Considerând întemeiată critica făcută în darea de seamă cu privire la nerealizarea integrală a planului de investiții, cîțiva vorbitori, printre care Vasile Dăjii, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Banat, 
Uie Gliiță, inginer șef adjunct la întreprinderea minieră Mol- dova-Nouă, s-au referit la necesitatea unei mâi StrînSe colâbo- rări între institutele de proiectare, unitățile de construcții și beneficiari pentru asigurarea din timp a documentațiilor, aprovizionarea^ cir materiale, organizarea operativă și chibzuita a șantierelor. în toată a- ceast.ă activitate, forurile locale trebuie să fie sprijinite de conducerile ministerelor beneficiare ale investițiilor.Cu toate că în acest an condițiile naturale n-au fost dintre cele mai favorabile, recoltă a fost bună — a spus ing. Nicolae Ghe- rescu, director al TrUstului G.A.S. Arăd. Există însă posibilități pentru sporirea ei continuă. O asemenea pbsibilitate o constituie redarea în cifcUitUl agricol a terenurilor supuse inundației, stagnărilor de ape, precum și extinderea irigațiilor. Experiență pozitivă a unităților agricole a fost prezentată pe larg în conferință de mai mulți vorbitori, printre care Ârcadie 
Giurgiev, președintele cooperativei agricole de producție Diniaș, 
Andrei Dzamba, directorul S.M.T, Gotlob, ’ Petru Vișescu, președintele Consiliului agricol raional Bozo- vici, Iosif Demeter,- președintele codpetâtivei agricdle " de producție Nerău, Elena Sîrbu, ’brigadier zootehnic la cooperativa agricolă de producție Căvărah. Ing. loan O- 
prea, președintele Uniunii regionale a cooperativelor agricole de producție, a criticat trustul „A- grosem" pentru faptul că nu a- sigură întotdeauna unităților a-

relevat metodele ce trebuie să folosite de organizațiile de par- pentru ca toate întreprinderile realizeze sarcinile de plan la

gricole cooperatiste semințe de calitate. De asemenea, produce greutăți cooperatorilor faptul că unele întreprinderi ale industriei chimice nu livrează în ritmul planificat îngrășămintele contractate.într-o regiune în care există 4 institute de învățămînt superior, cu 13 000 de studenți, școli diferite în care învață 195 000 de e- levi, este firesc ca problemele pregătirii și educării tinerei generații să se afle printre preocupările de frunte ale organelor și organizațiilor de partid. Prof. ing. Con
stantin Avram, rectorul Institutului politehnic din Timișoara, a a- rătat că în formarea studenților trebuie să-și facă loc tot ce e cu adevărat modern în știință și teh-

nică, să se îmbine chibzuit pregătirea teoretică cu cea practică.Despre rolul important al școlii în instruirea și educarea tinerei generații, despre răspunderea famiiiei, a organizațiilor obștești în formarea profilului1 moral al tineretului, au vorbit în conferință prof. Maria Pavelca, de la Liceul din Orșova, Radii Bălan, prim-secretar al Comitetului regional U.T.C., Iosif Bayerle, președintele colegiului de partid, studenta Rodica Unc ș.a.Oamenii nu făuresc numai o- biecte, ci și propria lor viață, după legile frumosului — a. spus artistul emerit Gheorghe Leahu, președintele Comitetului regional pentrU cultură și artă. Regiunea noastră dispune de forțe intelec-

triale capabile de o mai largă și mai complexă activitate de popularizare â înfăptuirilor poporului nostru. loan Szekler, directorul Teatrului german de stat, a relevat condițiile optime create de partid pentru înflorirea națiunii în socialism, pentru activitatea înfrățită a Oamenilor mundii; a intelectualilor de diferite naționalități;Exprimînd profunda și totala a- deziune la politica externă a partidului, la măsurile întreprinse pe plan internațional de statul nostru în vederea colaborării pașnice cu toate popoarele, Tudor Iorga, prim- secretar al Comitetului raional Făget al P.C.R., Eugenia Alexandru, președinta Comitetului regional al femeilor, și alți vorbitori au condamnat cu hotărîre agresiunea S;U.A. în Vietnam; au cerut încetarea acesteia, respectarea dreptului- poporului vietnamez de a-și hotărî singUr soarta.în încheierea dezbaterilor, în- tîmpinat cu vii aplauze de către cei prezenți la conferință; a luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv și âl Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat.

După Congresul al IX-lea, întreaga activitate de partid și de stat s-a ridicat la un nivel superior ; nu există domeniu important al vieții economice, sociale și ideologice, în care să nu se fi resimțit suflul creator, inovator, imprimat de Congres. Vorbitorul a prezentat pe larg măsurile luate de partid pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului, a înfățișat bilanțul rodnic al. realizărilor poporului nostru în primul an al cincinalului, a relevat succesele obținute de oamenii muncii din regiunea Banat.Arătînd că, în cadrul cincinalului, anul viitor are o importanță deosebită, vorbitorul a spus : indicele principal care reflectă calitatea muncii de conducere și planificare a economiei, nivelul organizării producției în toate întreprinderile; îl constituie eficiența e- conomică. Aceasta este sursa principală a creșterii acumulărilor socialiste, a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. Alături de succesele remarcabile realizate în întreprindefile noastre în ultimii ani în acest domeniu, trebuie .să arătăm că sînterh încă departe de a epuiza nesecatele rezerve de cate dispune economia națională. Vorbitorul s-â referit la depășirea Consumurilor specifice de tnețal, la pierderile provocate de rebuturi în unele întreprinderi bănățene. Este necesât câ organizațiile de partid, conducerile administrative să facă din spofirea productivității muncii o problemă centrală a activității lor. Trebuie să se pună capăt tendințelor de risipă, precum și de depășire a necesarului de forțe de muncă.Vorbitorul a subliniat necesitatea sporirii preocupării pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru modernizarea și perfecționarea neîntreruptă a mașinilor și utilajelor. Cei cărora clasa muncitoare, poporul, le încredințează bunurile materiale, mijloacele de producție ale țării pentru a le administra, trebuie să facă totul pentru a le fructifica cu maximum de randament.

După ce s-a referit la importantele sarcini de ridicare a calității producției industriei; vorbitorul a spus : Prezența pe piața mondială a produselor noastre cere ca toate mărfurile pe care le producem să poată face față, din punct de vedere al calității și prețuiui de cost, competiției cu mărfurile âltOr țari avansate. Sublinierea acestui îucru este cu atît mai 'necesară cu cît multe întreprinderi din regiune au importante sarcini de export.Relevînd principalele feâlizări obținute în dezvoltarea bazei teh- nico-materiaie a agriculturii. în regiunea Banat, vorbitorul a arătat: Este necesară o muncă mai stăruitoare pentru punerea în valoare a ' humerdăselbr rezerve de ' spotire; ă? producției agricole, despre a căror existentă Vorbesc convingător rezultatele unităților âgricole fruntașe. Dezvoltîhd experiența pozitivă de pînă acum, regiunea Banat poate deveni fruntașă, un exemplu de organizare modernă a creșterii animalelor. Problema eficienței e- conomice, a rentabilității se pune ca o sarcirtă deosebit de importantă și în agricultură.Vorbitorul s-a ocupat pe larg de problema realizării integrale a planului de investiții în anul viitor, arătînd că aceasta are o importanță hotărîtoâre pentrU realizarea întregului plan cincinal. POpbrUl român — a spus tovarășul Chivu StoiCa' —' și-a însușit pe deplin politica partidului de industrializare a țării, de dezvoltare continuă a forțelor de producție, a acceptat marile eforturi materiale ale perioadei âctuale, știind că nUmâi astfel poate lichida rămînerea în urmă moștenită din trecut și își poate asigura 6 viață îmbeișUgâtă, civilizată, înflorirea Continuă a țării. Este -nevoie Ca boul comitet regional de partid, organele economice centrale, Organizațiile de partid să examineze de urgență, cu toată seriozitatea, situația existentă în domeniul investițiilor șl să ia toate măsurile pentru a asigura, în anul care vine, tecupOrareâ ră- mînerilor în urmă, accelerarea ritmului de execuție, atingerea în timpul cel mai scurt a pârâmetrl-

lor proiectați, în vederea îndeplinirii integrale a planului de investiții.Subliniind importanța deosebită pe care partidul și statul o acordă științei, sporirii rolului ei în producția materială, în întreaga viață socială, vorbitorul â relevat posibilitățile existente pentru creșterea aportului oamenilor de știință din regiune la dezvoltarea economiei. Vorbitorul s-a referit pe larg la sarcinile ce stau în fața învăță- mîntuliii de toate gradele, a cadrelor didactice, a studenților.în cOhtîrtuâre; tovarășul Chivu Stoica a evidențiat principalele măsuri adoptate de statul nostru pentru ridicarea nivelului de trai al poporului și sarcinile ce revin în această privință orgartelor de partid și de stat din regiune.O expresie a înaltei responsabilități a partidului și statului nostru pentru viitorul poporului o constituie recentele măsuri luate în vederea creșterii natalității și întăririi familiei. Ne bUcură făptui că în țâră noastră a crescut dUrata medio a vieții Cetățenilor, dar hd putem rămîne indiferenți față de scăderea natalității. în regiunea Banat s-â înregistrat nivelul Cel mai scăzut de natalitate din țară. Acest lucru este greu de înțeles, dacă ținem seama că azi populația trăiește mai bine ca în trecut, că societatea oferă numeroase avantaje pentru creșterea, instruirea și e- ducarea tineretului. Vorbitorul s-a referit apoi la înalta răspundere ce revine societății și familiei, fiecărui părinte, pentrU creșterea și e- ducarea tinerei generații.Partidul nostru' urmărește cu perseverență întărirea Statului nostru Socialist, dezvoltarea democratismului orînduirii noastre ca element esențial al procesului de desăvîrșire a Construcției socialismului. Una dintre îndatoririle principale ale sfaturilor populare este de a întări legăturile cu cetățenii, de a lărgi cadrul de consultare a maselor și controlul acestora, de a rezolva operativ cererile cetățenilor, a asigura Satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților de viață ale populației.

După ce â arătat că; în perioadă scursă de lâ conferința precedentă, organizația regională de partid a ridicat nivelul activității sale, to* varășul Chivu Stoica a spus î Obiectivele mari pe care partidul le pune în viața economică și socială a țării noastre pun în fața tuturor organizațiilor de partid sarcina de a-și perfecționa continuu stilul și metodele de muncă. Unul dintre instrumentele de muncă, aplicate cu măiestrie și eficientă de partidul nostru în construcția Socialistă, este critica și autocritica, dezvăluirea deschisă a lipsurilor și neajunsurilor; , căutarea neabătută a soluțiilor pentru îmbunătățirea continuă a activității în toate domeniile.OcUpîndu-se de munca desfășurată în domeniul ideologic, vorbitorul a spus : Organele și organizațiile de partid vor trebui să militeze mai departe pentru ridi- ■ carea propagandei de partid la nivelul marilor exigențe ale actualității. O atenție deosebită va trebui să se acorde, în continuare, edu- , cării oamenilor mUncii români și de alte naționalități în spiritul frăției și al dragostei față de patria socialistă comună, al muncii însuflețite pentru sporirea bogățiilor ei.în continuare, tovarășul Chivu Stoica s-a referit la politică externă a țării noastre, subliniind că ea are ca temelie trainică, permanentă, principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecul în treburile interne; avantajul reciproc. / Vorbitorul a subliniat importanța asigurării păcii și securității în Europa pentru îmbunătățirea climatului international și pacea mondială. împteuhă cu to^'e popoarele iubitoare de pace, ța^ noastră, așa. cum s-a arătat și în recenta Declarație a guvernului nostru, condamnă cu tărie siunea Statelor Unite ale în Vietnam, își exprimă tatea deplină cu viteazul fricatul popor vietnahiez. a acordat și va acorda în nuare poporului vietnamez întregul său sprijin material; moral, politic și diplomatic. Recentele bombardamente asupra capitalei R. D. Vietnam accentuează greaua răspundere cu care s-au încărcat S.U.A. în războiul din Vietnam.După ce s-a referit la unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, vorbitorul a spUs : Partidul nostru va milita neobosit și în viitor pentru a-și aduce contribuția la apărarea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

agre- Americii solidari- și neîn- România conti-

★Conferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință plenară, membrii comitetului regional au ales în funcția de prim- secretar pe tovarășul loan Cîreei.într-o atmosferă de entuziasm, participau ții' Ia ' conferință au a- doptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R;; tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., în care se afirmă că oamenii muncii din regiune văd în politica internă și externă a partidului expresia năzuin-. țelor.și aspirațiilor lor• celor ma.' fierbinți. Hotărîrea unanimă aî comuniștilor bănățeni este aceea de a mobiliza toate capacitățile creatoare la îndeplinirea și depășirea planului cincinal, contribuind, cu toată pasiunea și energia, la întărirea și înflorirea patriei, la ridicarea României socialiste pe noi culmi ale civilizației și progresului.
Gheorghe BADRUS 
Florica DINULESCU

Bî

MUREȘ-AUTONOMĂ
V

eleagurile regiunii Mu- reș-Autonomă Maghiară au cunoscut, în anii socialismului, profunde transformări înnoitoare. Orașe și comune ca Tîrnăveni,Reghin, Gălăuțaș, lernut și altele au devenit importante centre industriale. Agricultura e în plină modernizare, un puternic avîht cunosc știința și editura, tea își găsește o .presie consecvența politicii partidului de dezvoltare â forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, de ridicare lâ o viață nouă a tuturor regiunilor patriei. Diferitele aspecte ale procesului de continuă dezvoltare a regiunii, problemele complexe pe care le ridică în toate domeniile de activitate aplicarea hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului aU fost pe larg dezbătute în recentă conferință a organizației regionale de partid.La lucrările Conferinței aU participat tovarășii Emil Bodnâraș, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Virgil Trofili, secretâr al C.C. al P;C.R.Darea de seamă a comitetului regional, prezentată de tovarășul 
Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional, a făcut 0 cuprinzătoare analiză .. a activității desfășurate pe multiplele fronturi ale construcției socialiste de organele și Organizațiile de partid, analiză ce a fost întregită și dusă mai departe de cuvîntul delegaților. Lucrările conferinței au scos în evidență maturitatea politică a organizației regionale, competența și inițiativa comuniștilor,

învățămîntul, în toate aces- puternică ex-

înaltul lor spirit de răspundere pentru înfăptuirea politicii partidului.Conferința a apreciat ca îmbucurătoare rezultatele obținute în acest prim an al cincinalului în îndeplinirea sarcinilor de plan. Hărnicia oamenilor muncii din regiune, îmbunătățirea calitativă a activității organelor și organizațiilor de partid au asigurat depășirea planului producției globale pe 11 Iutii cu 4,1 la sută, iar la producția marfă vîn- dută și încasată cu 3,9 la sută. Față de aceeași perioadă a anului trecut) volumul producției â crescUt cu 16 la sută) iar productivitatea muncii Cu 13,6 la sută, pe această bază obținîndu-se 88 la sută din sporul de producție. Tovarășii Dorel Popa, inginerul-șef al Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, și ing. Mișu 
Kraft, directorul general al Termocentralei lernut, aU înfățișat pe larg în cuvîntul lor experiența valoroasă a colectivelor acestor noi obiective, care au fost date în funcțiune la termen și au atins în scurt timp parametrii proiectați.în conferință s-a subliniat însă că există mari posibilități de â obține rezultate superioare printr-o mai bună organizare a procesului de producție, reducerea consumurilor etc. Deși indicatorul de creștere a productivității muncii a fost realizat — a arătat tov. Vasile Rus, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Mureș — există încă în această nrivință mari rezerve. Va trebui a spus vorbitorul — să îndreptăm într-o și mai mare sură atenția asupra spoririicienței economice a întregii munci desfășurate în întreprinderi. Important este ca tot ce întreprindem în această direcție să pornească de

ne mă- efi-
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la analize temeinice efectuate la fâța locului, cu participarea celor mai competente cadre.Ing. Ernest SzOtyori, secretar al comitetului regional de partid, a arătat că în multe întreprinderi, conducerile administrative consumă prea mult timp pentru probleme mărunte, în detrimentul coordonării muncii de ansamblu a întreprinderilor, al soluționării unor probleme de perspectivă, tolerează încălcări ale disciplinei. Nu pretutindeni acționează suficient conducerea colectivă. Cunoștințele, experiență personală; fiecît de valoroasă; nu mai sînt suficiente în condițiile actUâle; pentru a răspunde cerințelor noi trebuie să studiezi sistematic, să cunoști temeinic tot ce apare nou în domeniul economic. Se impune, așadar, ca organele de partid șă se Ocupe mal îndeaproape de modul în care-și desfășoară activitatea conducerile administrative ale întreprinderilor. Urmări favorabile va avea, firește, și eliminarea oricăror manifestări de formalism și birocrâtism în îndrumarea întreprinderilor de către ministere.Ing. Marin Cristi, directorul întreprinderii miniere-Bălan, ing. 
Mircea Birău, directorul Trustului regional de constructii-montaj, și alți participant! la discuții s-au o- cupat în intervențiile lor de diferitele probleme pe care le ridică realizarea planului de investiții pe 1967 și pe următorii ani ai cincinalului. S-a arătat că ceea ce se impune în acest domeniu este asigurarea unui ritm de muncă și de predare constant pe tot timpul a- nului, iar „cheia" atingerii acestui obiectiv este îmbunătățirea planificării, pregătirea minuțioasă a fiecărei lucrări noi, utilizarea rațio-

nală a mijloacelor de mecanizare a muncii.Un. loc important au ocupat în dezbateri problemele agriculturii. Conferința a apreciat rezultatele gospodăriilor agricole de stat, ale cooperativelor agricole, care au obținut recolte mai mari decît prevederile inițiale la grîu, secară, porumb. A fost îndeplinit planul și la sporirea efectivului de bovine, a crescut producția de lapte. Darea de seamă și numeroși vorbitori au arătat însă că producțiile obținute sînt încă sub posibilități. Cea mai bună dovadă este faptul că în unele unități, despre a căror experiență au relatat pe larg conferinței Liviu Corla, președintele cooperativei agricole de producție Bogata-Luduș, Mihai 
B. Kovăcs, prim-secretar al Comitetului raional de partid Ciuc, s-au realizat recolte mult superioare ceior medii: 18 000—21 000 kg de cartofi la hectar, 4 000 și chiar 5 120 kg de grîu la hectar, peste 3 000 și chiar 6 000 kg de porumb boabe la hectar, 50 000 și 80 000 kg sfeclă de la hectar. Augustin directorul Trustului regional stat, Milică Giura, nreședintele Uniunii regionale a cooperativelor agricole de producție, Kelemen, inginer în agricolă de producție Gheorghieni. Gheorghe Kulcsâr, prim-secretar al comitetului raional de partid Tg. Mureș, și alți vorbitori s-au referit la diferite aspecte ale întăririi economico-orga- nizatorice a unităților de producție din agricultură, la necesitatea valorificării terenurilor tive prin plantări cu îndiguiri și desecări.Viața ideologică, științifică a regiunii,

chiar zahăr Șarlea, G6-
Gheorghe cooperativaRemetea-

slab produc- vii și livezi,culturală și problemele

ridicate de considerabila, ei dezvoltare în anii puterii populare și-au găsit o Vie oglindire în lucrările conferinței. Prof, dr. docent 
Tiheriu Maros, decanul Facultății de medicină^ generală din cadrul I.M.F., a arătat că măsurile luate de partid pentru mai buna organizare a cercetării științifice, orientarea spre legarea strînsă a cercetării de nevoile reale ale dezvoltării societății rodesc și în activitatea științifică din cadrul I.M.F., care a obținut rezultate importante într-un șir de domenii.Subliniind puternica înflorire a ' creației literare și artistice,. scriitorul Siito Andrâs a spus : Noi, scriitorii, artiștii plastici, actorii, compozitorii din această regiune sîntem apreciați și așteptați cu dragoste la Ciuc, ca și la Constanța, la Luduș, ca și la Iași. în viața noastră artistică au loc desigur multe discuții, căutări de drumuri, de forme noi de exprimare, dar în aceste căutări nu putem uita nici o clipă că arta noastră poate să înflorească numai ne baza realităților tării, numai adă- pîndu-se la izvoarele spirituale ale patriei, ascultînd mesajul pămîn- tului strămoșesc, al universului uman pe care-1 reprezintă România socialistă. Scriitorii, ziariștii — a spus în continuare vorbitorul —■ oglindesc zi cu zi, în scrisul lor, frăția și prietenia ce-i unesc pe oamenii muncii din patria noas- " tră, indiferent de naționalitate. Dar ■ mi se pare că nici unul dintre noi, oricît de talentat, nu a reușit să dea o imagine atît de grăitoare a acestei realități, ca acei oameni, tineri și vîrstnici, bărbați, femei, . muncitori, țărani, intelectuali, ro- mâni, maghiari, germani, care în j zilele de neuitat din vara aceasta au ieșit cu pîine și sare, în costumele lor colorate, cu cîntecele și/ dansurile lor, cu bucuria și încrederea lor adîncă, cu pațrifJtismul lor înflăcărat în întîmp'marea oaspeților dragi, a conducătorilor de partid și de stat v. eniți în regiune.Cu mult inten'es a ascultat con- ferința^ cuvîntul tovarășului Haj- 
tlu Gyezo.. 'redactor șef al revistei „Igasz. T>zo“, care a evocat, prin emo ționante citate din scrierile u'nor oameni de seamă din trecut, tradițiile strînsei solidarități a oa-
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lujul, regiune atit de bogată, în al cărei peisaj geografic firea a îngemănat platouri mănoase și molcome dealuri, munți și rîuri cărora s-au născut lepe malurile gende și doine; Clujul — frămînta- tul pămînt pe care s-a plămădit de-a lungul veacurilor, ca într-o vastă retortă, o comunitate trainică de oameni pricepuți și gospodari, o mare familie muncitoare înfrățită azi prin unitatea de sentimente și aspirații — a găzduit la 17 decembrie conferința organizației sale de partid.Maturitatea și competenta, o înaltă exigență și un spirit analitic viu — expresie a continuei căutări creatoare și a voinței de autodepășire — putere de discer- nămînt și de penetrație în miezul problemelor, gradul ridicat al responsabilității sociale au caracterizat lucrările conferinței.La lucrările conferinței au participat tovarășii Ion Gheorghe Ma
urer, membru al Comitetului E- xecutiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri. 
Janos Fazekaș, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, conducători ai unor instituții centrale etc.Subliniind rezultatele obținute prin eforturile pline de însuflețire ale oamenilor muncii din regiunea Cluj, darea de seamă prezentată de tovarășul Aurel Duca, prim-secretar al comitetului regional de partid, a arătat că întreprinderile industriale ale regiunii vor îndeplini planul producției globale și al producției marfă vîndută și încasată în proporție de cel puțin 102 la sută ; productivitatea muncii a crescut cu 1,7 la sută fiind cu 7,6 la sută mai mare față de anul trecut; pe această bază s-a obținut 68 la sută din sporul producției globale. Totodată s-a arătat că în unele întreprinderi utilajele sînt folosite în proporție redusă, nu este asigurată ritmicitatea producției, există încă deficiențe în introducerea și extinderea cări aleBune nute în regiunii, gricole de producție au obținut în acest an o producție de grîu de peste 1 400 kg la hectar — cu 200 kg mai mult față de anul trecut ; 1 800 kg porumb la ha — față de respectiv 1 590 kg ; 22 000 kg sfeclă de zahăr, față de 16 500 kg în 1965. Cu toate acestea producția este încă sub nivelul posibilităților, îndeosebi la cultura cartofului. Pornind de la acestea, darea de seamă a preconizat un ansamblu de măsuri privind aplicarea agrotehnicii avansate, extinderea soiurilor intensive și semiintensive, îmbunătățirea fondului funciar.Ocupîndu-se pe larg de problemele învățămîntului, darea de seamă a conturat direcțiile principale de efort în vederea ridicării nivelului activității didactice, formării unui tineret stăpîn pe o solidă instrucțiune de specialitate, educat în spiritul unei etici înalte. în vederea îmbunătățirii continue a cercetării științifice, pentru legarea ei cît mai strînsă de nevoile producției, comisia teritorială de coordonare a activității științifice din regiune trebuie să depășească etapa de organizare, să asigure o mai judicioasă gospodărire a bazei materiale a cercetării, să urmărească cu mai mare atenție modul cum sînt valorificate rezultatele obținute de oamenii de știință.Creația cultural-artistică pulsează puternic la Cluj, așa cum re- 

tehnicii noi, au loc încăl- disciplinei de producție, sînt și rezultatele obți- dezvoltarea agriculturii Astfel, cooperativele a-

menilor muncii de pe aceste meleaguri în lupta împotriva exploatării, pentru libertate și o viață mai bună. Această frăție este cimentată astăzi prin drepturile și îndatoririle egale în slujba patriei comune — Republica Socialistă România.Multiplelor probleme ale educării tineretului le-au consacrat cuvîntul lor tovarășii Eugenia 
Mureșan, profesoară la liceul din

reflectă hăr- muncă al oa- organizației de a asigura

Caracterizînd condițiile generale interne în care s-au desfășurat lucrările conferinței, vorbitorul a arătat că nota dominantă o constituie entuziasmul și abnegația cu care întregul nostru popor muncește pentru a da viață programului cuprinzător de ridicare a patriei, adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. în cadrul general al progresului înregistrat în dezvoltarea economică și socială a țării se înscriu și rezultatele obținute de regiunea Mureș-Autono- mă Maghiară, care nicia și avîntul în menilor, capacitatea regionale de partid înfăptuirea programului trasat de partid.Aplicînd în mod ferm politica de industrializare socialistă, de dezvoltare economică a tuturor regiunilor țării, partidul și statul au prevăzut în acest cincinal, pentru regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, investiții de 7,3 miliarde de lei, urmînd ca din această sumă să se construiască, între altele, 10 obiective industriale și 6 secții noi. Ca urmare, potențialul economic al regiunii va spori simțitor. volumul producției ei industriale va crește cu oî la sută. Pentru 1967 se prevede o creștere a producției globale industriale cu 14 la sută față de acest an. creștere superioară ritmului mediu pe țară. Volumul investițiilor industriale ce urmează să fie realizat în 1967 se ridică la 1,1 miliarde lei.Experiența bogată pe care au dobîndit-o colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri, organi- 

flectă apariția a numeroase lucrări de proză, poezie și critică literară, expozițiile plastice, repertoriul bogat al teatrelor. Pentru dezvoltarea continuă a creației artistice, pentru eliminarea unor manifestări de ermetism, lipsă de mesaj, pentru promovarea unei arte și literaturi cu un bogat conținut ideologic și de o înaltă ținută artistică este necesar ca organele și organizațiile de partid să acorde un sprijin mai substanțial filialelor uniunilor de creație și instituțiilor de artă, să încurajeze schimburi de păreri, confruntarea deschisă a opiniilor de pe pozițiile esteticii marxist-leniniste.Un puternic accent s-a pus în darea de seamă pe problemele muncii politico-educative a organizațiilor de partid, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, intensificarea educării patriotice a tineretului, întărirea continuă a frăției și prieteniei de nezdruncinat, cimentată între oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din regiune.Arătînd că orașul Cluj dă 40 la sută din ponderea producției globale a regiunii, tovarășul Remus Bucșa, prim-secretar al Comitetului orășenesc Cluj al P.C.R., a subliniat totodată existența unor importante rezerve nevalorificate de către întreprinderile clujene, precum și necesitatea de a se acorda o mai mare atenție problemelor calității, ținîndu-se seama că anul a- cesta s-au înregistrat peste 600 refuzuri și reclamații la produse ale industriei regiunii. Vorbitorul, ca și alți delegați, s-a referit la problema investițiilor, subliniind necesitatea urmăririi sistematice de către organele de partid precum și de conducerile întreprinderilor a tuturor factorilor — documentație, utilaje, forță de muncă — de care depinde intrarea în funcțiune, la termenele și parametrii planificați, a obiectivelor stabilite. După ce a informat conferința despre depășirea cu 40 la sută a planului de export — încălțămintea produsă de fabrica „Clujana" se exportă în 16 țări — tov. Ștefan Nylgesz, directorul fabricii, a arătat că anul a- cesta, datorită neprimirii la timp a documentației, s-au produs fenomene de „asalt" în realizarea investițiilor, mai ales în trimestrul IV ; pentru anul viitor există premise mai favorabile, o parte a documentației a și fost primită.Directorul general al Uzinelor „Industria Sîrmei“-Cîmpia Turzii, 
Ion Stanatiev, a arătat că în etapa actuală de dezvoltare a industriei noastre o condiție esențială a progresului este intensificarea legăturii unităților industriale cu centrele de cercetare științifică. O serie de rezultate pozitive obținute de colectivul uzinei se datoresc colaborării cu institute de cercetări și cu specialiști din învățămîntul superior din Cluj și din alte orașe în soluționarea superioară a unor probleme de producție.Despre avantajele economice ale aplicării rezultatelor științei și introducerii tehnicii moderne a vorbit și tov. directorul C.F.R., care a subliniat că, adoptarea unor dispozitive perfecționate, manevre ce solicitau înainte 4—5 oameni și se efectuau în 10 minute, se realizează astăzi de către un singur om în 5 secunde, crescînd astfel considerabil productivitatea muncii. Totodată el s-a oprit asupra unor probleme privind întărirea disciplinei în muncă și calificarea cadrelor.Ca urmare a dezvoltării economice — a arătat tov. Aurel Ilea, directorul Direcției regionale comerciale — a crescut nivelul de trai

Alexandru Filioreanu,Direcției regionale prin

Deda, raionul Toplița, și loan Hadnagy, prim-secretar al comitetului regional U.T.C.Numeroși vorbitori, printre care 
Vasile Căldare, prim-secretar al Comitetului raional de partid Reghin, și Ironim Buda, prim-secretar al Comitetului raional de partid Tîrnăveni, s-au ocupat de stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, criticînd ruptura ce se mai face 

zațiile de partid din întreprinderile regiunii, priceperea, talentul și entuziasmul oamenilor muncii sînt o garanție că aceste sarcini vor fi îndeplinite în bune condiții, că unele greutăți și rămîneri în urmă care s-au manifestat in anul acesta vor putea fi învinse.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea unor e- forturi susținute pentru organizarea producției industriale pe baze științifice, introducerea perseverentă a tehnicii noi, reducerea consumului de materiale, îmbunătățirea calității produselor, asigurarea rentabilității în fiecare întreprindere. Comitetul regional, organele și organizațiile de partid, ca și conducerile întreprinderilor vor trebui să urmărească cu cea mai mare perseverență sporirea productivității muncii în toate sectoarele, aceasta fiind sursa principală de dezvoltare a e- conomiei naționale, de sporire a venitului național, de ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc.Vorbitorul a arătat că pe toate șantierele trebuie luate asemenea măsuri, îneît încă în primele luni ale noului an să se asigure executarea unui volum considerabil din lucrările prevăzute pe 1967, să nu se lase, cum s-a întîmplat și se mai întîmplă în destule locuri, ca partea cea mai mare a' investițiilor să fie realizată abia în semestrul al doilea.Subliniind. în continuare, rezultatele bune obținute în agricultura regiunii, vorbitorul a insistat asupra marilor rezerve de sporire a producției agricole. îndeosebi la cultura cartofilor, unde producțiile 

I

al populației regiunii, ceea găsit expresie în creșterea de cumpărare și orientarea mului spre mărfurile de calitate superioară și de folosință îndelungată ; el a făcut o serie de propuneri privind lărgirea și modernizarea rețelei comerciale, extinderea mecanizării, îmbunătățirea și modernizarea deservirii, studierea selectivă a cerințelor consumatorilor prin anchete de cercetare, simplificarea circulației comerciale, crearea de întreprinderi comerciale integrate.Mai mulți delegați, pornind de la faptul că regiunea Cluj, cu relieful ei variat, permite o agricultură complexă (culturi mari, legume, pomiviticultură, finețe etc) s-au oprit asupra unor importante rezerve de creștere a producției a- gricole. Tov. Ion Oniga, prim-secretar al Comitetului raional de partid Turda, a subliniat necesitatea unei sprijiniri mai eficace a cooperativelor agricole mai slabe, arătînd că există posibilități reale de a se obține sporuri substanțiale la producția de grîu și porumb. O pondere însemnată — 54 lasută — din veniturile unităților cooperatiste o dă sectorul zootehnic, a spus tov. loan Murășan, președintele consiliului agricol regional, care ă propus totodată un șir de măsuri pentru lărgirea șeptelu- lui și creșterea producției animale, prin acțiuni intercooperatiste conjugate pentru folosirea rațională a pajiștilor și fînețelor.Tov. Clement Rusu, președintele sfatului popular regional, s-a ocupat de o serie de probleme gos- podărești-edilitare, arătînd că da- 

ce și-a puterii consu-

Transmițînd conferinței salutul adresat de Comitetul Central al partidului și personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a re- ■ levat progresele notabile, substanțiale, înregistrate de organizația regională de partid Cluj în toate domeniile și a dat o înaltă apreciere dării de seamă cît și dezbaterilor care au exprimat într-o formă sintetică cele mai importante probleme ale dezvoltării multilaterale a regiunii, au preconizat soluții judicioase și metode eficiente de activitate pentru realizarea acestor soluții, Darea de seamă atît de completă "și de aprofundată, cuvîntul tuturor vorbitorilor — a spus tovarășul Maurer — ilustrează una din marile realități sociale ale României — faptul că partidul nostru a devenit o organizație a unor oameni luminați politic și totodată bine pregătiți profesional, care abordează cu competență și responsabilitate multiplele aspecte ale progresului economic și cultural al țării.Arătînd, în continuare, că dorește să-și concentreze cuvîntul îndeosebi asupra unor probleme ale industriei, vorbitorul a subliniat că există toate temeiurile să se aprecieze că planul de stat pe 1966 va fi îndeplinit și depășit — probabil în proporție de 102 la sută — în aproximativ toate sectoarele și la toți indicatorii. Paralel cu efor-
control organeunui tendința unor de a se substitui unor stat și economice în diferitelor probleme.

simțită uneori între hotărîri și a- plicarea lor, lipsa sistematic, de partid organe de rezolvareaîn încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

medii sînt considerabil mai mici decît în regiunile Bacău, Suceava. Va trebui, de asemenea, să se acorde o mai rnare atenție dezvoltării zootehniei, creșterii producției de lapte.Experiența regiunii, ca și a celorlalte regiuni, arată că chiar și în răstimpul scurt care a trecut de la înființarea lor, uniunile cooperatiste și-au dovedit eficiența, înlesnind unirea eforturilor cooperativelor pentru sporirea producției agricole. Comitetul regional, comitetele raionale de partid vor trebui să ajute uniunile cooperatiste pentru a-și îndeplini în bune condiții sarcinile ce le-au fost încredințate.Oprindu-se asupra unor probleme ale vieții interne de partid, vorbitorul a subliniat datoria organelor și organizațiilor de partid de a se îngriji în continuare de primirea în partid a celor mai înaintați oameni ai muncii, a pune capăt unor manifestări de formalism și superficialitate în munca de partid, a aplica în întreaga lor activitate principiul conducerii și al muncii colective, a afirma o deosebită exigență în activitatea politico-ideo- logică.O uriașă forță a societății noastre este patriotismul înflăcărat al poporului. Vizita din astă vară a conducătorilor de partid și de stat în regiune a prilejuit calde manifestări ale unității și frăției dintre locuitorii acestor meleaguri — români, maghiari, germani, ale atașamentului lor nemărginit față de partid. Am avut aici nenumărate mărturii ale faptului că prietenia și frăția dintre oamenii muncii de toate naționalitățile, făurită prin 

torită unor factori ca întîrzierile în livrarea de radiatoare nu poate fi dat în folosință un număr de locuințe a căror construcție este demult terminată ; de asemenea, a insistat asupra repetatelor tergiversări în rezolvarea problemei prafului de ciment de la fabrica din Turda, care afectează pe locuitorii orașului.In multitudinea și diversitatea problemelor abordate de conferință, un loc însemnat a revenit aspectelor privind norme ale vieții sociale, eticii și moralei. Pe larg au vorbit despre rolul femeii în societatea noastră, despre întărirea familiei și dezvoltarea formelor de muncă educativă în rîndul tineretului tovarășa Aurelia Dănilă, președinta comitetului regional al femeilor, și tovarășul Augustin Ma- 
teuț, prim-secretar al Comitetului regional Cluj al U.T.C.Tov. Ștefan Peterfi, prorector al Universității Babeș-Bolyai, a relevat desfășurarea în condiții tot mai bune a învățămîntului superior ; el a arătat totodată că există necon- cordanțe între nivelul examenelor de admitere în facultăți și cel de cunoștințe al bacalaureaților și a propus desființarea sistemului de repetate reexaminări, care încurajează superficialitatea și duce la diminuarea simțului de răspundere al unor studenți.în cadrul conferinței a fost a- bordat un evantai larg de probleme ale activității celor peste 60 unități de cercetare științifică din regiune. Acad. Raluca Ripan, președinta filialei Cluj a Academiei, relevînd importanța măsurilor organizatori-4 

furile pentru realizarea obiectivelor planului, conducerea partidului a desfășurat o vastă acțiune de înnoire a stilului de muncă, pentru imprimarea în toate domeniile de activitate a unui stil viu, dinamic, perfecționat — așa cum reclamă stadiul de azi al României,' stat socialist modern, care înaintează impetuos pe drumul larg al progresului. Rezultatele cu care încheiem primul an al cincinalului arată cît de temeinic au fost studiate și cît de realist au fost așezate obiectivele de plan și justifică încrederea, însuflețirea și, e- lanul în muncă cu care a răspuns întregul nostru popor.Ocupîndu-se apoi de cîteva probleme majore ale perfecționării conducerii industriei, vorbitorul a subliniat că, în centrul preocupărilor partidului, stă grija pentru creșterea eficienței economice, a rentabilității întreprinderilor. Pentru valorificarea marilor rezerve existente în acest sens, pe lîngă pîrghiile cunoscute — folosirea mai judicioasă a spațiilor de producție, a capacității utilajelor, a timpului de lucru — trebuie dezvoltată preocuparea pentru însușirea și folosirea cu randament maxim a tehnicii celei mai noi. Partidul, statul fac mari eforturi pentru procurarea tehnicii moderne — și aceasta reclamă din partea conducătorilor de întreprinderi, 
secole împotriva ridicat în socia- înaintată, întă- temelia pe care

lupta comună de asupritorilor, s-a lism pe o treaptă rind și mai mult așezăm cu nădejde planurile noastre de viitor. Acesta este rezultatul politicii juste, marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, care a lichidat pentru totdeauna asuprirea socială și națională.Unitatea și frăția oamenilor muncii de toate naționalitățile sînt un bun de preț al întregului nostru popor, pentru dobîndirea căruia a fost nevoie de muncă perseverentă, de înfruntarea cu hotărîre a adversităților care stăteau în calea acestei înfrățiri, a prejudecăților întreținute de clasele exploatatoare. Să păzim acest bun ca lumina ochilor. Organizațiile de partid, oamenii muncii au datoria să combată cu toată autoritatea și vigoarea orice manifestări șovine, naționaliste, rămășițe ale vechii mentalități, profund dăunătoare intereselor celor ce muncesc și să întărească, în fiecare zi, în fiecare ceas, frăția de nezdruncinat dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din patria noastră socialistă.Vorbitorul s-a oprit pe larg a- supra problemelor educării tineretului, subliniind că factorii multipli de educație de care dispune școala noastră trebuie să-și pună ca țel îndrumarea întregii energii a tineretului spre studiu, spre însușirea a tot ce a creat și creează mai de preț poporul nostru, popoarele lumii în sfera științei și culturii. Școala trebuie să formeze nu numai specialiști, ci și caractere, oameni noi, cu un înalt simț moral și cetățenesc, animați de dragoste de patrie.în regiune există un valoros detașament de intelectuali — ingineri și tehnicieni, profesori, cercetători științifici, scriitori, artiști, oameni de cultură. Rezultatele de seamă obținute de ei pînă acum ne permite exprimarea convingerii că intelectualitatea mureșeană va pune și de aici înainte în valoare întreaga ei capacitate de creație, adueîndu-și contribuția bine determinată la progresul material și spiritual al României socialiste.Aborclînd unele probleme actuale ale politicii internaționale a partidului și statului, vorbitorul a arătat că țara noastră este hotărîtă 

ce luate de partid și guvern pentru stimularea activității științifice, a exprimat hotărîrea cercetătorilor de a duce mai departe valoroasele tradiții clujene în domeniul științei și a insistat ca tematica de cercetare să fie cît mai strîns legată de practică, de nevoile economiei noastre naționale. Prof. 
Octavian Fodor, rector al Institutului medico-farmaceutic Cluj, și prof. Ion Ursu, prorector al Universității Babeș-Bolyai, s-au ocupat de aspecte ale formării noilor oameni de știință în diferitele discipline, subliniind necesitatea găsirii unor forme îmbunătățite de selecționare a viitorilor cercetători și de perfecționare a specializării lor.La Cluj trăiesc și creează scriitori români și maghiari, care, împreună, se străduiesc să dea expresie în o- perele lor gîndurilor și năzuințelor oamenilor ce își duc viața de veacuri pe aceste meleaguri românești, a spus poetul Letay La,jos, redactor-șef al revistei „Utunk". Scriitorul D. R. Popescu, secretarul filialei Cluj a Uniunii scriitorilor, a reamintit necesitatea ca oamenii care mînuiesc condeiul să-și păstreze mereu viu sentimentul răspunderii ce le revine pentru reflectarea veridică și cu strălucire artistică a realităților pe care le trăiesc.Numeroși vorbitori au exprimat, în cuvîntul lor, solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperiar lismului american, adeziunea deplină și sprijinul oamenilor muncii din regiunea Cluj față de politica externă promovată de partidul și statul nostru.

pentru dezvoltarea econo- pentru satisfacerea nevoilor există o relație intimă, care inseparabil aceste clemente

a organizațiilor de partid, o deosebită grijă pentru pregătirea corespunzătoare a muncitorilor, pentru ridicarea continuă a calificării lor la nivelul înalt al tehnicii contemporane, pentru a obține maximum posibil de randament, de productivitate prin introducerea noilor utilaje. între productivitate și rentabilitatea întreprinderilor, acumulările statului, sporirea fondurilor miei și sociale unește componente ale progresului societății. Nici un fel de factor, nici un fel de .considerent nu pot prevala asupra îndatoririi stricte a conducerilor de întreprinderi de a asigura creșterea continuă și substanțială a productivității muncii, de a deschide cîmp larg tehnicii moderne.Subiectul unei mai mari atenții trebuie'să-1 constituie, de asemenea, ritmicitatea producției și, în special, punctualitatea și precizia în aprovizionarea țehnico-materia- lă, ținîndu-se seama că amploarea sarcinilor de plan pe 1967 impune reducerea stocurilor. Totodată este necesară reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a consumurilor specifice, și mai ales a consumului de metal, în prezent exagerate nu numai în raport cu produse similare din țările înaintate 
să-i' acorde în continuare eroicului popor vietnamez sprijin pe plan politic, material și moral pînă la victoria deplină împotriva agresorilor arhericani. Recenta bombardare a orașului Hanoi a prilejuit un hotărît protest cuprins în Declarația guvernului român, expresie a indignării poporului nostru față de acest act provocator și o- dios săvîrșit de agresori.O cerință primordială pentru progresul cauzei socialismului și a păcii este întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste. Așa cum a subliniat tovarășul. Nicolae Ceaușescu în cuvîntul său la recentul Congres al Partidului Comunist Bulgar, interesele cele mai profunde ale clasei muncitoare din toate țările cer să nu se întreprindă nimic ce ar adînci divergențele din mișcarea muncitorească și ar spori pericolul sciziunii, să se facă tot ce este cu putință pe linia găsirii căilor spre unitate. în momentul de față, aceasta este, după părerea noastră, cerința fundamentală a internaționalismului proletar, în care își găsește întruchipare grija pentru interesele mișcării muncitorești.în încheiere, tovarășul Emil Bodnaraș, în numele Comitetului Central al partidului, a urat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din regiune, deplin succes în munca lor, închinată construirii socialismului, ridicării României socialiste pe treptele tot mai înalte ale progresului, bunăstării și civilizației.

★Conferința â ales membrii noului comitet regional de partid și ai comisiei de revizie. în prima sa plenară, comitetul regional a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R.Delegații la conferință au adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, o telegramă în care .exprimă hotărîrea tuturor oamenilor muncii din regiune de a nu-și precupeți eforturile în lupta și munca lor pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., a prețioaselor indicații date de conducătorii de partid și de stat cu ocazia viziteloi' făcute în regiune.
Ada GREGORIAN 
Adrian PRODAN
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ettehnic-industrial, dar chiar și față de actualele noastre posibilități.Un important loc în cuvîntul tovarășului Ion Gheorghe Maurer l-au ocupat problemele aplicării în producție a cuceririlor științei. Pătrunderea amplă și revoluționară, dinamică — s-ar putea spune explozivă — a științei în producție este o caracteristică a industriei moderne ; azi cercetarea științifică a devenit un motor al producției. Este un fenomen cu multiple aspecte și implicații — dar este de datoria organizațiilor de partid, a conducătorilor de întreprinderi să înțeleagă acest imperativ major, de care depind mersul înainte, progresul în pas cu țările avansate.în legătură cu aceasta s-a subliniat necesitatea dezvoltării activității sectoarelor de concepție în întreprinderile mari, precum și folosirea de către întreprinderi a posibilităților de colaborare cu oamenii de știință ; un bun exemplu îl dă colectivul de la „Industria Sîrmei" prin solicitarea sistematică și legăturile cu oamenii de știință din Cluj și din alte centre. De asemenea, vorbitorul s-a oprit asupra problemelor îmbunătățirii metodelor de coordonare a cercetării, subliniind importanța muncii colective în cercetare în actualele condiții ale dezvoltării științelor, problemelor documentării și dotării, potrivit posibilităților, cu aparatură modernă de investigație, precum și folosirii raționale a celei existente.Eforturi serioase trebuie depuse în domeniul pregătirii de specialiști, al formării noilor contingente de cercetători. Este de apreciat exigența sporită a cadrelor didactice față de nivelul de pregătire a studenților ; nimeni nu-și poate permite luxul promovării de cadre slab pregătite. Cultivarea la elevi și studenți a sentimentului datoriei, a deprinderii de a munci cu seriozitate și perseverență, așa cum au muncit în trecut, în condiții incomparabil mai grele, oameni iluștri ai științei și culturii noastre, este o problemă ce privește nu numai școala, dar și organizațiile de partid și cele ale U.T.C.In continuare vorbitorul a relevat importanța deosebită pe care au căpătat-o buna organizare și conducere a întreprinderilor, subliniind că asigurarea rentabilității nu este întotdeauna și în orice sector legată obligatoriu de producția de serie mare ; practica, experiența chiar și a țărilor celor mai înaintate industrial. din lume arată că, alături de întreprinderile-gigant, există, ca auxiliare, și își au o temeinică rațiune economică întreprinderi mici și chiar foarte mici, caracterizate însă printr-o înaltă tehnicitate și o foarte bună organizare a producției și a muncii. Un subiect de reflecție l-ar constitui o- rientarea către asemenea direcții a cooperației meșteșugărești.în anul care vine, an cu investiții de o amploare fără precedent în țara noastră, comitetul regional, colectivele de conducere din întreprinderi trebuie să acorde cea mai mare atenție intrării în funcțiune la termenul planificat a noilor o- biective și atingerea integrală a parametrilor proiectați.Vorbitorul a subliniat, în continuare, că una din sarcinile esențiale ale organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice o constituie selecționarea și promovarea cu grijă a cadrelor. Sarcinile ce revin astăzi unui conducător de întreprindere sînt deosebit de complexe. S-au format însă, așa cum a arătat și desfășurarea conferinței de la Cluj, cadre de conducere economică mature, competente, care aduc cu ele, în sectoarele ce le sînt încredințate, gîndire îndrăzneață, orizont larg, suflu inovator. Asemenea cadre trebuie promovate cu hotărîre, ținîndu-se seama de criteriul „omul potrivit, la locul potrivit".Relevînd temeinicia tratării problemelor agricole în darea de seamă a comitetului regional, vorbitorul a subliniat că agricultura este una din marile rezerve ale economiei naționale, căreia conducerea de partid îi acordă acum toată importanța cuvenită. Eforturi susținute, măsuri concepute într-o amplă perspectivă vor pune în deplină valoare pămîntul țării.în încheierea cuvîntului său, tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a referit la caracteristicile politicii externe a partidului și statului nostru, ca politică profund chibzuită, pe deplin corespunzătoare intereselor fundamentale ale poporului i român, în concordanță cu aspirațiile omenirii contemporane și care Ya fî ,Promovată cu consecvență și în viitor. El a transmis felicitări membrilor de partid și tuturor oamenilor muncii din regiunea Cluj pentru remarcabilele lor realizări și le-a urat noi succese în activi- | tatea consacrată propășirii patriei.

•Ar gConferința a ales noul comitet | regional de partid și comisia de revizie. întrunindu-se în ședință I plenară, comitetul regional a ales | în funcția de prim-secretar pe tov. I 
Aurel Duca, membru al C.C. al I P.C.R. Iîn încheierea lucrărilor, delegații au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, în care se a- rată că oamenii muncii din regiunea Cluj, exprimîndu-și adeziunea deplină și sprijinul ferm față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, vor munci cu hotărîre și entuziasm pentru înfăptuirea exemplară a stabilite de Congresul al P.C.R., pentru înflorirea socialiste sarcinilor IX-lea al României

Nicolae
Mihai FLOREA

CORBU

probele

a funicularuiuiPe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier s-au încheiat probele tehnologice la prima linie a marelui funicular de peste Dunăre care, tra- versînd iluviul pe aproape 500 de metri, tranșportă balastul la fabricile de preparare a betoanelor. Linia a a- tins capacitatea proiectată, a- dică 2 000 mc în 24 de ore. A- cest fapt a determinat atingerea capacității proiectate și la cele două fabrici de preparare a betoanelor intrate recent în funcțiune. In prezent mon- torii execută lucrările la cea de-a doua linie a funicularuiui. (Agerpres)
IN CONSTRUCȚIE:

Al treilea cargou
mineralier
de 12500 toneConstructorii navali gălățeni au pus pe cală primele elemente de navă ale celui de-al treilea cargou mineralier de 12 500 tone. Atelierele de confecționat și fasonat au prelucrat pînă acum peste 400 tone de material — tablă și profile navale — reprezentînd circa 10 la sută din volumul total al lucrărilor navei.Cele trei cargouri de mare tonaj se află acum în același flux de producție. Primul se află înlr-un stadiu avansat, iar al doilea pe cala de asamblare, la ultima etapă de construcție.
în bazinul

carbonifer Rovinari

Lucrări
de deschidere
la o nouă carieră
de lignit

in apropierea carierei Cicani 
din bazinul carbonifer al Rovi- 
narilor au început lucrările de 
descindere a noii cariere de 
lignit Beterega — unul dintre 
cele mai importante obiective 
ale industriei cărbunelui pre
văzut a intra in funcțiune in 
acest cincinal.

La numai cițiva metri adin- 
cime, cariera Beterega dispune 
de un important zăcămint de 
lignit care poate fi exploatat pe 
un front de peste 1 700 m. Din 
noua mină a Rovinarilor se vor 
extrage anual 2 200 000 lone 
cărbune, fn prezent, se lucrea
ză la deschiderea frontului de 
lucru. (Agerpres)

La Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej a început producția industrială a cauciucului cu ulei mineral — produs realizat de specialiștii laboratorului de cercetări al combinatului. Noul sortiment de cauciuc sintetic pr^intă caracteristici superioare de rezistență, iar anvelopele fabricate din el realizează un rulaj sporit. Totodată, costul său este mai redus cu circa 25 la sută decît al cauciucului sintetic obișnuit. Primele cantități din noul sortiment au fost livrate fabricii dc anvelope „Danubiana" din București.
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PAGINA 4 SClNTEIA

Activitatea cultural- 
educativă de masă
necesită o mai bună 

fundamentare 
științifică

(Urmare din pag. I)contribuție organizatorică a comisiei de femei și personalului me- dico-sanitar din localitate ar fi avut fără îndoială alte rezultate.Dar problema frecvenței la con-■ feririțe mai are și altă fațetă. Am sondat în mai multe localități participarea nesatisfăcătoare la acțiunile Cu caracter instructiv ale căminului. Din răspunsurile primite și din constatările făcute la manifestări se deducea clar existența unei monotonii, a lipsei de varietate și de fantezie : expuneri citite în grabă, înaintea filmelor, cu texte generale, uneori inadecvate ,sau fără nici o localizare, lecturi■ ' di») presa cotidiană primită, deâîjcfel, într-un număr de exemplare destul de mare în sate, recenzii fade sau cu pretenții științifice, justificate cîteodată doar de abundența '.unor termeni de speciali- - tete.E adevărat că numărul mic de intelectuali, îm special în satele nereședință de comună, constituie o dificultate. Organizarea de acțiuni cu valoare tematică ridicată pe raza întregii comune ar înlătura și această cauză. Posibilitățile de aprofundare a problemelor locale, schimbul viu de opinii și de experiență sînt cî- « teva din argumentele Care ne îndeamnă să milităm pentru o mai judicioasă utilizare a forțelor intelectuale din raza comunei — mai ales pentru satele aparținătoare.Mai apare un fenomen frecvent: acela al inoportunității tematicii. Asistam cîndva la o conferință despre „Producerea ploii artificiale" tot în raionul Marghita. Fru- moasăj interesantă, cu exemple și material intuitiv. Atît de sugestivă era vorbirea înflăcărată a lectorului, atît de interesante experiențele, încît nici nu mai auzeai făpăitul cadențat al ploii care de trei săptămîni nu mai contenea. O voce din sală s-a auzit spre sfîr- șit : „Dar să oprim ploaia nu ne învățați ?“ într-un sat de munte, un conferențiar, abia coborît din- tr-o mașină, a tratat pe nerăsuflate despre „Avantajele cultivării sfeclei de zahăr". Citea conștiincios tema. Auditoriul își imagina șesuri întinse, cu zeci de hectare unde se lăfăia această cultură, care în nici un caz nu putea să se aclimatizeze pe coclaurii lor. Dar i-ar fi interesat mult mai mult pomicultura, zootehnia și alte subiecte foarte 1 actuale pentru ei.Categorii diverse de vîrstă. de Sex, de ocupații, cer o orientare tematică diferențiată. Mai cu seamă alegerea subiectelor pentru tineret e în multe locuri nerezolvată.
Asistăm ia o 

uniformizare 

metodică ?Experiența activului cultural, contribuția publicațiilor de specialitate, seminariile, cursurile și instructajele, tendința de promovare a „noului" și mulți alți factori au diversificat în ultimii ani claviatura formelor metodice. Dorința de a avea alături de conferințe și jurnale vorbite, simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri, seri tematice, „buletine ale C.A.P." etc. a stîrnit o emulație rodnică la unele cămine culturale, care au încercat rînd pe rînd diferite tipuri de acțiuni. Să vedem ce am făcut însă pentru stabilirea și adîncirea caracteristicilor fiecărei forme de manifestare.Asistam zilele trecute la un „bu-- letin al C.A.P." într-o comună din raionul Salonta. Pe scenă s-au urcat vreo zece persoane. Ce pro- cedee au folosit? Fiecare a vorbit sau a citit, mai monoton sau mai nuanțat, despre subiectul încredințat. Această perindare de vorbitori a durat aproape douăei ore. L-am întrebat pe directorul ■ căminului prin ce se deosebește a- ■y: cest așa-zis „buletin", de un simpozion sau o seară tematică. A- -f doptarea cu 2—3 ani în urmă a „buletinului C.A.P." urmărea să e- realizeze „noutatea" prin interca- ” larea unor procedee metodice variate de transmitere a cunoștin-- țelor.Am înregistrat adevărate „mode" ale unor modalități de expunere ă temelor, care făceau „vogă" un timp și se stingeau. Astfel, „s-a •n purtat" un timp „seara de calcul", ai' apoi „seara tematică", „seara de c întrebări și răspunsuri" și în cele din urmă „simpozionul", „buleti- - nul C.A.P.". Ultima modă în materie de metodică la noi, o con- i stituie „masa rotundă". S-a constatat că subiectul plasat la 2—3 vorbitori, într-o discuție, în care schimbul de opinii devine pasionant, antrenează publicul, stîrneș- c te curiozitatea, concentrează atenția. Totuși, extinderea nejustificată a acestui procedeu asupra oricărui public și cu orice vorbitori este contraindicată. Am văzut o

astfel de masă rotundă la care fiecare participant stătea cuminte la locul lui și cînd i se dădea cuvîn- tul expunea o parte a temei, ce i se încredințase, apoi se așeza și aștepta ca următorul să continue. Nici un schimb de păreri, nici o discuție; nici o diferență față de un simpozion.Tendința de uniformizare metodică s-a extins chiar și asupra u- nor activități al căror conținut incumbă prin însăși titulatura lor o diversitate de mijloace* cum ar fi | brigada științifică. Și unele coleâ- | tive de acestea, care sînt de obicei i așteptate în satele noastre, recurg | tot la simple expuneri.Utilizăm noi oare formele de | manifestare, metodele și proce- | deele corespunzătoare dinamicii | satului contemporan ? M-am oprit | în comuna Mădăras, a cărei coope- & rătivă agricolă a trecut la o adevărată industrializare a unor ramuri ca zootehnia și legumicultura. Grajduri mari, cu mecanisme electrice, vagonete care aduc o hrană preparată după ultimele reguli ale științei, creștere rațională după grafic, plan de livrări ca într-o întreprindere obișnuită. Serele de legume organizate la nivelul tehnicii moderne. în consecință, problemele economice, de producție cer și la căminul cultural un lec- | torat în probleme tehnice de specialitate. Dar din compararea metodelor utilizate de căminul din Mădăraș cu altele ale căror condiții economice erau cu totul diferite, nu rezultau prea mari deosebiri. Așezămîntul de cultură nu ținea pas cu dezvoltarea social-economi- că a localității.Am observat la unele cămine „revirimentul" produs de diferențierea evidentă a formelor metodice, plusul de interes pe care l-a cîștigat alternarea unei conferințe cu o s sară de experiențe chimice, un grupaj de filme documentare comentate, un jurnal vorbit și alte tipuri de acțiuni. E necesar, după părerea mea, să ajungem la un sistem de manifestări, înlănțui- | te logic, cu o diversitate metodică | adecvată tematicii dar cu o pers- | pectivă clară a -scopului educativ | urmărit. A dat-- rezultate aprecia- | bile inițiativa unor comisii de râs- | pîndire a cunoștințelor* care și-au | fixat cîteva localități unde trimit | săptămînal lectori, timp de două- | trei luni, cu un program de educație științifică, rpatriotică, cetățenească, care cuprinde mai multe teme răspunzînd unor necesități locale.
/ Limitele cercetării 

științifice 

in domeniul

\ educației adulțilorProblemele pedagogiei adultului, îmbinate cu studii de psihologie socială și sociologie, ar fi bine să intre în profilul principal al unor institute centrale. Ne lipsește o lucrare de bază în problemele educației adulților, nu sînt definitivate nici metodicile de spe-. cialitate ale fiecărei ramuri a a- cestui sector complex. Rezultatele obținute în știința mondială, tradițiile culturii de masă din patria noastră, experiența cîștigată sînt numai cîteva din sursele deosebit de utile în întreprinderea acestor cercetări.Ne pierdem în organizarea a o sumedenie de manifestări mai mult sau mai puțin reușite și frecventate, începem în fiecare an cicluri de conferințe pe care uneori le părăsim pe parcurs, iar în anul următor le repetăm sau le reluăm adesea sub o formă și cu un conținut similar. De ce să nu fixăm o programă de 2—3 ani ? Bineînțeles că alături de această formă organizată, manifestările ocazionale, operative, cerute de evenimentul cotidian, ar completa un profil solid, închegat, al oricărui așeză- mînt de cultură.Colective ale unor comitete de cultură studiază probleme în legătură cu eficiența unor tipuri de manifestări culturale, modalități pentru asigurarea unei activități corespunzătoare în sate, cunoștințele de sociologie necesare activistului cultural și altele. De mare folos ne-ar fi o informare mai largă în privința cercetărilor instituțiilor specializate, pe pian mondial, în stabilirea conținutului și orientării metodice a educației adulților.în condițiile epocii socialiste, cînd accesul maselor la cultură este la noi o problemă de stat, cînd sute de mii de oameni ai muncii urmează forme ale învăță- mîntului de partid, ale învățămîn- tului seral și fără frecvență, universități populare și muncitorești, sînt educați prin intermediul unei rețele vaste a organizațiilor de masă, prin participarea la grandioasa operă de edificare a societății noi, fundamentarea științifică a educației adulților la sate devine o problemă presantă. H

în momentul de față putem vorbi de multiple intervenții pe plan organizatoric și științific menite să favorizeze în- tr-un fel sau altul stabilitatea sporită a procesului de învățămînt. E suficient să amintim măsurile luate ca un învățător său profesor să funcționeze la a- celeași colective de elevi pe tot parcursul școlarizării promoției, elaborarea programelor și manualelor școlare pentru o perioadă mai lungă de timp etc.Există însă un factor cu o mare putere de influență asupra stabilității procesului de învățămînt care nu și-a găsit pînă în prezent, după părerea mea, o formă corespunzătoare de aplicare. Este vorba de transferul cadrelor din învățămînt. Sînt de acord cu faptul că mișcarea de cadre în învățămînt este un proces firesc. Ceea ce provoacă a- tîtea neajunsuri desfășurării procesului de învățămînt este nu atît schimbarea cadrelor de la o catedră sau de la o școală la alta, cît faptul că a- ceastă operație firească, necesară chiar pînă la un punct, se desfășoară, cred după principii . necorespunzătoare.Pe scurt, un transfer de la o școală la alta se face pe baza unei cereri. Cînd solicitării i se dă curs, operația în sine slujește mai ales interesele cadrelor didactice care cer transferul — lucru firesc dar, din păcate, a- ceste interese nu sînt întotdeauna concordate cu cele ale perfecționării învățămîntului, ridicării nivelului de pregătire a corpului didactic, către care în mod firesc trebuie să tindă totalitatea acțiunilor legate într-un fel sau altul de viața școlii. Explicația este simplă. Acolo unde sînt mai multe cereri solicttînd un post liber, actualele instrucțiuni privind transferurile în învățămînt favorizează rezolvarea a- celei cereri care îndeplinește ordinea strictă a motivelor cuprinse în normele în vigoare. Așa pot fi explicate cazuiile, întîlnite uneori cînd în licee cu o bogată tradiție, apreciate pe drept cuvînt

Ce principii

guvernează

mișcarea
cadrelor didactice ?
ca adevărate școli de formare și afirmare a u- nor minți de prestigiu, posturile vacante se ocupă la întîmplare și nu printr-o selecție valorică. Aceasta favorizează pătrunderea în asemenea școli a unor cadre didactice mai puțin corespunzătoare și, implicit, scăderea exigenței față de pregătirea tinerilor ; în timp

acele situații în care proaspeții absolvenți ai învățămîntului superior nu se prezintă la posturile repartizate. în sfîrșit, prin instituirea unui concurs s-ar realiza o mai bună selecționare a didactice după valorice și, pe bază sănătoasă,accentuată stabilitate și continuitate în procesul de
cadrelor principii x această o mai

PUNCTE DE

ce alți profesori cu o pregătire superioară nu pot funcționa acolo unde valoarea formației lor le dă dreptul.Convingerea mea este că instituirea unui concurs pentru ocuparea locurilor rămase vacante ar avantaja perfecționarea sistemului de învățămînt în ansamblul său. S-ar favoriza, în primul rînd, și pe această cale o emulație de studiu permanent, de cercetare continuă în rîndurile corpului didactic. Ar fi sporită apoi posibilitatea ca un tînăr profesor, repartizat inițial în școlile generale, să poată lupta pentru promovarea sa în rîndurile cadrelor didactice care predau în licee. Sînt convinsă că această consecință, pe lîngă valoarea ei intrinsecă, ar diminua mult

® Teatrul de operă șl balet : AIDA — 19.
0 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30.
0 Teatrul Național. „I. L. Cara- giale" (la Sala Palatului) : CAS- TILIANA - 19,30.G Teatrul „C. I. Nottara" (sala Măgheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE - 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 20.© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din Bd. Schitu Măgu- reanu nr. 1, a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : NEÎNCREDERE ÎN FOIȘOR - 19,30.® Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 19,30, (în sala Teatrului de Comedie) : DOI PE UN BALANSOAR - 19,30.o Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE — 18,30.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL PITICULUI CLIP - 16,30, (sala din str. Academiei) : POVESTEA PORCULUI — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII - 20.

LA BACĂU

festival regional 
de teatru folcloric

La Bacău s-a încheiat luni primul 
Festival regional de teatru folcloric, 
importantă manifestare artistică de 
masă menită să ducă la cunoașterea și 
valorificarea creației dramatice popu
lare a locuitorilor văilor Bistriței, Tro- 
tușului și Șiretului.

Organizat din inițiativa Comitetului 
regional pentru cultură și artă Bacău, 
festivalul a atras de-a lungul celor trei 
luni cît s-a desfășurat sute de formații 
de artiști amatori. Ele au prezentat 
spectacole de teatru popular de măști, 
scenete și dialoguri populare care au o 
îndelungată tradiție în această parte a 
țării.

Încheierea festivalului a fost mar
cată de un spectacol de gală prezen
tat în sala Teatrului de stat din Bacău 
de către cele mai reprezentative for
mații selecționate la fazele raională și 
regională ale festivalului. Cu acest pri
lej, în holul teatrului a fost deschisă 
și o expoziție de etnografie și folclor.

In aceeași zi s-au desfășurat și lu
crările unei sesiuni de comunicări știin
țifice, organizată de Casa regională a 
creației populare Bacău. Cercetători de 
folclor din lași și Bacău au prezentat 
referate și comunicări cu privire la spe
cificul și evoluția teatrului folcloric în 
văile Bistriței, Trotușului și Șiretului.

(Agerpres)

H - | |

învățămînt, deoarece tendința de schimbare a postului va dobîndi pentru fiecare dascăl o singură direcție orientativă.Aplicarea unei asemenea propuneri tă, evident, nu elaborarea sub o îmbunătățită a legislației transferurilor, ci îndeosebi adoptarea unor elemente concrete care să ducă la valorificarea maximă a posibilităților de selecție oferite de soluția propusă. Spunînd a- cestea mă gîndesc la necesitatea instituirii unul asemenea concurs care să permită cu adevărat o serioasă examinare ă pregătirii solicitanțilo: ți- nîndu-se seama, totodată, și de profilul lor moral. Am în vedere, de asemenea, înlăturarea acelor practici, din păcate încă folosite, potrivit cărora

unele secții de învățămînt nu comunică din timp toate posturile vacante, pentru a le repartiza apoi după criterii absolut subiective. Mișcarea de cadre în învățămînt nu poate avea nimic comun cu improvizația, ea se cere efectuată cu mult discer- nămînt. Cred că e timpul să părăsim ideea după care încadrarea în învățămînt ar fi doaf\ o problemă organizatorică, un oarecare carusel al transferărilor, și să o privim în toată complexitatea ei în ceea ce privește desfășurarea procesului de instruire care a tinerei

• BARBĂ ROȘIE — ambele serii : PATRIA — 10; 13,30; 17; 20,39,• 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).« CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop: LUCEAFĂRUL (completare Poduri peste timp) — 8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,30;18,45; 21, BUCUREȘTI - 9 ;11,15; 13,30; 16,45; 19; 21, FEROVIAR (completare A cui e șoseaua) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;20.45, TOMIS (completare începutul) - 9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,30; 20, MELODIA (completare Orizont științific nr. 7) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.O MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA - 9,30; 12,45.
0 ANUNȚ MATRIMONIAL : CAPITOL (completare A cui e șoseaua) — 8,30 ; 10,45; 13,15;15,45; 18,15; 20,45, AURORA — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15;20.45. RAHOVA - 15,30; 18; 20.30. O RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FESTIVAL (completare A cui e șoseaua) — 9; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21. EXCELSIOR - 9,30 ; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MODERN - 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 20,30 (la ultimele două completarea Consfătuirea de constituire a organizației de pioniferi).© TUNELUL - cinemascop : LUMINA (completare Poduri 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;

«OMUL DIN RIO : GIULEȘTI— 10,30; 15,30; 18; .20,30, BU- CEGI - 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 ultimele trei cinematografe completarea Poduri peste timp).
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
<s CIMARON — cinemascop : DACIA (completare Mimetism)— 8,30; 14,30 în continuare ;16*45 ; 19; 21, MIORIȚA (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 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)— 15,30; 18; 20,30.
0 PORUMBELUL DE ARGILĂ: CRÎNGAȘI (completare Mimetism) — 15,30; 18; 20,30.e ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE : — cinemascop : GLORIA - 8,45; 11,15; 13,30; 16;18,30; 21. FLAMURA - 9; 12,30; 16; 19,30.
0 ÎN NORD SPRE ALASKA 1— cinemascop : UNIREA (completare Copiii... iar copiii) — 15,30; 18; 20.0 WARLOCK FLACĂRA - COLENTINA0 DIPLOMATUL GOL : VITAN (completare Pata) — 15.30; 18; 20,15.© CASA DIN MONTEVIDEO - cinemascop — COSMOS -■ 15,30; 18; 20,30.
0 LAGUNA DORINȚELOR i VIITORUL - 15,30; 18; 20,30.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC: VOLGA (completare Orizont științific nr. 7) - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 20.® TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD - cinemascop : PROJ GREȘUL (completare A cui e șoseaua? — 15.30; 18; 20,30.

— cinemascop : 15,30; 18: 20,30.15; 17.30; 20.

necesi- numai formă
și de edu- generații.
COSMA
Liceului«

.f

19.35 — Poșta televiziunii19,45 — Recital poetic — Nicolae Labiș.20,00 — Creatori ai filmului de animație : Vukotici (Iugoslavia).20,30 — Seară de teatru românesc :— „Muza de la Burdujeni" de C. Negruzzi.— „Drumul de fier" și „Millo director" de Vasile Alecsandri, Interpretează stu- denți ai Institutului de artă teatrală și cinematografică din București.— în pauze : filmele documentare „Orizont științific nr. 6“ și „Scoica", realizate de studioul cinematografic Al. Sahia.22.35 — Telejurnalul de noapte.

Prof. Ioana 
directoarea 
„Nicolae Bălcescu 
din București

e ÎNDRĂGOSTITUL : UNION (completare George Coșbue, cîn- tăretul pămîntului românesc) — 15,30; 18; 20,30.e WINNEtOU (ambele serii) : DOINA -11,30; 16; 19.30.o MATA PLISEȚKAIA - DOI : TIMPURI NOI - 9—21 în continuare.

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar :— Filmele : „Cu nasul în vînt“ — și „Motanul" — 1001 de întrebări.Publicitate.19,00 — Telejurnalul de seară.19,20 — Buletinul meteorologic.19,23 —— Micropremicră TV : ;,Doar băieții sînt de vină".

CLIMATUL ARTISTIC 
FILIALA CREATORILOR PLASTICIPentru artist, legătura organică cu colectivitatea în care trăiește e o chestiune vitală, care ține de însăși esența creației sale. Prin multiplele forme ale activității sale, prih climatul artistic pe care-1 promovează, filiala de creație are între altele rolul deosebit de important de a mijloci acest contact al artistului cu colectivitatea, de a-i da posibilitatea să-și confrunte din acest punct de vedere munca sa.In activitatea unei filiale la componența căreia participă un nu- rriăr mare de artiști — filiala de 

la Timișoara — se poate urmări cu destulă claritate existența unor linii directoare în activitatea sa. După expresia unuia din membrii acestei filiale, recenta expoziție de proporții ample deschisă în oraș este „manifestarea noastră de că- 
pătîi, mîndria noastră ca artiști." I se pot adăuga și alte fapte: expoziția din clubul fabricii ,/Vic- toria", conferințele susținute cu competență la Universitatea populară în fața unui auditoriu receptiv la cele mai variate și mai complexe probleme ale artei.Este bine că se organizează expoziții care concentrează lucrările cele mai reprezentative ale creatorilor de artă din regiunea respectivă, dar asemenea inițiative se cer completate și de altele care să răspundă anumitor necesități sociale, anumitor cereri ale publicului. Orientarea înspre public, spre formarea și educarea gustului său estetic este o coordonată a activității filialei. Și arta de for public, aceea care se oferă zilnic ochiului, poate interveni eficient în conștiința umană. Despre asemenea funcții însă expoziția regională nu vorbește prea mult, deși — lucru curios — printre autorii pînzelor expuse am întîlnit numele unor absolvenți merituoși ai secției de artă monumentală. Și faptul că Timișoara nu este prea bogat înzestrată cu lucrări aparți- nînd uneia din formele cele mai moderne ale artei — cea monumentală — este și reflexul inexistenței unor preocupări creatoare în acest domeniu ale filialei.Trebuie relevat însă și faptul că unele proiecte demne de discuții, expuse în cadrul unor expoziții anterioare, nu și-au găsit, din păcate, continuare firească pe peretele unui edificiu sau în spațiul natural al unui parc. în asemenea situații, cel care pierde cu adevărat este publicul. Rodul muncii de creație al artistului plastic trebuie să fie un bun spiritual care să fie căutat, cerut de public — într-un termen mai prozaic — să se vîndă, să a- jungă în casa omului, să-i înfrumusețeze căminul, să răspundă unor cerințe spirituale ale cetățenilor. Or aceasta presupune că artistul, creatorul de artă să cunoas-

că bine preferințele publicului, să formeze gustul acestuia. Prin creații de dimensiuni rezonabile, prin lucrări de interior, el trebuie să găsească calea de a pătrunde cu opera sa în casa — și în sufletul — cetățenilor. Și, la aceasta un sprijin esențial trebuie să-1 dea filiala de creație.Climatul artistic indispensabil creației începe deci de la contactul cu publicul, de la felul cum artiștii răspund nevoilor estetice ale acestuia. Este interesant să urmărim cum se continuă el în viața internă a filialei, în existența sa cotidiană. Laboratorul intim al artistului presupune, mai mult, obligă la o confruntare permanentă cu sine însuși dar și cu colegii săi. Arta sa nu se poate dispensa de această perpetuă confruntare. Fără o ambianță culturală elevată, fără încercarea permanentă de autodepășire și evitarea inerției spirituale, fără schimbul continuu de idei care întreține flacăra creației, un artist nu se poate dezvolta. Există asemenea colocvii pe marginea creației, există asemenea dezbateri teoretice, există asemenea confruntări rodnice ? Nu numai la Timișoara, dar și în alte centre răspunsul nu este favorabil. Desigur, discuția spontană între artiști există. Ea însă nu poate înlocui dezbaterile colective, cu participarea tuturor membrilor, din care să rezulte concluzii importante care să vizeze creația originală. Din păcate, deplasările criticilor reputați în provincie sînt extrem de rare. Criticii vin în provincie doar cu ocazia deschiderii unei expoziții de amploare — organizează o discuție pe marginea ei și pleacă. Determinînd o participare regulată, periodică în viața filialelor și cenaclurilor din provincie a criticilor (și nu numai a lor ; oare n-ar fi nimerit ca foștii profesori, maeștri reputați, să se intereseze, să-și sfătuiască foștii elevi, noii lor colegi ?), Uniunea Artiștilor Plastici ar trebui să asigure totodată artiștilor din filiale o informare și o documentare multilaterală. Caracterul unei asemenea informări trebuie să fie sistematic. De curînd, a fost prezentat la Timișoara un film despre arta khmeră, dar această vizionare nu se încadra într-o continuitate. Lacunele pot fi umplute cu diapozitive colorate, prin traduceri din lucrările de prestigiu, prin conferințe substanțiale, prin înzestrarea filialelor cu cele mai reprezentative cărți de artă. în momentul actual, faptul că în filialele și cenaclurile artiștilor plastici din provincie nu există un sector de critică îngreunează desfășurarea firească a activității. Acest sector, cel puțin în momer'-. 1 de față, ar trebui susținut mai activ de publicațiile lo

cale de cultură. Răsfoind revista „Orizont" din Timișoara, printre rubricile căreia arta joacă un rol destul de însemnat, putem constata că plasticii i s-au consacrat notițe necuprinzătoare, unele chiar nesemnate. Desigur, o critică autorizată bazată pe criterii științifice presupune existența specialistului. Urmărindu-se o repartizare judicioasă, viitorii absolvenți ai secției de istoria și teoria artei vor putea fertiliza acest domeniu, completînd și sprijinind munca de creație. Există totuși și în momentul de față forțe locale care ar trebui atrase în această direcție : critici literari cu o formație mai largă, cadre didactice sau specialiști ai muzeelor. Solicitarea lor implică atît sprijinul publicațiilor prin periodizarea unei rubrici substanțiale consacrate plasticii, cît și cel al filialei U.A.P.La armonia și intensitatea vieții artistice a filialei sau cenaclului trebuie să vegheze toți membrii săi. Un adevărat climat artistic nu poate exista decît bazat pe respectul față de personalitatea și creația colegului, pe stima reciprocă și spiritul critic constructiv. Ori de cîte ori își fac loc interesele exterioare arfei, fuga după comenzi nu totdeauna onorate de nivelul creației proprii, disensiuni neprincipiale, atmosfera de creație devine neprielnică. Artistul plastic, prin însuși specificul creației, se consacră muncii concrete asupra pînzei pe care-și plăsmuiește opera viitoare în liniștea laboratorului său intim. Ca membru al unei colectivități arlistice, sociale în ultimă instanță, artistul nu se poate singulariza și nu-și mai poate face din impermeabilitatea față de

structura socială în care trăiește, o deviză. Atelierul lui trebuie să fie deci o cutie de rezonanță în care pulsațiile noului se întruchipează cu plenitudine în creație. Unei filiale îi revine deci rolul de a lărgi sfera activității sociale a artistului, de a sublinia în permanență ideea că numai într-o colectivitate bine definită artistul își poate găsi deplina manifestare a talentului și originalității sale. Respingînd orice formă de claustrare artistică, membrii unei filiale vor putea defini mai bine, mai concret noul raport al artistului față de societate, de- limitîndu-și astfel mai exact concepțiile estetice. Existenta unui număr însemnat de tineri artiști în cadrul filialei presupune din partea acesteia o muncă de educație continuă, nu numai sub aspectul pregătirii profesionale, dar și sub cel al dezvoltării morale, proces pre- supunînd întărirea continuă a legăturilor cu viața socială, cu transformările permanente ale relațiilor umane, o investigare a realității cu mijloace mai subtile, mai nuanțate Lipsa unui asemenea contact se reflectă în însăși creația artistică, unde pot apărea a- proximări ale noului, sărăcie tematică, imitații stereotipe fără originalitate și valoare artistică Urmărind evitarea acestora, colectivul de artiști trebuie să-și tacă o obișnuință din a fi în mijlocul realității, al vieții sociale, de a sesiza cu sensibilitate noile mutații umane, abordînd astfel un complex de teme, de Idei care să asigure creației vitalitatea artei autentice, — la toate acestea contribuind climatul artistic pe care filiala îl promovează.
Iulian MEREUȚA

Producția editorială romanească
in confruntări

La Patras — Grecia, va fi des
chisă în ziua de 22 decembrie 
Expoziția internațională de carte, 
la care editurile românești vor fi 
prezente cu 350 de titluri, mar- 
cind astfel cea de-a 20-a prezență 
a cărții românești la tîrguri și ex
poziții internaționale în anul 1966.

Peste 5 000 de titluri din do
meniile științei, tehnicii, econo
miei, literaturii și artei, numeroa
se dicționare, albume și reviste 
de specialitate au reprezentat anul 
acesta producția editorială româ
nească la tîrgurile internaționale 
de carte de la Belgrad, Frankfurt

internaționale
pe Main, Leipzig, Varșovia, la 
expozițiile internaționale de la 
Berlin, Bombay, Calcutta, Paris, 
Rio de Janeiro, Tokio, întrunind 
aprecieri elogioase din partea edi
torilor și librarilor din diferite 
țări.

De o călduroasă primire s-au 
bucurat și cărțile românești des
tinate copiilor și tineretului care 
au fost expuse la Bologna și To
kio. Alte expoziții de carte ro
mânească au fost organizate în 11 
orașe din Danemarca, în capitala 
Cehoslovaciei și la Moscova, cu 
prilejul Expoziției economice a 
României. (Agerpres)



SCÎNTEIÂ PAGINA S

FAPTUL
DIVERS

La Palatul Marii Adunări Naționale ău început luni lucrările Comisiei economico-fihanciăre în legătură cu apropiata sesiune a Marii Adunări Naționale. Ședința de lucru a fost prezidată de prof, univ. Manea Mănescu, președintele comisiei.
O noapte la 
„Europa"Hotelul „Europa" din Eforie. Oaspetele urcă pînă la etajul IV. Pe trepte (lifturile sînt în vacanța de iarnă). Acolo află că în urmă cu o oră a fost mutat într-o cameră la etajul II. Coboară. Este înștiințat că a- cum o jumătate de oră a fost mutat la etajul VIII. Prin urmare, la deal I Acolo ? „Bine, bine". Dar coboară; Definitiv. Și... salutări din Eforie, La o asemenea tactică de a se schimba clienții dintr-o cameră în alfa, de la un etaj la altul — nu rezistă oricine. Să vină alpiniștii 1 Și Ordinea.
Viața pentru 
un act 
iresponsabil

La maternitatea din Lipova a 
fost adusă o pacientă. Diagnosti
cul, pujin obișnuit ; avort pro
vocat. Pacienta : Maria Faur, de 
38 am, din comuna Chelmac, sa
tul Balotinfi. Era într-o stare 
foarte gravă. Medicii au încerca* 
lotul pentru salvarea ei. A doua 
zi Aviasanut a transportat-o lă 
spitalul din Cluj. Zadarnic. Actul 
a costat-o viața.

Petrecere 
prelungităBufetul de pe Șoseaua Alexandriei 100. Ora închiderii. Ion și Nicolae Buștean, Marin Cioabă, Marin Popa; Ion Șer- ban, Constantin Popa, n-aveau chef să plece. Voiau să mal bea. Cum e și normal, n-au mai fost serviți. Supărați, ei au maltratat personalul de serviciu și au devastat localul.Totuși, la ora închiderii, bufetul și-a tras obloanele. Reuniunea chefliilor bătăuși a continuat (și continuă încă) în... altă parte. Dar le-a pierit cheful.
Tot anul e

\ 1 aprilie?
Cetatea de Baltă. O stradă 

tn cartierul Cringași din Bucu
rești. La nr. 6 locuiește cetă
țeanul Petre Prodonu. Are o casă cu patru camere. Două le 
închiriază, solicitind anticipat 
chiria pe două luni. După asta 
refuză să legalizeze actul. Nu 
restituie nici banii. Caută alt... 
chiriaș. Pină cind ?

Aceasta-i întrebarea...

Joc 
periculosIntîmplarea s-a petrecut la cooperativa meșteșugărească „Drum Nou" din Cluj. Vrînd să aprindă focul într-o sobă și neavînd chibrit. Grigore Duma (muncitor la cooperativă) a aprins un ziar la o altă sobă și a trecut cu torța aprinsă prin secția de vată. A izbucnit un incendiu puternic. Pagubele se ridică la aproape 50 000 lei. Un amănunt : Cel ce a provocat incendiul, Grigore Duma, este șeful echipei (civile) de... pază contra incendiilor 1 A dat foc, să aibă ce... stinge? Joc periculos. Cu deosebire cînd ești și pompier.
Fără „ochi 
de pisică"

Bicicliști. Apar în noapte, din întuneric, instantaneu și periculoși. Intr-o lună și jumătate organele de miliție din regiunile Argeș. Brașov și Ploiești au găsit 5 559 cetățeni care circulau cu bicicletele, fără echipament regulamentar (faruri, „ochi de pisică"). Constituiau un pericol peniru circulație. Bicicletele au fost reținute. Dintre a- cestea, 4269 au fost restituite posesorilor lor care s-au prezentat (cu echipamentul necesar) să le ridice.Acum s-au... luminat. Sperăm să-i urmeze și alții.
Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DIN1CĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ședința Comisiei economico-finane iare 
a Marii Adunări Naționale

Plenara Consiliului Național 
al FemeilorIn ziua de 19 decembrie a avut loc plenara Consiliului Național al Femeilor.Plenara a analizat activitatea și sarcinile Consiliului Național al Femeilor, ale comitetelor și comisiilor femeilor în munca cultural- educativă desfășurată în rîndul fe

Deservirea cooperativelor 
de către S. M.T.-uri

(Urmare din pag. I)cătărie, baie, magazie pentru piese și alimente; s-a mai construit un atelier mecanic în care se execută reparația tractoarelor și mașini- lot agricole (cu excepția celor capitale) precum și un depozit subteran pentru catburanți. Și la noi, la Siliștea Crucii s-a construit o locuință pentru mecanizatori, compusă din dormitoare cu 35 pături, sală de mese, bucătărie, cămară și pivniță pentru păstrarea alimentelor, vestiar și baie, un atelier de fierărie și depozit pentru carburanți semiîn- gropat. La electrificarea sediului brigăzii am fost ajutați efectiv cu materiale și manoperă calificată de către S.M.T. BăiieștiF Racordarea la rețeaua e- lectrică a făcut posibilă montarea unei forje acționată electric, care ușurează foarte mult munca fierarilor.încă din luna septembrie am. S.M.T. Băi- lești, împreună cu cele 16 cooperative agricole pe care le deservește, au stabilit construirea

de ateliere pentru reparații, depozite pentru carburanți, împrejmuiri cu sînnă și introducerea curentului electric. Multe cooperative s-au și apucat de lucru, folosind în acest scop materiale din resurse locale. Trebuie subliniat că ceea ce se face de către cooperativele a- gricole nu este suficient. Pentru efectuarea reparațiilor, exceptînd pe cele capitale la tractoare, este necesară și oportună dotarea atelierelor de către S.M.T.- uri cu utilajul necesar — inclusiv cu grupuri pentru sudură electrică care sînt foarte solicitate în timpul campaniilor agricole, mai ales de vară și de toamnă. Prin construirea de ateliere mecanice, în cadrul fiecărei brigăzi de tractoare, devine posibilă reducerea substanțială a volumului de reparații ia sediul S.M.T., ele efectuîndu-se de brigada respectivă. în acest mod s-ar putea ca o parte din mecanicii de atelier, împreună cu cei de întreținere, să fie redistri- buiți în cadrul brigăzilor de tractoare — fapt care ar asigura o asis
Vacanța elevilorElevii școlilor generale, liceelor de cultură generală și liceelor pedagogice vor avea vacantă de la 22 decembrie (după ultima oră de curs) pînă la 9 ianuarie inclusiv, în școlile profesionale, tehnice și tehnice de maiștri vacanța începe la 21 decembrie (după ultima oră de curs) și durează pînă la 4 ianuarie inclusiv. Elevii liceelor de specialitate (industriale, agricole, economice) intră în vacanță de la 21 decembrie (după ultima oră de curs) pînă la 10 ianuarie inclusiv.

Frontul Național de Eliberare - 
singurul reprezentant autentic 
al poporului din Vietnamul de sud

ECHIPA DE FOTBAL (TINERET) A ȚARII NOASTRE și-a început turneul în Africa, întîlnind la Kinshasa selecționata statului Congo (Kinshasa). Meciul s-a încheiat cu scorul de 3—2 (1—1) pentru fotbaliștii congolezi. „Tinerii sportivi români — transmite corespondentul agenției France Presse — au cohdus de două ori, cu 1—0 și 2—1 prin punctele marcate de Dumitriu III și Oblemen- co, dar, din cauza temperaturii prea ridicate, în final au cedat inițiativa, gazdele au înscris două goluri în ultimele zece minute".
★COMPETIȚIA DE HOCHEI PE GHEAȚĂ „CUPA DUNĂRII" s-a încheiat. în meciul pentru locurile 1—2 echipa sovietică Torpedo Gorki a întrecut cu 7—1 selecționata română. Pentru locurile 3—4 lugoslâvia a învins Ungaria cu 4—0.
★„CUPA EUROPEI" LA BOX (competiție pe echipe rezervată pugiliști- lor sub 21 de ani) a fost cîștigată de selecționata U.R.S.S. care a învins cu 8—2 reprezentativa Poloniei.
★REZULTATE DIN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" : Volei masculin : Asniere Sports—Honved Budapesta 3—2 (Honved s-a calificat însă. întrucît cîștigase primul joc cu 3—0); baschet feminin : Slavia Pra- ga—Blue Star Amsterdam 92—65. D.H.F.K. Leipzig — Lahdem Sampo Lahiti 68 34 : hochei pe gheață : Ilves Tampere—Dynamo Berlin 7—1, A.C. Klagenfurt H.C. Chamonix 5—3; tenis Se masă feffiiiiih : D.T.C. Kaisei-berg—La Palette Bruxelles 5—0.

Președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, a prezentat proiectul planului de stat al economiei naționale pe anul 1967.Lucrările comisiei continuă.(Agerpres)

meilor privind întemeierea și consolidarea familiei, creșterea natalității, îmbunătățirea muncii de educare a copiilor și tineretului.în cadrul plenarei a luat cuvîn- tul tovarășul Gheorghe Petrescu, șef de secție la C.C. al P.C.R.(Agerpres)

tență tehnică permanentă și competentă.Pe lîngă cele relatate cu privire la posibilitatea și necesitatea deservirii fiecărei cooperative agricole de către o singură brigadă de tractoare,, nu trebuie subapreciată stabilitatea și pregătirea profesională a cadrelor de mecanizatori. Stabilitatea este determinată, în bună parte, de remunerarea acestora. Or, dacă s-a reușit ca salarizarea mecanizatorilor din S.M.T. să fie oarecum îmbunătățită, nil același lucru se poate afirma desprd șelii de brigadă și pontatori a căror salarizare nu este corelată cu numărul de tractoare și mașini agricole — și din care cauză există o continuă instabilitate a ă- cfesțora. Tocmai de aceea, "corisîclef că o nâfe- sitate găsirea unei alte formule de salarizare, capabilă să determine permanentizarea mecanizatorilor în general și a șefilor de brigadă în special. De asemenea vreau numai să amintim că nici sistemul actual de premiere al mecanizatorilor nu este mobilizator.

H împlinirea a șase ani de la crea- m rea Frontului Național de Eliberare 
0 din Vietnamul de sud este marcată | intr-un moment cînd imperialiștii 
I americani. întreprind noi acțiuni, 
9 tot mai barbare, pentru a răpi 
H dreptul sfînt al poporului vietna- | mez de a-și hotărî singur destinul. | întregul proces de formare și de 
I maturizare a F.N.E. este, de altfel, | strins legat de luptă poporului din Vietnamul de sud împotriva inter- venționiștilor americani și a marionetelor lor de la Săigon.Prin intervenția S.U.A., suvera- Initateă, independenta și integritatea teritorială a Vietnamului — garantate în mod solemn prin acordurile de la Geneva din 1954, la capătul unui îndelungat război de rezistentă împotriva colonialiștilor — aveau să fie din nou nesocotite, voința și aspirațiile poporului vietnamez din nou sfidate. La sud de paralela 17 — linie de demarcație 

vremelnică între cele două părți ale Vietnamului, așa cum consemnează acordurile de la Geneva — S.U.A. au deplasat treptat un uriaș mecanism de război cu scopul dea împiedica unificarea tării și de a instaura un regim reacționar, aservit intereselor cercurilor imperialiste. Anii 1956—1959 au fost ani de grea încercare. Prin înscăunarea la Sâigoh a unei clici reacționare de marionete, în îriti’eg Vietnamul de sud s-a instaurat un regim de teroare : închisori, ;,sat,e strategice" — adevărate lagăre de concentrare — represiuni în masă;Vechii luptători din armata de eliberare, întorși la vetrele lor, au fost nevoiti să-și întrerupă munca pașnică și să ia calea junglei. în acești ani se organizează cele dinții formații de reziștență al căror nucleu 1-ău constituit grupele locale de autoapărare. Treptat a luat amploare mișcarea de partizani. La început sate, apoi districte întregi erau eliberate de către forțele populare, în localitățile eliberate se constituiau organe administrative ale lo

SOSIREA
PRIMARULUI ATENEILuni după-amiază a sosit în Capitală Gheorghios Plitas, primarul orașului Atena, care, împreună cu un grUp de consilieri municipali, va face o vizită în țara noastră; la invitația Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost întîmpinați de Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, de vicepreședinți și membri ai comitetului executiv, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilo” Externe.Au fost de față Spyros A. Ada- mopotilos, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Greciei la București; și alți membri ai ambasadei.

★în aceeași zi, Gheorghios Plitas și persoanele care îl însoțesc au făcut o vizită la Sfatul popular al orașului București, unde au fost primiți de Ion Cosma, președintele comitetului executiv.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au asistat vicepreședinții și membri ai comitetului executiv și președinți ai comisiilor permanente de deputați.Cu acest prilej, oaspeții au fost informați despre activitatea desfășurată de Sfatul popular al orașului București pentru buna deservire a populației și perspectivele de dezvoltare a Capitalei tării noastre.
■fcSeara, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București a oferit în cinstea oaspeților un dineu.(Agerpres)

CUM E VREMEAIeri în țarii : Vreihea s-a încălzit ușor, mai ales în vestul și nordul țării. Cerul a fost mai mult acoperit, iar după-amiaza a devenit variabil în Banat, Crișana, Oltenia și nordul Moldovei. Au căzut precipitații sub formă de ninsoare, iar în Banat și Oltenia au fost sub formă de ploaie și lapoviță. Vîntul a suflat în general slab, prfizen- tînd intensificări locale în sud- vestul și estul țării din sectorul vestic. Temperatura aerului, la orele 14, înregistra valori cuprinse între minus 5 grade la Miercurea Ciuc și 8 grade la Timișoara și Răuti; pe alocuri s-a produs ceață. în Bufciifești : Vremea s-a încălzit ușor. Cerul ă fdst mai mult acoperit. A nins temporar. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins zero grade.Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 șt 23 decembrie a.c. în țară : Vreme în general umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit-.Vor că- dea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit, cu unele intensificări în estul țării. Temperatura în scădere către sfîr- șitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. în București : Vreme în general umedă. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Vor cădea ninsori .temporare ce se vor transforma apoi în ploaie. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.
li i im i i ...............................  

cuitorilor care refuzau să se mai supună autorităților de la Saigon. Pe măsura intensificării intervenției americane, pături tot mai largi ale populației, toate elementele patriotice din Vietnamul de sud s-au angajat în lupta de eliberare.La 19 decembrie 1960. într-unul din satele provinciei Ben Che, nu departe de Saigon, s-a întrunit un congres al forțelor patriotice sud- vietnameze. Aici, la adăpostul junglei, s-au adunat reprezentanți ai celor mai diferite pături sociale, animați de hotărîrea de a lupta pînă la izgonirea definitivă a inter- ventioniștilor. La 20 decembrie a fost proclamat Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Din F.N.E. fac parte peste 20 de partide și organizații demasă de diverse tendințe politice și confesiuni religioase — de la Partidul democrat, exponent al burgheziei naționale, la Partidul popular revoluționar, organizații sindicale, ale țăranilor, de femei și tihâfet, inclusiv unități care au aparținut armatei marionetelor de la Saigon și s-au alăttitat ulterior luptei poporului. Organizațiile grupate în Frontul de eliberare numără în rîn- durile lor circa 5 milioane de persoane. F.N.E. întruchipează năzuințele fierbinți ale maselor pdntfu Care âu dat mari jertfe decenii \ de-a rîndul în încleștarea Cu asupritorii străini, pehtru libertate și o viață mai bună. în întreaga perioadă scursă de la crearea sa, Frontul s-a afirmat ca repre
zentant autentic al poporului 
din Vietnamul de sud, a realizat unirea tuturor forțelor și elementelor patriotice sub un program politic comun. Acest program prevede eliberarea Vietnamului de sud, înlăturarea regimului de marionete de la Saigon și formarea unui guvern de Uniune națională larg democratică. cuprinzînd reprezentanți ai tuturor păturilor poporului; pe baza sufragiului universal. Programul preconizează respecta

TELE GRAME EXTERNE
încheierea sesiunii 
Sovietului SupremMOSCOVA 19 (Agerpres). ■- Luni și-a încheiat lucrările sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. la care au fost adoptate legile cu privire la planul de stat de dezvoltare a economiei naționale și la bugetul pe anul 1967. în dezbaterile care au avut loc în cadrul sesiunii, deputății au aprobat, de a- semenea, politica externă a guvernului sovietic și au condamnat războiul dus de S.U.A, în Vietnam.La propunerea comisiilor permanente ale celor două camere ale Sovietului Suprem — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților — au fost aduse amendamente legilor cu privire la plan și buget.

„Runda Kennedy 
tn. fata hdtiOii

Sub acest titlu, ziarul 
italian „Avânți" a publi
cat un articol în care, du
pă ce se arată cum a luat 
naștere G.A.T.T. (Acordul 
general cu privire la ta
xele vamale și la comerț) 
se spună :„G.A.T.T. nu este o organizație internațională, nu are o personalitate juridică, ci este pur și simplu un tratat comercial care, pe lîngă clauza națiunii celei mai favorizate și alte cîteva clauze referitoare la schimburile comerciale, cuprinde concesii reciproce referitoare la înlesniri vamale".Remarcînd că G.A.T;T. este un tratat comercial

Telegrame
Cu prilejul împlinirii a 6 ani de la constituirea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au trimis o telegramă de solidaritate Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Unțunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților; Consiliul Național al Femeilor au transmis cu același prilej organizațiilor similare din Vietnamul de sud telegrame prin care-și exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez și convingerea, că ea va triumfa. (Agerpres)

SHOT

rea drepturilor și libertăților democratice, construirea unei economii independente, dezvoltarea industriei naționale, împărțirea pămîntului celor ce-1 muncesc.Acest program este pătruns de un fierbinte patriotism și răspunde intereselor naționale majore ale poporului vietnamez. El este radical opus politicii tuturor guvernelor de marionete ce s-au perindat la Saigon. Rupte și străine de poporul vietnamez, aceste guverne s-au întrecut în a servi interesele imperialiștilor americani, au cedat independența și suveranitatea națională.Organizînd și conducînd lupta poporului din Vietnamul de sud, Frontul Național de Eliberare se afirriiă, în același timp, ca unicul 
reprezentant legitim al acestuia. Legalitatea F.N;E. este conferită de dreptatea și legalitatea cauzei pentru care luptă populația sud-viet- nameză sub conducerea F.N.E. — eliberarea de sub dominația imperialismului american, dezvoltarea de sine stătătoare a tării și democratizarea ei, unificarea patriei. Legitimitatea Frontului este conferită, de asemenea, de dbcumente ale dreptului internațional — acordurile din 1954 de la Geneva, care, după cum se știe, recunosc independența Vietnamului și dreptul poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, conform voinței sale — pe card imensa majotitate a populației din Vietnamul de sud și-o exprimă sprijinind cu eroism lupta Frohtului National de Eliberare. Or, imperialiștii americani au călcat în picioare toate a- ceste prevederi. Ei au deplasat în Vietnamul de sud circa 360 de mii de militari și intenționează, potrivit declarațiilor oficiale, să sporească efectivele lor ia 500 mii.Forța militară americană nu poate conferi marionetelor de la Saigon nici o legalitate. Numai poporul din Vietnamul de sud este în măsură să-și aleagă propriii săi

Economia R. P. Ungare în 1966BUDAPESTA 19 (Agerpres). — Direcția de informații de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Ungare a dat publicității comunicatul cu privire la cifrele planului economiei naționale pe anul 1967. în partea introductivă a comunicatului se arată că în anul 1966, economia națională a Ungariei s-a dezvoltat cu succes, iar într-o serie de ramuri această dezvoltare a depășit cifrele de plan. Potrivit calculelor preliminare, față de anul trecut producția industrială în anul curent a fost cu 6—6,5 la sută mai mare, iar cea agricolă cu 5—6 la sută. în anul 1966 statul a alocat pentru investiții aproximativ 47 miliarde forinți. Salariul real al mun

multilateral încheiat initial între 23 de contrac- tanți și conceput în așa fel incit să permită aderarea treptată a altor țări, articolul arată i„In ciuda caracterului său precar, G.A.T-T. a depășit așteptările și a adus comerțului international a- vantaje care nu au fost prevăzute în momentul creării sale.în cadrul G.A.T.T. s-au dezvoltat numeroase initiative, dintre care cea mai importantă este aceea numită runda Kennedy. La baza acesteia se află „Trade Expansion Act" (Legea pentru dezvoltarea comerțului); semnată în 1962 de

defunctul președinte al S.U.A. tn bază acestei legi, președintele S.U.A; are dreptul să încheie a- corduri care să cuprindă o reducere a taxelor vamale pînă la 50 la sută maximum.încă de la conferința tarifară precedentă a G.A.TT. din 1961—62, miniștrii âu fost de acord că tratativele ar fi trebuit să se desfășoare in baza unui plan de reduceri tarifare generale cu' excepții limitate. în baza acestor principii s-a deschis, in mai 1963, o sesiune specială a membrilor G.A.T.T. denumită runda Kennedy.Pînă în prezent, deci după trei ani de la începerea sa, nu s-a ajuns la nici un rezultat concret; A începui, în primul rînd, o luptă îndîrjită cu scopul de a se sustrage acordului un număr însemnat de produse. Multe țări au prezentat liste lungi de excepții și, în loc să demonstreze temeinicia cererilor lor, au început să se acuze reciproc că vor să-și asigure o protecție ce hu poate fi justificată în mod obiectiv.In primul rînd a trebuit să înregistrăm falimentul oricărei încercări de aplicare a unei formule automate de reducere tarifară ; într-adevăr, din cauza marilor deosebiri existente între taxele vamale ale diferitelor țări, o reducere
reprezentanți, să le dea mandat să acționeze în numele său.Este un lucru știut că interven- ționiștii americani au preluat, cu timpul, asupra lor cvasitotalitațea operațiunilor militare, rezervînd trupelor saigoneze rolul de a „pacifica" zonele cotropite de ei. Planul acestei „noi strategii" a fost pus la punct nu de mult, la întîlni- rea de la Manila a președintelui Johnson cu reprezentanții celor cîteva țări participante alături de S.U.A. la agresiunea din Vietnam. Dar, ca și alte planuri de tristă memorie, și acesta este sortit eșecului. Continuînd tradițiile glorioase ale Armatei vietnameze de eliberare, F.N.E. dă lovituri puternice intervenționiștilor americani și acoliților lor, deține inițiativa în luptă, chiar și atunci cînd planul operațional a fost inițiat de inamic.în timp ce . trupele americane luptă pe teritoriu străin, Frontul Național de Eliberare se bazează pe sprijinul poporului care-și a- pără independenta și ființa națională, se află la el acasă și-și adaptează cu ingeniozitate tactica la condițiile climei și teritoriului țării. Formele luptei sale sînt variate: de la loviturile inițiate de Armată de eliberare chiar în incinta unor baze americane, la acțiuni de partizani permanente, pe întreg teritoriul Vietnamului de sud.Sub conducerea F.N.E. au fost eliberate vaste regiuni ale Vietnamului de sud : circa patru cincimi din teritoriu. Frontul deține pozitiile-cheie în delta fluviului Mekong, renumită ca grînar al tării, care' dă 80 la sută din recolta de orez. S-ar putea spune bare că orașele încă neeliberate, flancate de puternice bâze americane, se află sub controlul regimului saigonez ? în aceste „insule" opoziția față de regimul corupt de la Saigon, susținut de baionete americane, devine tot mai cuprinzătoare. Programul F.N.E. se bucură și aici de simpatia maselor populare; întregul popor din Vietnamul de sud s-a ridicat împotriva regimului de marionete și ă agresorilor americani.în ciuda condițiilor extrem de grele în care este nevoit să activeze, în ciuda nâpaîmului, a gazelor toxice, a torentelor de foc revărsate asupra cîmpiilor de orez șl satelor sud-vietnameze, F.N.E. îmbină acțiunile de luptă cu acțiunile de reconstrucție, se manifestă ca o importantă forță politico-adminis- trat.ivă. îndeplinind funcția de organ al puterii. F.N.E conduce întreaga viată politică, economică, socială din regiunile eliberate. La nivelul cel mai înalt funcționează comisii (ministere) pentru probleme externe, economice, medico- 

citorilor a crescut cu 2—3 la sută.- în anul 1966, se arată în comunicat, au fost construite 51 000 de locuințe, dintre care 34 000 din contribuție personală.Cifrele de plan pe anul 1967 a- probate de Consiliul de Miniștri prevăd o creștere a venitului national cu 3,5—4 la sută. Statul va aloca pentru investiții 48,5—49,5 miliarde forinti. producția industrială va crește cu 4—6 la sută fată de anul 1966. iar valoarea producției agricole va fi cu 2—3 la sută mai mare. Potrivit planului, în 1967 vor fi construite 57 000 de locuințe, dintre care 19 000 din fondurile statului, iar restul din contribuții personale.

lineară ar fi lăsat practic fără nici un fel de protecție țările cu taxe mai scăzute, înlesnind supraviețuirea tirior piedici importante în calea exporturilor în țările cu taxe mai mari.Nu â fost posibil nici să se precizeze noțiunea de „disparitate tarifară". Țările C.E.E. au propus să se recunoască existența disparități lor (în sensul lămurit mai sus) cînd deosebirea este de cel puțin 10 puncte (intre două taxe procentuale după valoare). Sus-nuinita propunere, care a fost acceptată atît de S.U.A. cit și de Anglia, a făcut ca principalii membri să-și semnaleze reciproc un număr atît de mare de disparități incit este de temut falimentul tratativelor. Așadar, s-a hotărît in unanimitate amînarea problemei.-După cum se vede, situația se deosebește mult de intențiile președintelui Kennedy, care urmărea o reducere tarifară rapidă și de mari proporții.Totuși; tratativele cil scadențe precise au fdst reluate la începutul lunii septembrie. Acordul final va trebui să fie încheiat pînă la 30 iunie 1967, dată scadentă a împuternicirilor speciale acordate președintelui S.U.A. în baza legii pentru dezvoltarea comerțului";
sanitare, de învătămînt. Pretutindeni în localitățile eliberate există comitete de gestiune care conduc atît treburile militare cit și cele civile. Aceste organizații cu caracter democratic constituie de fapt nucleele unor instituții de stat. Se înfăptuiesc importante transformări social-economice. In cadrul reformei agrare, aii și fost împărțite țăranilor peste 2 milioane hectare de pămînt. Funcționează circă 5 000 de școli de cultură generală, 32 000 puncte sanitare. In zona eliberată apar 40 de ziare și 17 reviste.F.N E. se bucură de un tot mai larg sprijin pe plan international. Bl este recunoscut de toate țările socialiste, precum și de un șir de țări din Asia și Africa. în prezent el are reprezentanțe în numeroase capitale ale lumii, întreține relații cu organizații din numeroase țări și participă Ia activitatea unor organizații internaționale.în documente de stat ale României se arată să țara noastră recunoaște Frontul Național de Eliberare ca unic reprezentant autentic și legitim al poporului din Vietnamul de sud. Țara noastră consideră că recunoașterea acestei calități a F.N.E. constituie un element esențial al soluționării problemei vietnameze. Lupta eroică a poporului din Vietnamul de sud sub conducerea F.N.E; se bucură de sprijinul forțelor progresiste internaționale.Perseverînd pe calea „escaladării" războiului lor de agresiune împotriva poporului vietnamez, imperialiștii americani recurg la mijloace tot mai sălbatice. încer- cînd să se răzbune pentru loviturile primite în sud, Statele Unite își intensifică bombardamentele criminale asupra R. D. Vietnam. De la începutul acestei luni, în repetate rînduri bombardiere americane au atacat cartiere populate din Hanoi. Aceste acțiuni barbare stîrnesc indignare și oprobriu în întreaga lume. Poporul român își alătură glasul opiniei publice mondiale care cere cu tot mai multă insistență ca S.U.A. să înceteze imediat, definitiv și necondiționat bombardamentele asupra R. D. Vietnam, să pună căpăt agresiunii în Vietnam, să-și retragă trupele din Vietnamul de sud, să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta, potrivit voinței și aspirațiilor sale naționale.Poziția în patru puncte a guvernului R. D Vietnam și programul în cinci puncte al F.N.E. exprimă aspirațiile fundamentale ale poporului vietnamez și constituie unica soluție dreaptă a problemei vietnameze.
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SESIUNEA
0. N. U.
IȘI ÎNCHEIE 
LUCRĂRILE 
1'0 9•“JNEW YORK 19. — Trimisul spe- 6îâl Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Toate' comitetele principale ale Adunării Generale a O.N.U., încadrîndu-se în timpul ce 1-ău avut la dispoziție pentru dezbateri, și-au încheiat lucrările, astfel încît la 19 decembrie s-a întrunit numai Adunarea Generală pentru a sancționa documentele adoptate în comitete.Din pachetul masiv de probleme —■ peste 25 — care au mai rămas înscrise pe ordinea sa de zi, Adunarea Generală a dezbătut luni dimineața jumătate din ele. adop- tînd documentele finale pe marginea lor. Printre aceste documente se află rezoluțiile privind situația socială în lume, , Anul ințernatio^ rBtl al dreptilrilor omului. Decada Națiunilor Unite pentru dezvoltate. Raportul comitetului politic privind problema dezarmării generale și totale și altele.Cu prilejul prezentării raportului comisiei de verificare a deplinelor puteri, au luat cuvîntul reprezentanții României, Guineei, Nepalului, Albaniei și ai altor țări, care au. subliniat caracterul ilegal al prezentei ciankaișiștilor în organizație.După cum a declarat ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., „avînd în vedere că împuternicirile reprezentanților lui Cian Kai Și nu emană de la guvernul legal și reprezentativ al poporului chinez, ele sînt în contradicție cu prevederile articolului 

27 al regulamentului interior al Adunării Generale și trebuie deci considerate nule și neavenite. In consecință, delegația română neagă orice valabilitate a scrisorilor de acreditare prezentate secretarului general de o autoritate care pretinde, în mod arbitrar și ilegal, că reprezintă China în Organizația Națiunilor Unite".Ambasadorul român a subliniat că „singurul guvern care are capacitatea legală de a reprezenta ia Națiunile Unite China' — membru fondator și unul din cei cinci membri permanență .ai Consiliului de Securitate — este guvernul Republicii Populare Chineze, iar Insula Taivan, ocupată temporar de o putere străină, face parte integrantă din teritoriul Chinei".în ședința anterioară a avut J.oc — în prezenta președintelui Abdul Rahman Pâzhwak și a secretarului general U Thant — alegerea țărilor • membre ale Consiliului organizației pentru dezvoltare industrială — organism creat, după'' cum se știe, în cursul actualei sesiuni.-■«România a fost aleasă în acest consiliu din care fac parte 45 de state și care este chemat să aducă o contribuție substanțială la sprijinirea eforturilor de consolidare economică, ne calea industrializării ale țărilor în curs de dezvoltare.
0 carte mult- NEW YORK 19 (Agerpres). — La 27'decembrie, în fața Curții Supreme a statului New York va începe procesul intentat de văduva fostului președinte al S.U.A., John Kennedy, pentru a împiedica apariția cărții lui William Manchester „Moartea unui președinte". Disputa în jurul acestei lucrări a căpătat proporții atît de mari încît ea 

a ajuns să ocupe prima pagină a ziarelor americane.3n februarie 1964. Jacqueline Kennedy a desemnat pe Manchester, autorul cărții „Portretul unui președinte" (biografia lui John Kennedy), să scrie o „versiune autorizată" a asasinării soțului ei. Cu toate acestea, săptămîna trecută yăduva fostului președinte s-a a- dresat tribunalului,' cerînd interzicerea apariției cărții, deoarece autorul ei nu a primit o aprobare formală și manuscrisul nu a fost
H ROSTOCK. Aici a avut Ioc ședința Comitetului permanent ai s* conferințelor muncitorilor din țările ■ | regiunii Mării Baltice, Norvegia și ‘ * Islanda, care a hotărît ca cea de-a [X-a conferință a muncitorilor din aceste țări să aibă Ioc între 12 și 14 iulie 1967 la Rostock, sub deviza „Pentru dezarmare, progres social, democrație și securitate europeană".

agi PARIS. La 19 decembrie a avut ™ loc o nouă întîlnire între delegațiile Partidului Comunist Francez și Federației Stîngii Democrate și Socialiste, consacrată discutării di- I- feritelor aspecte ale programului electoral comun al forțelor de stînga din Franța, în vederea alegerilor parlamentare de la 5 martie.OB DAMASC. In urma tratativelor ' " sovieto-siriene, care au avut locIa Damasc, a fost semnat un acord prin care Uniunea Sovietică va a-

Puternice proteste împotriva

agresiunii
Noi bombardamente 
asupra Hanoiului

HANOI 19 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei populare vietnameze a adresat Comisiei Internaționale pentru supraveghere și control în Vietnam un protest în care se arată că în zilele de 17 și 18 decembrie avioane americane, decolînd de- pe portavioanele flotei a 7-a americane și de la bazele S.U.A. din- Vietnamul de sud și Tailanda, au pătruns în spațiul aerian al orașului Hanoi și au bombardat și mitraliat zone dens populate și obiective economice, precum și regiunile Vinh Linh, Quang Binh, Ha Tinh și o comună situată în nordul zonei demilitarizate.
„POPORUL VIETNAMEZ 
VA REPURTA VICTORIA"

MITINGUL DEHANOI 19 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a războiului de rezistență împotriva colonialiștilor francezi (19 XII 1946), celei de-a 22-a aniversări a constituirii Armatei populare vietnameze (22 XII 1944) și celei de-a 6-a aniversări a constituirii Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud (20 XII 1960), la Hanoi a avut loc un mare miting, la care au luat parte reprezentanți ai partidelor politice, organizațiilor de masă, Armatei populare vietnameze, diferitelor naționalități și comunități religioase, precum și conducătorii Reprezentanței permanente din Vietnamul de nord a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.La miting a luat cuvîntul Hogng Quoc Viet, membru al Prezidiului Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam, care a declarat că „Poporul vietnamez va repurta victoria în lupta sa împotriva agresiunii S.U.A. și pentru salvare națională".Participanții la miting au adoptat o rezoluție în care sînt demascate politica agresivă și acțiunile. războinice ale S.U.A. împotrivă poporului vietnamez din Sud și din Nord și este sprijinită declarația de protest a guvernului R. D. Vietnam împotriva raidurilor aeriene repetate asupra Hanoiului.în rezoluție se cere ca S.U.A. să respecte și să îndeplinească cu strictețe acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam, să nună capăt .războiului lor agresiv în Vietnamul de sud și războiului de distrugere împo- 

citit, după cum se stipulase în a- cordul din 1964.După cum relatează agenția France Presse, în legătură cu a- ceastă carte la Washington domnește o atmosferă de încordare. „Unele fapte privind cele cîteva ore care au urmat asasinării președintelui la Dallas, relatate de d-na Kennedy lui Manchester — arată agenția — fac să reiasă ostilitatea familiei Kennedy față de președintele Johnson. Publicarea acestor pasaje ar risca, după cum consideră consilierii familiei Kennedy, să agraveze relațiile dintre președintele Johnson și senatorul Robert Kennedy și să aducă prejudicii carierei politice a senatorului. La Washington — continuă agenția — se afirmă că .președintele Johnson a luat cunoștință de pasajele în cauză care au fost citite de purtătorul de cuvînt al Casei Albe, demisionat, Bill Moyers".
corda ajutor tehnic și material Siriei în construirea primei părți a complexului hidrotehnic de pe fluviul Eufrat. Acesta va intra în funcțiune Ia sfirșitul anului 1972.ES PARIS. Luni a avut loc, laParis, prima ședință a Comitetului pentru problemele nucleare ale N.A.T.O. Participanții la această reuniune au hotărît ca R.F.G., Canada, Italia, Olanda, Turcia, Anglia și S.U.A. să facă parte din „grupul de planificare nucleară" al N.A.T.O. între 1 ianuarie 1967 și 30 iunie 1968. Aceste două organisme militare permanente ale N.A.T.O. au fost create la 14 decembrie, cu prilejul recentei sesiuni ministeriale a blocului Atlanticului de nord.
H MADRID. Asistentul secretarului de stat al S.U.A. pentru planificarea politică, W. Rostow, a declarat Ja Madrid că „Spania va

S.U.A. în Vietnam

Străzile Londrei străbătute de coloane de manifestanți care-și exprimă in
dignarea fajă de noile bombardamente americane asupra Hanoiului

LA HANOItriva R. D. Vietnam, să retragă toate trupele lor și ale aliaților lor, armamentul și materialele de război din Vietnamul de sud, să desființeze toate bazele militare din Vietnamul de sud și să dea posibilitate poporului vietnamez să-și rezolve singur problemele.Rezoluția exprimă țărilor socialiste și popoarelor lumii mulțumiri pentru sprijinul acordat luptei poporului vietnamez pentru salvare națională și adresează tuturor popoarelor iubitoare de pace și dreptate, inclusiv poporului a- merican, chemarea de a-și întări lupta pentru a opri acțiunile sîn- geroase ale imperialiștilor americani.
în Camera Comunelor

Brovm în fața 
im ui „baraj" 
de interpelăriLONDRA 19 (Agerpres). — George Brown, ministrul afacerilor externe al Angliei, a răspuns luni în Camera Comunelor unui „baraj" de interpelări în legătură cu războiul din Vietnam. Deși a arătat că Anglia ar fi hotărîtă să contribuie la încetarea acestui război, Brown a refuzat să declare că guvernul britanic se desolidarizează de Statele Unite în ce privește raidurile asupra Hanoiului. El a refuzat, de asemenea, să răspundă la alte întrebări în legătură cu posibilitățile de a se pune capăt războiului din Vietnam.
Deschiderea 
Consiliului Ministerial 
al U.E.O.BONN 19 (Agerpres). — Luni au început la Bonn sub președinția lui Willy Brandt, ministrul vest-german al afacerilor externe, lucrările Consiliului Ministerial al Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.). Consiliul va examina problemele politice interesînd Europa occidentală și diferite probleme e- conomice. Din U.E.O. fac parte țările Pieței comune — Franța,- Germania occidentală. Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg — și Anglia. ' '
fi sprijinită de S.U.A. dacă-și va prezenta candidatura pentru a fi primită în N.A.T.O.".EJH FRANKFURT PE MAIN. Con- siliul Central al Băncii Federale Germane s-a reunit săptămîna trecută sub președinția noului ministru al economiei, Karl Schiller. Cu acest prilej consiliul a refuzat să consimtă, pentru moment, orice nouă aliniere la politica guvernamentală de restricții a creditelor, în special printr-o scădere a taxei de scont, așa cum a sugerat cancelarul Kiesinger în declarația sa guvernamentală.B® CAIRO. în prezența a nume- roase personalități ale vieții culturale și artistice egiptene și străine, ia Cairo s-a deschis Sezonul liric românesc — spectacole cu participarea unor soliști români. Pe scena Operei din Cairo a fost prezentată opera „Madamme Butter

PEKIN. — în capitala R. P. Chineze a avut loc un miting pentru condamnarea bombardamentelor S.U.A. asupra Hanoiului și cu prilejul aniversării a șase ani de la constituirea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. La miting au participat Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, și alți conducători de partid și de stat, muncitori, țărani, reprezentanți ai armatei. Au luat cuvîntul Cen I, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat ăl R. P. Chineze, Tran Tu Binh, ambasadorul R. D. Vietnam la Pekin, și Nguyen Minh Phuong, șeful Misiunii permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la Pekin.Participanții la miting au adoptat o declarație care exprimă solidaritatea cu poporul vietnamez în lupta împotriva agresiunii S.U.A.
HAVANA. — Guvernul revoluționar al Republicii Cuba a dat publicității o declarație în legătură cu bombardamentele efectuate de aviația S.U.A. asupra Hanoiului, în declarație este condamnată a- gresiunea barbară a S.U.A. și se reafirmă solidaritatea activă a poporului cuban cu poporul vietnamez. Poporul cuban — se spune în declarație — se situează alături de lupta poporului vietnamez.
ROMA. — Mii de tineri și tinere din orașul Livorno au organizat o demonstrație de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Manifestanții purtau lozinci care înfierau bombardamentele Statelor Unite asupra R. D. Vietnam. Demonstrația s-a încheiat cu un mare miting de protest.
STOCKHOLM. — Numeroși cetățeni suedezi au participat la o demonstrație organizată în fața ambasadei S.U.A. din Stockholm, în semn de protest împotriva a- gresiunii americane în Vietnam. Pe pancartele purtate de demonstranți erau înscrise lozinci cerînd încetarea acțiunilor agresive ale S.U.A. împotriva poporului vietnamez.

Instalațiile companiei „Iraq Petroleum" din Tripoli (Liban) după oprirea pom
pării petrolului. In planul doi se vede un petrolier care așteaptă în zadar 

să fie încărcat

fly", la sfirșitul căreia artiștii români au fost călduros aplaudați.MOSCOVA. în Uniunea Sovie- tică a fost lansat luni satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos- 136". Aparatajul instalat la bord funcționează normal.
H PARIS. Aici s-a anunțat că Ia Centrul experimental francez de la Hammaguir (Sahara) a avut loc duminică .lansarea eu succes a unei rachete franceze de tipul „G-2".OT BELGRAD. Duminică, la șan- tierele navale din Split a avut loc lansarea la apă a celei mai mari nave construite pînă acum în Iugoslavia. Este vorba de vasul „Sisak" cu un deplasament de 41000 tone, destinat transportului mărfurilor în vrac. Avînd o putere de 13 500 CP, nava dezvoltă o viteză de 13,7 noduri pe oră.

Tensiune 
in SudanKHARTUM 19 (Agerpres). — Disensiunile dintre cele două partide ale coaliției guvernamentale sudaneze, partidul Umma ■ și Partidul Național Unionist, continuă să se agraveze, riscînd să producă o adevărată criză guvernamentală în Sudan. Partidul Național Unionist, informează A.F.P., a respins condițiile puse de primul ministru Sadik el Mahdi (care a- ; parține partidului Umma) pentru ' menținerea coaliției guvernamentale și a amenințat că, dacă acestea vor fi menținute, reprezentanții săi vor părăsi guvernul.Condițiile primului ministru, menționează agențiile de presă, prevăd o serie de acțiuni, dintre care unele au fost apreciate de conducerea Partidului Național U- nionist ca puțind duce la o diminuare a influentei sale în guvern. Aceste condiții sînt: demisia actualului cabinet și formarea unei noi echipe ministeriale sub conducerea lui Sadik el Mahdi, organizarea rapidă a alegerilor în sudul Sudanului în vederea reprezentării tuturor regiunilor sudaneze în Adunarea Constituantă a țării, cele două partide să se abțină de la critici reciproce în A- dunarea Constituantă și, în sfîrșit, acordarea unor puteri depline primului ministru, care să conducă guvernul fără condiții prealabile.

irak Nici un rezultat la tratativele cu LP.C.
La o săptămînă după ce „Iraq Petroleum" a imobilizat cele trei conducte care transportă petrolul irakian în porturile mediteranene Ba- nias și Tripoli, atitudinea sfidătoare a companiei continuă să provoace o adîncă indignare in Siria, Irak și Liban. Duminică la Bagdad a avut loc o demonstrație în sprijinul poziției adoptate de Siria fată de I.P.C. și de condamnare a uneltirilor companiei. „Manifestantei — transmite agenția France Presse — muncitori și țărani, au defilat pe străzile capitalei irakiene cerînd naționalizarea petrolului". Ziarul „Al Nasr" â publicat un mesaj adresat președintelui irakian în numele Conferinței naționale irakiene de generalul în rezervă Seddik Mustapha, în care acesta cere adoptarea tuturor măsurilor necesare, la nevoie chiar utilizarea forței armate, pentru protejarea drepturilor Irakului și pentru asigurarea pompării, fără întrerupere, a petrolului irakian spre Tripoli și Banias.Se știe că sîmbătă la Bagdad au începui tratativd între reprezentanți ai companiei „Iraq Petroleum" și guvernul irakian. După cum precizează agenția France Presse, se pare că pînă în prezent nu s-a ajuns la nici un rezultat. Reprezentanții guvernului irakian au declarat încă o dată că aprobă măsurile adoptate de Siria față de I.P.C., cerînd totodată companiei să asigure continuitatea

g®j PARIS. în capitala franceză se desfășoară cel de-al treilea seminar polono-francez consacrat problemelor progresului tehnic și planificării. La seminar participă reprezentanți ai științelor economice din cele două țări, reprezentanți ai Ministerelor învățămîntului și Cercetărilor Științifice din Franța și alte personalități.K3 WASHINGTON. Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că biosatelîtul lansat miercurea trecută de la Cape Kennedy nu a putut fi recuperat, pierzîndu-se în spațiu. La bordul biosatelitului se aflau a- proximativ 10 milioane de specimene (bacterii, virusuri, insecte, ouă de broască etc.), asupra cărora trebuiau efectuate numeroase experiențe pentru a se determina efectele spațiului cosmic asupra proce- ' selor vitale.

Decorarea lui L. I. BrejnevMOSCOVA 19 (Agerpres). — La 19 decembrie, la Kremlin a avut loc o ceremonie în cadrul căreia Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat lui Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Ordinul Lenin și medalia „Steaua de aur". L. Brejnev a fost distins cu titlul de Erou al Uniunii Sovietice pentru merite
STARE DE URGENTĂ

ÎN CEYLON
La 19 decembrie, guvernatorul general din Ceylon, William Go- pallawa, a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul țării. Surse guvernamentale — relatează a- genția Reuter — au declarat că a- ceaslă hotărîre a fost luată „pentru a preveni orice agitație care ar putea decurge din recenta măsură adoptată de guvern privind reducerea rației de orez".După cum se știe, Ceylonul este nevoit să recurgă la import pentru a acoperi nevoile interne de cereale. în ultima vreme, principalii săi furnizori au hotărît însă să-și limiteze cu 100 000 de tone furniturile de orez pe anul 1967, ceea ce a determinat guvernul să ia noi 

transportării petrolului irakian pînă la Marea Mediterană, de unde urmează să fie exportat. Această cerere continuă să fie examinată de altfel și de către conducătorii companiei, care n-au ajuns încă la adoptarea unui punct de vedere comun în legătură cu rezolvarea ei.Referindu-se la conflictul cu I.P.C., ministrul de externe al Siriei, Ibrahim Makhos, care se află în prezent la Paris, a declarat într-un interviu acordat ziarului „L’Humanită" că Siria va continua cit va fi nevoie lupta. O atitudine asemănătoare a adoptat și guvernul libanez. „Libanul nu numai că sprijină fără rezerve poziția pe care Republica Arabă Siria a adoptat-o față de LP.C., dar consideră că are drepturi similare fată de compania respectivă, drepturi pe care le va revendica", se spune într-un comunicat oficial dat publicității la Beirut în urma vizitei pe care ministrul libanez al economiei, Said Hamade, a făctțl-o la Damasc.
Un nou
centru universitar

La începutul șăp- 
tămînii trecute și-a 
deschis porțile o nouă 
universitate algeria
nă — cea de la 
Oran. Noul complex 
universitar a fost i- 
naugurat în mod o- 
ficial de președintele 
Consiliului revolu
ției, H. Boume
dienne.

Clădirile unei foste

baze aeronautice a 
armatei naționale 
populare au fost a- 
menajate și transfor
mate în amfiteatre, 
săli de studiu, la
boratoare. în ime
diata apropiere a u- 
niversității a fost 
construit un complex 
studențesc, cu cămi
ne, cluburi, terenuri 
de sport.

în afara cursurilor 
complete de medici
nă, unde sînt deja 
înscriși 700 de stu- 
denți în anul I, uni
versitatea de la O- 
ran va- avea facul
tăți de drept, științe 
economice și litere. O 
dată cu începutul a- 
nului universitar 
1967—196S. prin în
toarcerea la Oran a 
studenților din ves
tul și sud-vestul tă
rii, înscriși în pre
zent la Alger sau la 
Constantine, univer
sitatea de la Oran va 
funcționa cu întrea
ga ei capacitate.

Crearea' noului cen
tru universitar nige
rian are o import.an- 

tă semnificație: este 
încă un exemplu de 
aplicare concretă a 
importantului pro
gram de măsuri menit 
să asigure prioritate 
•pregătirii de cadre 
cu înaltă calificare, 
atît de necesdre tă
rii. Cu numai patru 
ani în urmă, la pro
clamarea indepen
dentei, în Algeria se

constata o gravă pe
nurie de cadre didac
tice ; școlarizarea in
suficientă a cbpiilor: 
o populație analfabe
tă în proporție de 
80 la sută (procentul 
are în vedere per
soanele în vîrstă de 
peste 15 ani); o ma
re lipsă de scoli. în 
special la sate. Pe 
scurt, în cifre, situa
ția se prezenta ast
fel : erau cuprinși în 
învățământul primar 
doar 700 000 de e- 
levi; în cel secundar 
numai 40 000. iar nu
mărul studenților nu 
depășea 500 Cifrele 
din actualul an șco
lar, cu cei 1 600 000 
de elevi, care au 
luat loc pe băncile 
școlilor primare. 750 000 în cele secun 
dare și cu 7 000 de 
ștudenți. constituie o 
ilustrare vie a reali
zărilor obținute în a- 
cest. domeniu 'de po
porul alaerian în anii 
de la eliberare.

Anul acesta elevii 
algerieni au primit 
alte I 800 săli de

remarcabile în construcția comunistă, întărirea capacității de a- părare a țării, pentru mari merite în lupta împotriva cotropitorilor germano-fasciști pe fronturile Marelui război pentru apărarea patriei din anii 1941—1945 și în legătură cu împlinirea a 60 de ani. La ceremonie au participat conducătorii partidului comunist și ai guvernului sovietic.

măsuri de raționalizare. Primul ministru Dudley Senanayake — a- rată agenția France Presse — a convocat parlamentul pentru 27 decembrie în sesiune extraordinară.

(Urmare din pag. I)în legătură cu problema la care ne referim, cele mai puternice firme industriale și comerciale britanice se pronunță pentru intrarea Angliei în Piața comună. Conducerile partidelor conservator, liberal și laburist sprijină oficial cererile monopolurilor. In același timp, partidul comunist, stînga laburistă, anumite fracțiuni ale mișcării sindicale și ale conservatorilor se pronunță împotriva intrării Angliei în C.E.E., arătînd că prin aceasta se încearcă din nou soluționarea problemelor economice ale țării pe seama maselor populare. Se relevă, totodată, că un asemenea pas ar avea un efect defavorabil asupra relațiilor Angliei cu țările est-europene — atît din punct de vedere economic, cît și politic — tocmai într-un moment în care posibilitățile și necesitatea dezvoltării acestor relații sînt mai vizibile decît oricînd.Dar pe lîngă opoziția din cadrul Marii Britanii, mai este obstacolul pe care-1 constituie în continuare poziția Franței, poziție ce nu poate fi neglijată. Turneul lui Wilson va elucida, poate, unele din semnele de întrebare care persistă a- supra posibilităților aderării Angliei la Piața comună.

clasă. în total Alge
ria dispune în pre
zent de 30 000 de 
săli de clasă, cifră 
considerată încă inferioară în raport cu 
nevoile imediate. De 
aceea. în special în 
mediul rural, se află 
în aplicare un vast 
plan de construcții 
școlare care. în pri
ma fază, prevede ri
dicarea a 8 000 de 
noi edificii.

A fost înființat un 
centru național de 
alfabetizare, cu rami
ficații în întreaga ța
ră. O problemă im
portantă. care stă în 
atenția guvernului, 
este sporirea numă
rului de cadre di
dactice. La începu
tul anului școlar 
1971—1972. efectivul 
învățătorilor și pro
fesorilor urmează să 
crească la 250 000, 
deci de peste patru 
ori mai mult decit în 
1964.

„Parcurqem un fel 
de preludiu al lărgi
rii științei de carte 
al difuzării cunoștin
țelor în rîndul mase
lor — scrie .,Actuali
ty Algerîe". Impor
tantele sume alocate 
din buget învăță
mântului. întregul 
complex de măsuri 
aplicate, demonstrea
ză că Algeria este 
hotărîtâ să lichideze 
ionoranța dar mai 
ales să-și creeze pro
priile cadre necesare 
tuturor .domeniilor 
dezvoltării economi- 
co-sociale a. tării...".
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