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Telegramă

BUCUREȘTIDragi tovarăși,

ști în pe

Primiți cele mai cordiale mulțumiri pentru condoleanțele sincere pe care ni le-ați transmis în legătură cu jertfele avute în'catastrofa avionului bulgăresc de pasageri IL—18, de la 24 noiembrie,* în apropiere de Bratislava.

Lector univ. Aurel DINCU 
de Io catedra de drept pena!

a Facultății de drept — 
Universitatea București

din bucuria de a Ie îmbrăcînd Carpații mantii de cetină, ca niște mari voevozi.Sînt pădurile acestea, care îmbracă bătrînii

TODOR JIVKOV 
priin-secretar al C.C. al P.O. Bulgar 
șî președinte al Consiliului de Miniștri 

al R. P. Bulgaria

car- sub rostogoli- stelelor de omăt mă cuprinde un adine de crengile

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
secretar general al C.C. al P.C.R.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

„Policolor"
— A început montajul la fa

brica de rășini sintetice, iar în 
aceste zile începe și la fabrica 
de lacuri și capsele — ne infor
mează tov. ing. șef Adrian Grigo- 
rescu, de la uzina „Policolor", 
aflată intr-un stadiu avansat de 
construcție, în zona industrială 
de la Dudești-Cioplea din Capi
tală. Pe tin teren de circa 20 de 
hectare, se înalță marile hale 
care vor adăposti fabricile de 
cerneluri, de lacuri și vopsele, 
de rășini sintetice, ateliere anexe, 
magaziile și depozitele de ma
terii prime și finite. Pentru a ne 
da seama de proporțiile noii uzine 
să amintim doar că investiția este 
de circa p jumătate de miliard.

In prezent toate obiectivele 
sini atacate de constructori, iar 
principalele hale de fabricație au 
fost aduse la stadiul de montaj. 
La depozitul de solveați lucrările 
se apropie de sfîrșil; se lucrează 
din pliu la montarea utilajelor 
de la fabrica de cerneluri.

Construcția acestui obiectiv co
respunde cerințelor a numeroase 
sectoare ale economiei naționale, 
care necesită cantități tot mai 
mari de cerneluri pentru tipogra
fie, lacuri și vopsele superioare 
pentru producția de mobilă, de 
mașini, construcții metalice, na
vale ele.

Uzina „Policolor" urmează . să 
intre în funcțiune in ultimul tri
mestru al anului 1967.

Paralel, în laboratorul central 
de lacuri și cerneluri al Ministe
rului Industriei Chimice se lu
crează la asimilarea documenta
ției de fabricație pentru noua 
uzină. Cercetările și experimen
tările urmăresc utilizarea cit mai 
largă a materiilor prime din țară. 
Este vorba în primul rind de ule
iuri vegetale, umpluturi minerale, 
produse petroliere, unele produse 
chimice etc.

Dintre lucrările terminate cu 
rezultate bune în această direc
ție putem cita rețeta și procesul 
tehnologic de fabricare a cerne- 
lei negre pentru rotativa de ziar. 
Folosindu-se tipuri de negru de 
fum, coloranți, bitum și uleiuri 
minerale produse în țară — 
Ia „Policolor" se vor produce ti
puri superioare de cerneală, nu
mai pe bază de materii prime din 
(ară.

Luciul sticlos, rezistent la apă, 
alcool, grăsimi, zgîrieturi, dife
rențe mai mari de temperatură, 
obținut pe baza lacurilor polies- 
terice, constituie un element im
portant. al calității mobilei. Cu 
cițioa ani în urmă rețeta acestor 
lacuri a fost pusă la punct în 
acest laborator. Gusturile au 
evoluat însă între timp și se 
ridică cerința realizării unor 
lacuri mate. Ele au fost rea
lizate și sînt în curs de încercare 
pe loturi de mobilă la I.N.C.E.F.

Vă plac, probabil, interioarele 
cu calcio vecchio. 11 imită foarte 
bine, avînd și calități în plus, o 
tencuială (sprițuită cu pistolul 
constructorului) rezistentă la spă
lare cu efecte decorative care

Al. PLAIEȘU
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HUNEDOARA. Cele două furnale de 1 000 mc fiecare. Recent, în cadrul combinatului au început lucrările de construcție a unui nou obiectiv : laminorul Bluming de 1 300 mm
Foto : Gh, Vintilă
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Relatări de la conferințele
9

organizațiilor regionale de partid 
Suceava, Dobrogea și Argeș

150 DE ANI DE TEATRU ÎN LIMBA ROMÂNĂ

„...Adresînd limba
patriei către

inimi
Teatrul cult s-a născut în secolul trecut ca o tribună importantă în vederea realizării unei educații multilaterale, dezvol- . tind respect și prețuire pentru istorja patriei noastre, pentru laptele glorioase ale înaintașilor. Continuare a manifestărilor teatrale populare cu o mare vechime în toate teritoriile locuite de români, teatrul era o oglindă a societății, de unde rezulta caracterul de școală pentru curățirea moravurilor, pentru un spirit de demnitate umană.Pe acest fundal se înscrie prezentarea primului spectacol cult în limba română la 27 decembrie

Intre
cerea 
orașelor

patriotice"
I

de prof. univ. 
llie GRĂMADĂ 

directorul
Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" 

. din lași

1816, cu o piesă adaptată de Gheoighe Asachi, după Mirtil și Hloe de Florian și Gessner. Meritul de a fi organizat a- cest spectacol revine lui Gheorghe Asachi.împotriva acelor elemente din clasa dominantă care negau posibilitatea întrebuințării limbii

PREȚUL
SIMBOL

Nu știu de ce, de cite i ninge, mă inundă clinchetul tînăr al săniilor copilăriei, sunînd pe drumurile albe ale pădurilor de brazi natale. Văd atunci pădurile, ne- sfîrșitele păduri patine, rea Și dor încărcate de zăpadă, de trunchiurile înalte și drepte, un dor izvorînd
OPINII

Discuția deschisă în coloanele „Scînteii" pe tema „Ce apără avocatul" ni se pare deosebit de utilă, dat fiind rolul avocatului în opera de înfăptuire a justiției socialiste, sporirea exigențelor opiniei publice față de modul în care el se a- chită de aceste sarcini. In concepția dreptului socialist pledoaria nu constituie un act arbitrar, subiectivist. Eficiența acesteia izvorăște, după părerea noastră, din trei coordonate fundamentale : desluși
rea și prezentarea exactă a situa
ției de fapt, interpretarea corectă 
a legii și, în fine. înțelegerea justă 
a îndatoririlor etico-profcsionale. Deslușirea exactă a sensului legii, ca expresie a voinței, și intereselor poporului nostru, este ..firul Ariad- nei“ pentru oricare pledoarie. S-a pretins uneori — în literatura, juridică și în fața instanțelor — că avocatul trebuie să se identifice cu interesele .celui pe care .il reprezintă sau îl apără. Nimic mai greșit 1 Dacă în cadrul pledoariei, se poate vorbi.de o anumită identificare, atunci avocatul trebuie să se 
identifice cu valorile sociale con
sacrate și apărate de lege. Lui nu-î 
este îngăduit să minimalizeze sau 
să ocolească periculozitatea socia
lă, reală a unei fapte încriminată 
de lege și săvîrșită de persoana 
care l-a angajat s-o apere.Cum se știe, infracțiunile săvîr- șite de inculpați prezintă grade diferite de pericol social. Datoria a- vocatului este, de a pune în lumină o serie de date, stări, situații, împrejurări intrinseci faptei sau conexe cu aceasta, de natură să contureze în mod exact gradul real de pericol social al infracțiunii. Ceea 
ce apără avocatul nu este deci fap-

ta. în sine, ci persoana făptuitorului. Dacă infracțiunea este deplin dovedită, dacă vinovăția este complet stabilită și recunoscută, avo- . catul' își5 poate axa pledoaria pe demonstrarea gradului real al vinovăției sau pe învederarea cauzelor și condițiilor- subiective sau obiective ale săvîrșirii faptei. Exigențele eticii noastre socialiste repudiază o pledoarie pentru inducerea în eroare a instanței' și a societății.Orice inculpat, oricît de gravă ar fi vinovăția sa, trebuie să fie apărat — apărat cu sinceritate, cu probitate și căldură, căci orîndui- rea noastră socialistă este, prin natura ei, profund umanistă, exercitarea dreptului la apărare fiind una din manifestările acestui înalt umanism. Dar trebuie să te întrebi: care sînt consecințele acestei'apărări ? Iată un exemplu în activitatea avocatului Odobescu Victor, din București. La un proces în care reprezenta un părinte în cadrul unei acțiuni de sistare a pensiei de întreținere (se afla la dosar adresa întreprinderii privind veniturile reclamantului), contestă exactitatea adresei întreprinderii și solicită audierea a patru martori. Cînd instanța a acceptat să audieze numai doi martori, el

a indicat audierea martorilor... care nu erau prezenți în sală, și asta numai și numai pentru a tergiversa judecarea procesului. Iar în acest timp, mama copiilor, care beneficiase pînă atunci de pensia de întreținere pe care avocatul cerea să fie sistată, plîngea în sală. Neliniștea femeii era . întemeiată. Grație modului bizar de a-și e- xercita profesiunea, pledoaria a-

Carpați, într-atîț mult în ființa noastră, în conștiința poporului nostru, împodobesc patria cu atîta frumusețe și bogăție, incit ne-am obișnuit să le aducem, din străvechiurî, în arta și obiceiurile noastre, în toat'e bucuriile și sărbătorile noastre. Așa este și pomul de iarnă.Am întîlnit, în aceste zile, în piețele orașului — ca și în zilele de sfîr- șit ale altor ani — îngrămădiți în mari maldăre, brazii sărbătorilor de iarnă. M-am întrebat : oare datina aceasta. frumoasă, strămoșească, nu se poate sărbători, decît eu prețul uciderii a sute de hectare de pădure ?Să ne gîndim că sutele de mii de brazi tineri, cruzi, tăiați în toată țara, în fiecare an, pentru această ocazie, alcătuiesc Ia un loc păduri sa

crificate, care nu vor răsuna niciodată, care vor despuia munții, vor aduce dureroase goluri în haina vegetală a țării.Intr-un an sînt smulși pădurilor circa 1 milion de brazi (iar acest milion de brazi reprezintă, ■ la exploatare, cîteva sute de mii de metri cubi de cherestea). Dar în 10, dar. în 50 de ani? Și în cîți ani vor crește la loc ? Unui brad îi trebuie pînă la deplina maturizare .zeci de ani. Este una din speciile cu evoluția cea mai anevoioasă. După cite știm, n-am reușit încă să vindecăm pe deplin rănile provocate de jefuirea

române în teatru, Asachi demonstra că limba română poate fi întrebuințată ca mijloc de a exprima idei și sentimente înalte, ca limbă de cultură. Crearea școlii de inginerie la 1813 cu predare în limba română, prezentarea unui spectacol în limba română, certificau cele susținute de Gheorghe Asachi și de oamenii progresiști ai epocii. A- șachi arăta că era nevoie 
„a face o breșă în acea streinomanie, adresînd limba patriei către inimi patriotice".în această operă a fost ajutat de Alecu Beldim.an, de mitropolitul Veniamin Costache și de Constantin Ghica — ultimul punînd la dispoziție casa pentru improvizarea primei scene românești. Pastorala Mirtil și Hloe, deși simplă, idilică, a provocat o mare emoție în nudul spectatorilor. Pentru prima dată se auzea ros- tindu-se limba națională pe scenă, iar interpreții, elevi, erau îmbrăcați în costume naționale. Era un moment solemn în istoria culturii noastre.După 1816 un șir de spectacole românești subliniau pătrunderea limbii române în cultura teatrală. La București, elevii lui Gheorghe Lazăr organizau, la îndemnul profesorului lor, primul spectacol în limba română, în anul 1818, la școala de la Sf. Sava. După mărturia lui loan Heliade Ră- dulescu, s-ar fi prezentat piesa „Avarul" de Mo- lidre. Fiica domnitorului Ion Caragea, domnița Ralu, iniția și construirea unui teatru așezat în piața Cișmeaua teatru care va lua nume.

In Transilvania, unul 
din punctele principale 
ale luptei Școlii Ardelene 
era îndreptat spre crearea 
de școli cu predarea în 
limba română. Lupta pen
tru drepturile naționale

roșie, acest
din

(Continuare 
în pag. a II-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Valoarea lucrărilor 
efectuate prin munca 
patriotică a cetățenilor' 
din întreaga țară se ri
dică, in zece luni din 
acest an, la aproape 
1 400 000 000 lei. Ca în 
cunoscuta zicală,- „Pi
cătură cu picătură, se 
face marea". O dată, cu 
bilanțul. realizărilor au 
tost desemnate 
lăți/e fruntașe 
trecere, cărora 
acordat pțemii.

Premiile anuale ala 
Consiliului de Miniștri 
au tost acordate orașe
lor regionale Pitești — 
premiul l, Sălu Fiare 
— orerniut ll și Foto-' 
șam — premiul III, rar 
mențiuni — orașelor5 
Piatra F'eamt Si Călă
rași. Dintre orașele ra-, 
iortale au tost premiate 
Gheorghiern, Vaslui și 
Alba îulia

La Pitești s-au cons
truit trotuaie, s-au fă
cut reparații șl în-: 
trețineri de străzi, ta-' 
Iuzări șl consolidări de 
maluri in parcul Triva- 
le și pe rîul Argeș 
etc. Peisajul orașului 
a fost îmbogățit cu 
numeroase zone verzi 
a căror suprafață, pe 
locuitor, este acut'rr. de 15 m p față da 
8,42 mp în 1965. Valoa
rea totală a muncii pa
triotice efectuate de 
piteșleni trece de 10 
milioane lei. Comite-i 
lele executive ale sfa
turilor populare regio
nale au premiat ora
șele raionale Slati
na, Tg. Neamț, Tr... 
Măgurele, Băile Her- 
culane, Caret, Rîș- 
nov, Huedin, Beiuș, 
Hirșovd, Tecuci, Vul
can, Huși, Borsec, Ca
lafat, Moreni, Gura Hu
morului.

Realizările muncii 
patriotice ale cetățeni
lor din orașele pre
miate au fost Sărbăto
rite ieri, în adunările 
lestive care au avut 
loc. Cu acest prilej au 
fost înmînate și pre
miile — autobasculan
te, camioane, autostro- 
pitari și alte utilaje 
necesare îngrijirii unuî oraș modern.

Rădică ȘERBAN
-.............

locali- 
in tu

li s-au

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit

pe primarul orașului AtenaPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază pe primarul orașului Atena, Gheorghios Plitas, care ne vizitează țara la invitația Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost de față Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ton Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, . precum și Spyros A. Adamopoulos, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Greciei la București. (Agerpres)
ASIGURAREA SECURITĂȚII EUROPEI
SOLICITĂ CONTRIBUȚIA TUTUROR
POPOARELOR CONTINENTULUI

Problemele securității 
europene sînt larg dezbă
tute în opinia publică 
franceză. Personalități 
politice, sociologi, ziariști 
își exprimă opiniile cu 
privire la diferite idei și 
soluții emise în legătură 
cu aceste probleme de în
semnătate vitală pentru 
viitorul continentului nos
tru, greu încercat de-a 
lungul istoriei.

O convorbire interesan
tă pe această temă am a- 
vut cu dl. Maurice Duverger, profesor de socio
logie politică la Faculta
tea de drept și științe e- 
conomice din Paris.

D-sa a început prin a 
comenta una din ideile 
disputate în. Occident — 
aceea a „federalizării".— Se vorbește mult despre ..federalizarea europeană? și despre „federalizarea atlantică". A- ceasta ar însemna ca fiecare națiune care participă la un asemenea sistem să-înstrăineze o parte din suveranitatea ei unor organisme supranaționale. Dai’ în concertul actual de națiuni există unele mari și altele mici. De aci decurge că în cadrul federației națiunea mare sau națiunile mari vor domina pe cele mici. Pe plan atlantic, există o dis-

proporție flagrantă între ponderea economică și militară a Statelor Unite și cea a statelor vest-eu- ropene! Iată de ce eu nu văd posibilă o federalizare și consider că la unitatea Europei se poate ajunge numai prin- tr-o cooperare internațională foarte strînsă între state europene independente și suverane.

festă acum un curent spre întărirea independenței naționale, spre dezvoltarea sentimentului național și al rezistenței față de imixțiunea S.U.A.De altfel — subliniază dl. Duverger — această stare de .spirit se manifestă cu și mai mare intensitate și în alte regiuni ale lumii, unde intervenția economică și politică
Convorbire cu MAURICE DUVERGER, 

profesor de sociologie

*In Europa occidentală circulă unele teorii după care noțiunea de independentă națională ar fi „depășită".' Dar lucrurile nu stau deloc a.șa și Franța a înțeles adevărul. In alte țări ca Anglia, I- talia, R.F.G. această conștiință nu a atins același grad ca la noi și acest lucru favorizează starea de dependență economică și moral-politică a unora față de S.U.A. putere extraeuropeană. Trebuie însă să observ că și în țările amintite. în toată Europa occidentală se mani-

a Statelor Unite este și mai directă.
Vorbind despre senti

mentul național ca mij- . 
loc de rezistență față de 
expansiunea S.U.A., dl. 
Duverger arată că aceasta 
îmbracă forme diferite. „Ea și-a găsit expresie. de pildă, pe plan politic în dezangajarea Franței față de organismele integrate ale N.A.T.O sau pe plan economic în barierele ridicate în calea expansiunii neînfrî- nate a monopolurilor. Tn Franța, el șî-a găsit, asemenea, oglindire

faptul că Parisul susține un cu totul alt punct de vedere decît S.U.A. în problema vietnameză. Acest lucru îl consider — afirmă interlocutorul meu — pozitiv și din punct de vedere moral. Nu este deloc neglijabil că s-a creat o situație în care o tară vest-europeană ca Franța, care nu a părăsit alianța, cu S.U.A., poate gîndi și spune altceva decît Statele Unite într-o problemă internațională atît de acută.Astfel, politica de independență națională are în momentul de față o pentru Numai poli ti- căpăta
mare însemnătate viitorul Europei, promovînd această că popoarele vorconștiința solidarității lor. ceea ce va crea ■ condiții pentru a realiza apropierea progresivă a statelor din Europa.Tn idei tilă. sarăintereuropeană aplicarea în viață a principiilor e- galitătii în drepturi, res-

această ordine de este nu numai u- dar absolut ,nece- pentru cooperarea
Alexandru GHEORGHIUde în (Continuare 

în pag. a V-a)
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IN ZIARUL

Discuții pe marginea 
articolului: „Cînd 
încep să foșnească 
tainele vieții"
CUNOAȘTEREA 
ÎNSEAMNĂ

TENTAȚIE

condamnă agresiunea
S.U.A. în Vietnam

Pe marginea 
unei hotăriri 
a sesiunii N.A.T.O.
UN PAS 
ÎNAPOI

ț

i

vorbi.de


PAGINA 2 SCiNTEIA

(Urmare din pag. I)

PREȚUL

care

trecut a fondului nostru forestier. Și cum să ducem la bun sfîrșit a- ceastă operă dacă an de an dobo- rîm alte și alte milioane de brazi tineri ? După părerea' mea este intolerabil să continuăm această practică?Am învățat, în deceniile socialismului, să gospodărim pădurile; să le semănăm, să le creștem. Am alcătuit legi de ocrotire a lor și am deschis laboratoare și cîmpuri de experiență în care cucerim metode noi de îmbogățire și înfrumusețare a lor. Căci pădurile de brazi sînt nu numai o podoabă a munților noștri, ci și o mare avuție naturală a țării, căreia industria modernă îi poate asigura o valorificare economică superioară, adică o sporire spectaculoasă a valorii sale pe unitate de măsură. Atunci, de ce să acceptăm irosirea acestei prețioase avuții? Forurile de resort să chib- zuiască cu seriozitate la acest lucru.în unele țări, care nu-și permit sau nu vor să-și permită luxul u- nor asemenea sacrificii sau nu dispun, pur și simplu, de ..Abies alba", brazii de sărbători se nasc din... material plastic sau din alte materiale, lucrați cu atîta măiestrie încît aproape că nu-i poți deosebi de cei reali. Sînt „brazi" pemilioane de părinți agață fără nici o reticență jucării și dulciuri, globuri de sticlă, nuci poleite și mere roșcovane. în fond este vorba de un simbol, simbolul vigoarei eterne a naturii și al tinereții nealterate a spiritului. Oare reprezentarea acestui simbol presupune neapărat prezenta fizică a bradului din pădure? Masacrarea pădurii ? Geniul popular a găsit, în decursul anilor, minunate forme de a reprezenta acest simbol .. stilizat pe cusături, pe scoarțe și ceramică, pe diferitele obiecte- de artă populară. Un brad artificial frumos, realizat cu artă, poate înlocui foarte bine pe cel veritabil (ba chiar cu mai mult succes dacă ținem seama că un asemenea „brad" nu se veștejește, nu-și scutură podoaba pe covor și nu se usucă după cîteva zile, poște fi folosit ani în șir).Ce economii s-ar putea face în pădurile noastre I închipuiți-vă ■ • brazii, deveniți arbori în puterea cuvîntului! Ce spor de frumusețe a naturii țării!Sînt convins că vom găsi mijloace corespunzătoare prin care să e- vităm jertfirea pădurilor carpatine. Am văzut pomi de iarnă cu zăpadă artificială și conuri de brad artificiale, minunate flori din material plastic și atîtea altele... De ce n-am reuși să realizăm și brazii sărbătorilor de iarnă care să-i lase pe cei adevărați acolo sus, sub ninsori, peste pașii cerbilor, să crească mari ? Tovarăși meșteri în mase plastice, tovarăși din industria locală. tovarăși din cooperativele meșteșugărești, să încercăm pu- nînd în Joc talentul, priceperea, ambiția 1în altă ordine de idei, • dacă organizațiile comerciale țin să livreze și brazi autentici, de ce nu ar putea sfaturile populare și întreprinderile interesate să-și amenajeze plantații speciale de brazi — bineînțeles în afara fondului forestier al statului — din care să satisfacă asemenea cerințe ?Să sperăm că începînd cu anul viitor, odată cu bucuria sărbătorilor de iarnă și a- datinilor, vom celebra și bucuria cruțării acestei podoabe a naturii, bucuria conservării frumoaselor noastre păduri de brad. Poporul, păstrător al datinilor noastre și, totodată, harnic șl grijuliu gospodar al bogățiilor țării, n-ar putea decît să salute o asemenea acțiune responsabilă, firească și intrutotul rațională.
EXPEDITOR:

(Urmare din pag. I)

se produc pe bază de vopsea din ace- 
tat din ■ polivinil. Noua tencuială din 
vopsea este în curs de experimentare.

tJnele îngrășăminte chimice și mai 
ales substanțele insectof ungicide atacă 
lacurile cu care sînt acoperite uiiel'e 
rezervoare, cisterne, împrăștietoare, se
mănători etc., și chiar metalul din care 
sînt construite. S-au făcut în acest an 
numeroase, probe de laborator și s-au 
selectat cîteva tipuri de vopsele rezis
tente la acești factori ce vor fi încer
cate pe scară industrială.

Iată doar cîteva din produsele care, 
într-o gamă foarte largă, vor fi rea
lizate integral sau ca materie primă, 
respectiv proptise intermediare de că
tre uzina „Policolor".

Problemele privind pregătirea teh
nologiilor pentru uzina „Policolor", 
realizarea de rășini sintetice acrilice 
ca materii prime pentru lacuri și sta-, 
bilirea de noi rețete, de vopsele pen
tru diferite ramuri ale economiei na
ționale sînt teme de, lucru urmărite 
prin planul stabilit de Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice.

-eagan al unor glorioase tradiții de luptă pentru independență națională și libertate socială ale poporului nostru, regiunea Șu- ceava cunoaște astăzi o dezvoltare multilaterală, întregind cu realizările sale tabloul înfloririi României socialiste.Sub conducerea organizațiilor de partid, oamenii harnici de pe meleagurile sucevene folosesc cuceririle științei și tehnicii pentru punerea în valoare a bogățiilor naturale ale regiunii, pentru ridicarea la un nivel tot mai înalt a producției industriale și agricole. Această activitate complexă a fost analizată cu maturitate în conferința organizației regionale de partid, care a avut loc la 17 decembrie.La conferință au participat tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, reprezentanți ai organizațiilor obștești.Darea de seamă prezentată de tov. Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional de partid, a scos în evidență succesele obținute de Oamenii muncii din regiune în îndeplinirea planului de stat în industrie, în colte bogate tale și în lor, precum zitive din activitatea social-culturală. în ziua deschiderii conferinței au fost realizate prevederile planului anual cu privire la producția globală industrială pentru întreaga regiune.Subliniind profundele transformări înnoitoare, realizate în regiunea Suceava, ca urmare a aplicării politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă, dă repartizare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, darea de seamă a arătat că în aceste locuri ale Moldovei și Bucovinei, a căror economie se baza în trecut doar pe agricultură și exploatări forestiere, au fost construite în ultimul timp importante uzine și fa- bțici — printre care combinatele de industrializare a lemnului și 'd©1 hîrtie și celuloză din Suceava, modernul complex minier de la Leșul Ursului. în anii ce urmează industria regiunii se va dezvolta în ritm și mai susținut, va căpăta un caracter mai complex. Producția industrială va fi în 1970 cu 62 la sută mai mare decît în 1965 ; industria va deține 59 la sută din ansamblul economiei regiunii, iar agricultura 41 la sută.Pe lîngă realizările obținute, darea de seamă a scos în evidență și unele lipsuri care au existat în diverse domenii de activitate subliniind că în momentul de față este o serioasă rămînere în urmă în ce privește realizarea planului de investiții pe anul 1966 ; neajunsuri se manifestă și în îndeplinirea ritmică a planului, utilizarea deplină a mașinilor, instalațiilor și utilajelor — mai ales în exploatările forestiere și în transporturi — în creșterea calificări! și stabilitatea cadrelor, folosirea specialiștilor și tehnicienilor, valorificarea economică a spațiilor de producție etc. Un loc important a fost acordat problemelor legate de calitatea producției și prețul de cost, de sporirea rentabilității întreprinderilor industriale.-Scoțînd în evidență realizările obținute de organizațiile de partid, de oamenii muncii din agricultură, darea de seamă a arătat că în a- cest an s-au obținut peste plan 151 400 tone de grîu și porumb și aproape 140 000 tone cartofi; în ramura creșterii animalelor s-au dat peste plan însemnate cantități de carne și lapte : gospodăriile de stat vor da în plus beneficii în valoare de peste 20 milioane lei. Cu toate acestea, în agricultura regiunii Suceava sînt încă foarte mari rezerve nefolosite. Diferențele între recoltele de grîu, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr obținute de G.A.S. și cooperativele agricole de producție sînt încă prea mari, în defavoarea celor din urmă. O situație asemănătoare există în domeniul producției de lapte.Darea de seamă s-a referit, în continuare, la îmbunătățirea condițiilor de locuit, dezvoltarea în- vățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății, reliefînd creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din orașele și satele regiunii.Delegații la conferință au acordat o mare atenție — în cadrul dezbaterilor — activității organizațiilor de partid din industrie. Tov. ing. Victor Șenchea — directorul general al Combinatului de celuloză și hîrtie Suceava — s-a referit la necesitatea identificării și valorificării rezervelor interne. El a arătat că punerea în aplicare a măsurilor privind mai buna folosire a spațiului de producție existent, pe baza studiului întocmit de un colectiv constituit de comitetul regional de partid, va duce, pînă în 1968, la o sporire a producției globale cu 100 milioane lei. în centrul atenției organizației de partid, a conducerii și a colectivului combinatului trebuie să stea și atingerea . parametrilor calitativi și cantitativi. proiectați ai mașinii de hîrtie, care- apul acesta a produs cu-3 000 tone sub capacitatea sa. Vorbitorul a . semnalat totodată existența unor neajunsuri privind îndeplinirea planului de investiții,

re-obținerea de la culturile vege- creșterea animale- și rezultatele po-

. întirzieri în livrarea unor utilaje și instalații etc., solicitînd un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Industriei Chimice, a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și a altor instituții centrale.Necesitatea aplicării cu mai multă rigoare a planurilor de investiții a fost argumentată și de alți delegați la conferință, între care tov. Petru Tăranu, secretar al comitetului de partid de la complexul minier Astra.Aducînd în dezbatere problema eficienței activității economice, tov. ing. Augustin-Vasile Cotdoș, directorul Uzinelor textile „Moldo- va“-Botoșani, a criticat calitatea slabă a utilajelor livrate de uzinele mecanice Sibiu, care nu ating parametrii proiectați ; deși s-a cerut Uzinei furnizoare să ia măsuri pentru remedierea deficiențelor, situația a rămas neschimbată.Tov. ing. Octavian Cratchi — directorul grupului de șantiere nr. 1 din cadrul Trustului regional de construcții — a arătaț că pe lîngă problema calificării cadrelor merită toată atenția și aceea a extinderii mecanizării lucrărilor, a folosirii depline a utilajelor existente.După ce a descris sugestiv avantajele pe care le oferă mecanizarea producției, tov. Lazăr Găină, secretarul organizației de bază de la exploatarea forestieră Găinești, a arătat că aci mijloacele tehnice sînt încă insuficient folosite ; calificării muncitorilor forestieri nu i se acordă atenția necesară, repararea utilajelor .se face adeseori neglijent, lipsesc piesele de schimb, ceea ce duce la frecvente stagnări în producție. Direcția regională a exploatării forestiere (D.R.E.F.), comitetul regional de partid trebuie Să se ocupe îndeaproape de aceste probleme. în aceeași ordine de idei, tov. Spiridon Ionescu, directorul D.R.E.F., a arătat că vor fi luate măsuri pentru folosirea măi deplină a mecanismelor, fără a preciza însă în ce constau, concret, aceste măsuri. El s-a referit mai pe larg la problemele îmbunătățirii calitative a producției, pledînd pentru funcționarea riguroasă a controlului tehnic de calitate și îmbunătățirea organizării producției, paralel cu intensificarea muncii politice menite să ducă la întărirea 'disciplinei — foarte deficitară în exploatările forestiere. Vorbito- ' rul a atras atenția asupra unor neajunsuri în organizarea transportului și recepționării materialului lemnos — aspecte care se cer atent analizate de forurile vizate (C.F.R., D.R.T.A., Ministerul Economiei Forestiere ș.a.). Tov. Gabriel Mărgi
neam!, inginer șef ăl Depoului C.F.R. Cîmpulung-est, a arătat că trebuie studiată problema mecanizării operațiilor de încărcare- descărcare a vagoanelor. Vorbitorul s-a referit și la unele lipsuri din activitatea complexului C.F.R., insistînd îndeosebi asupra problemelor disciplinei în muncă.După cum a arătat tov. Nicolae 
Moraru, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Suceava,

Suceava
îndeplinirea sarcinilor planului cincinal implică perfecționarea continuă a stilului de muncă al organizațiilor de partid în domeniul conducerii activității economice. A- deseori, organizațiile de partid nu se bizuie în suficientă măsură pe experiența și priceperea cadrelor de înaltă calificare, a inginerilor și economiștilor. Necesitatea atragerii mai vii a specialiștilor la rezolvarea problemelor de producție, la ridicarea calificării muncitorilor a fost subliniată și de tov. loan Tăr- 
niceriu, președintele consiliului regional al sindicatelor. Vorbitorul s-a referit și la problemele controlului obștesc, insistînd ca ministerele și Celelalte instituții centrale să ia în considerație cu mai multă atenție și să răspundă sesizărilor făcute de echipele de control obștesc.Problemele dezvoltării multilaterale și intensive a agriculturii regiunii au fost ■ aduse în atenția conferinței de un număr mare de delegați. Tov. Nicolae Vlad, prim- secretar al Comitetului raional de partid Săveni, a arătat că succesele obținute în creșterea producției agricole, vegetale și animale, îndreptățesc convingerea că sarci- '

nile trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului vor fi îndeplinite și depășite. El a relevat faptul că există încă rezerve nefolosite de creștere a producției și, implicit, de ridicare a nivelului de trai al țărănimii, că posibilitățile unităților agricole din raion sînt mai mari decît realizările actuale. Vorbitorul — ca și tov. Mi
hai Gavriliuc, președintele cooperativei agricole de producție Ve- rești — a atras atenția asupra unor greutăți provocate de încălcarea de către întreprinderile contractante a unor obligații privind re- cepționarea și preluarea produselor agricole.Tov. Anatolie Bobrov, președintele Uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție Doro- hoi, a arătat că planul de producție la unele produse a fost nestimulativ, sub posibilitățile reale ale raionului; la cartofi, de pildă, s-ă planificat 16 000 kg la hectar și s-a obținut în iar unele brigăzi O altă rezervă o cerea aparatului unor cooperative ducție.Mai multi delegați la conferință

medie 22 000 kg, chiar 47 000 kg. constituie redu- adminlstrativ al agricole de pro-

au insistat în cuvîntul lor asupra ’ necesității extinderii irigațiilor, a- rătînd că uniunile raionale și Uniunea regională a cooperativelor agricole de producție nu s-au preocupat eficient de această problemă, în sensul asigurării înzestrării tehnice, al pregătirii de cadre specializate. Tov. Constantin Păcuraru, președintele consiliului agricol regional. mențlonînd că aceste critici sînt îndreptățite, a precizat că a existat o anume pasivitate și a unităților respective — ceea ce. evident, nu justifică neajunsurile semnalate.Tov. Ștefan Panaitiu, secretar al comitetului regional de partid, a vorbit despre unele aspecte actuale ale muncii ideologice. Vorbitorul a insistat asupra necesității unei activități nuanțate în acest domeniu. corespunzătoare nivelului și preocupărilor celor cărora li se a- dresează, combaterii formelor învechite.Despre problemele muncii politice — în special în rîndurile tineretului — au vorbit și tov. Con
stantin Stoica, prim-secretar al comitetului regional U.T.C., și tov. 
Alexandru Vasilescu, prorector al Institutului pedagogic ; tovarășele dr. Maria Dîrja, directoarea policlinicii din Rădăuți, ca și Alexan
drina Ionescu. președinta organizației regionale a femeilor, au subliniat necesitatea unei activități multilaterale de propagandă în direcția educației cetățenești, sociale și sanitare, în lumina recentelor măsuri pentru sporirea natalității.Tov. Emil Bobii, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional, tov. Nichita 
Preutescu, secretar al comitetului de partid pe unitățile comerciale din orașul Suceava ca și alți delegați, au vorbit despre necesitatea îmbunătățirii deservirii populației.

tierelor, contractarea utilajelor și instalațiilor pentru noile obiective,, trebuie să constituie o preocupare foarte serioasă. Aceasta este cu atît mai necesar, cu cît în regiunea Suceava s-au manifestat o serie de neajunsuri in realizarea investițiilor pe anul 1966.în continuare, tovarășul Gheor- ghe Rădulescu a subliniat sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid din regiune, cadrelor de conducere din economie în îndeplinirea ritmică a planului de livrări la export. îmbunătățirea continuă a calității produselor, lărgirea gamei mărfurilor pentru export.Succesele obținute în- domeniul industriei, agriculturii, artei și culturii — a spus vorbitorul — sînt un rezultat al îmbunătățirii continue a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. Biroul comitetului și comitetul regional de partid au analizat cu competentă probleme importante din diferite domenii de activitate stabilind măsuri corespunzătoare care au dus la îmbunătățirea muncii în sectoarele analizate. S-a acumulat o experiență bună în organizarea unor colective formate din activiști de partid și specialiști care au studiat activitatea în diferite domenii și au venit cu soluții concrete, practice, contribuind la îmbunătățirea muncii. Este necesar ca organele și organizațiile de partid să exercite un control mai sistematic asupra îndeplinirii hotărîrilor. să acorde o mai mare atenție muncii de perspectivă, să generalizeze experiența înaintată.în ultima perioadă s-a acordat mai multă atentie conținutului în- vățămîntului de partid, muncii de propagandă. Muncă politică și culturală de masă a avut un caracter mai organizat și o sferă mai largă de cuprindere, este în mai mare măsură axată pe sarcinile concfMe ce preocupă unitățile economice. Organele și organizațiile de partid trebuie însă să se ocupe si mai mult de conținutul propagandei de partid : să explice maselor politica internă și externă a partidului, să informeze pe oamenii muncii asupra ției internaționale etc. O mă mai bazei materiale și a cadrelor care dispune regiunea pentru desfășurarea unei intense munci politice și culturale de masă.După ce a făciit o scurtă trecere în revistă a politicii ■■ externe a partidului și statului nostru, vor- ' bitorul a evidențiat solidaritatea frățească a întregului popor român cu lupta eroică a poporului vietnamez.în încheiere, tovarășul Gheor- ghe Rădulescu a urat participan- tilor la conferință să obțină noi succese, în toate domeniile de activitate, contribuind astfel‘ la continua înflorire, a patriei noastre socialiste.

vității lor pe tărîm economic problemele legate de eficiența econo- . mică, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, utilizarea eficientă a fondurilor de investiții. Așa cum s-a arătat însă atît în darea de seamă, cît și în dezbateri, în regiune mai sînt încă însemnate rezerve în toate sectoarele de activitate economică. Eforturile principale trebuie să fie îndreptate spre valorificarea tuturor rezervelor interne de care dispune regiunea, în scopul asigurării îndeplinirii planului pe anul 1967 la toți indicatorii, de către toate întreprinderile industriale, în mod rit-

După ce a transmis delegaților și invitaților la conferință, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din regiunea Suceava, un călduros salut din partea Comitetului Central Nicolae bitorul crărilor făcut o lui în care se înfăptuiesc sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. Nivelul ridicat la care s-au desfășurat lucrările conferinței demonstrează experiența bogată a organizației, competența comuniștilor din regiune în analizarea și rezolvarea multiplelor probleme ale muncii de partid și ale mic și la un nivel calitativ ridicat, construcției economice.în continuare, după ce a făcut- o trecere în revistă a succeselor ob- cităților' de' producție, totuși în ținute de oamenii muncii diri”)tarac's,regiuhe’,:'rtfai ©itistă” capacități'1 de noastră în realizarea sarcinilor producție, unele dm ele provenite prevăzute de planul de stat pe 1966 ■— primul an al cincinalului, • — tovarășul Gheorghe Rădulescu a adresat calde felicitări muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, țăranilor, intelectualilor și funcționarilor, tuturor oamenilor muncii din regiunea Suceava pentru succesele obținute, pentru contribuția adusă la îndeplinirea planului de stat, la înflorirea patriei noastre.După ce a prezentat principalele prevederi ale planului pe anul 1967, vorbitorul a subliniat sarcinile care revin organizației regionale de partid Suceava. Organele și organizațiile de partid, comuniștii, cadrele de conducere și fiecare om al muncii au datoria de înaltă răs- . pundere să pună în centrul acti-

al partidului, a tovarășului Ceaușescu personal, vor- a arătat că în cadrul lu- conferinței regionale s-a analiză profundă a modu-

Cu toate că au fost obținute unele rezultate bune în folosirea capa-
din import, care sînt insuficient folosite, nu lucrează încă la parametrii proiectați, lipsind astfel economia de anumite cantități de produse, mărind cheltuielile producție. Produsele unităților e- conomice din regiune se lizează cu cheltuieli de ducție ■ încă mari. Rentabilitatea fiecărei unități economice trebuie să se ridice la nivelul dotării tehnice și experienței cadrelor de specialitate, să constituie un obiectiv esențial al activității din cursul anului viitor. Calitatea exemplară a produselor trebuie să devină — de asemenea — o problemă de prestigiu pentru fiecare colectiv de muncă, pentru fiecare comunist. Aceasta capătă o și mai mare importanță, dacă ținem seama că aproximativ

derea- pro-

20 la sută din producția regiunii Suceava este destinată exportului, în agricultura regiunii s-au obținut anul acesta realizări importante. Cu toate acestea în activitatea unor cooperative agricole de producție și gospodării agricole de stat din regiune s-au manifestat o serie de neajunsuri. E necesar să se aplice mai bine complexul de măsuri agrotehnice, să fie mai larg folosite irigațiile, să se introducă mai rapid soiurile de înaltă productivitate. Evidențiind faptul că în regiunea Suceava există o îndelungată experiență în creșterea animalelor și Sînt condiții dintre cele mai prielnice pentru dezvoltarea acestui sector, vorbitorul a atras atenția asupra unor lipsuri existente în acest domeniu, făcînd apoi o serie de recomandări printre care intensificarea creșterii unor animale de rasă, de'mare productivitate. Vorbitorul a subliniat justețea critici-, lor făcute de unii delegați, care au arătat că în unele cooperative a- gricole nu există suficientă preocupare pentru folosirea rațională a fondului de zile-muncă, se risipesc ■ prea multe fonduri bănești pentru cheltuieli administrative. ■în domeniul investițiilor — a a- rătat în continuare vorbitorul — activitatea organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor de conducere din regiune trebuie să urmărească îmbunătățirea desfășurării lucrărilor, în vederea economisirii fondurilor și punerii obiectivelor în funcțiune la termenele planificate. încheierea contractelor cu furnizorii, asigurarea documentației pentru obiectivele prevăzute în planul cincinal, organizarea șan-

problemelor actuale ale situa- broble- căreia trebuie să 1 se acorde multă atentie este folosirea de

*a ales noul comițet partid și comisia deConferința regional de . revizie. în nrima sa ședință plenară, Comitetul regional de partid. Suceava a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R.Delegații la conferință au trimis Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, o telegramă prin care se. angajează, să îndeplinească exemplar sarcinile ce revin organizațiilor de partid din planul cincînăl, din hotărî- rile adoptate de Congresul al IX- lea al P.C.R.

Ion GAI.ETEANU 
Dorian COSTIN
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Conferința organizației
regionale de partid Argeș

n ultimii ani, regiunea Argeș, asemeni tuturor regiunilor țării, a cunoscut prefaceri înnoitoare. Pe meleagurile argeșene se realizează o bună parte dinproducția de țiței a țării, întreaga producție de aluminiu; de cu_ rînd a intrat în funcțiune hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu- Dej“ de pe Argeș, care va produce anual peste 400 milioane kilowați/ oră, iar Uzina chimică Pitești a produs primele șarje de negru de fum de înaltă abraziune.în actualul plan cincinal, regiunii Argeș i s-au alocat fonduri de investiții în valoare de peste 22 miliarde lei. Cea mai mare parte dintre ele vor fi destinate dezvoltării industriei. Combinatul petrochimic, Rafinăria de petrol, fabrica de motoare electrice, Fabrica de țesături din lînă și fibre sintetice din Pitești, Fabrica de autoturisme, Combinatul chimic din Rm. Vîlcea, Uzina de piese de schimb pentru industria chimică, Fabrica de frigidere de la Găești sînt cele 41 obiective urmează să se construiască în anii următori. Lucrări grandioase se vor face la hidrocentrala de pe Lotru, iar pe Argeș vor intra în funcțiune 6 microhidrocentrale.Despre politica științifică a partidului nostru de industrializare socialistă a țării, despre sarcinile ce revin organizațiilor- de partid, tuturor oamenilor muncii din regiune pentru îndeplinirea în mod exemplar a Directivelor celui de-al IX-lea Congres al partidului au discutat cei peste 600 de delegați prezenți la conferința regională de

numai cîtevaindustriale dince

partid, care a avut loc în ziua de 
17 decembrie.La lucrările conferinței au participat : tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar ah C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, reprezentanți ai unor instituții centrale de stat șl economice.Darea de seamă prezentată de tov. Petre Duminică, prim-secretar al comitetului regional de partid, a analizat multilateral activitatea economică și social-culturală a regiunii. Vorbitorul a arătat că, pu- nînd în centrul muncii politice și organizatorice îndeplinirea planului de stat, comitetul regional, comitetele raionale și orășenești, organizațiile de partid din industrie și agricultură au analizat sistematic stadiul realizării principalilor indicatori de plan și au ajutat conducerile întreprinderilor să înlăture lipsurile, să învingă greutățile apărute în activitatea lor.Eforturile oamenilor muncii din industria regiunii — subliniază darea de seamă — se văd în bilanțul rodnic pe care îl facem. Planul producției globale pe 11 luni a fost îndeplinit în proporție de 102,8 la sută, iar cel al producției marfă vîndută și încasată 102 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ritmul creșterii producției industriale este de 17,1 la sută, față de 13,9 la sută cît era prevăzut. Au fost date peste plan3 000’ tone de aluminiu primar,4 220 tone sodă calcinată și caustică, 123 700 mp țesături etc. Pozitiv este și faptul că peste 87 la sută din sporul producției industriale s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii.Vorbitorul a reliefat și importantele succese obținute de oamenii

în continuare, vorbitorul s-a ocupat de măsurile ce trebuie luate în întreprinderi pentru realizarea de economii și reducerea consumurilor specifice la materiale. A- ceastă problemă are o însemnătate deosebită pentru uzina din Co- libași, care anul acesta a depășit consumul de metal cu peste 100 de tone.Despre măsurile care trebuie luate pentru îndeplinirea indicatorilor de plan a vorbit și tov. 
Nicolae Tilivea, directorul Trustu-

muncii din agricultura regiunii. Anul acesta, producțiile la grîu, porumb, plante tehnice, legume, lapte, carne au fost superioare celor din anii trecuți. Ca urmare, sarcinile contractuale au fost depășite cu 21,5 la sută la. cereale și cu 68,5 la sută la leguminoase boabe.Subliniind realizările obținute în toate domeniile vieții economice, sociale și culturale a regiunii și an- gajîndu-se să le sporească și mai mult prin înfăptuirea mărețelor sarcini ce le revin în anii urmă- lui de extracție Pitești. Obiectivul tori, delegații la conferință au dezbătut cu competentă și înalt spirit de răspundere activitatea organizațiilor de partid și au făcut numeroase propuneri menite să ducă la îmbunătățirea continuă a muncii lor.Anul acesta, lîngă Pitești a început construirea unei mari unități petrochimice și a unei rafinării cu desalinizare electrică — a ară-. tat tov Die Traian Gligan, directorul grupului de șantiere. Pentru realizarea lucrărilor în ritmul stabilit. vorbitorul a propus luarea unor măsuri cu sprijinul Ministerului Industriei Chimice, printre care : folosirea ne o scară mai largă a elementelor prefabricate; creșterea gradului de mecanizare, îndeosebi la terasamente și betoane ; extinderea micii zări; înființarea unei ridicarea calificării rilor.Pregătirea cadrelor, principalele probleme
mecani- școli pentru constructo-ca una din ce se ridică în prezent în regiune, a fost subliniată șl de tov. Dumitru Mihai.’ directorul Uzinei de piese auto Colibași. El a arătat că pregătirea cadrelor a rămas mult în urma dezvoltării industriei din regiune.

principal al colectivului nostru — a spus vorbitorul — l-a constituit descoperirea de noi zăcăminte de petrol. în această privință, rezultatele sînt mulțumitoare, dar insuficiente față de condițiile existente. în munca noastră avem și destule neajunsuri, care au influențat negativ realizarea planului de extracție pe primele 11 luni ale anului.în anul ce vine sarcinile de plan trebuie îndeplinite lună de lună, ‘decadă de decadă Pentru aceasta cerem și sprijinul Ministerului Petrolului, specialiștilor din institutul nostru de cercetări în vederea introducerii de metode noi la recuperarea secundară cum combustia subterană, Injecția bioxid de carbon, folosirea vîscoșse în zăcămintele țeiuri grele și aceasta, conducerea Trustului va lua măsuri operative pentru scurtarea timpului de intervenție, folosirea din plin a mașinilor și instalațiilor. în această privință trebuie să fim ajutați și de Ministerul E- nergiei Electrice. deoarece în cursul acestui an. din cauza întreruperilor de curent au avut loc opriri în funcționarea instalațiilor.

sînt: de apei cu ți-altele. Paralel cu

pierzîndu-se pe această cale a- proape 14 000 de tone țiței. ...Problema folosirii raționale, eficiente, a masei lemnoase . a fost ridicată de tov. Victor Chelu. di- . rectorul Combinatului pentru industrializarea lemnului Pitești Indicele actual de utilizare a masei lemnoase se ridică la peste 80 la sută. Dar mai sînt încă rezerve nefolosite. Studiul economic întocmit cu sprijinul comitetului de partid a arătat că în combinatul nostru, numai prin valorificarea deșeurilor de dimensiuni mici, se pot realiza economii de peste un milion lei anual.Despre problemele legate de îmbunătățirea calității produselor, reducerea cheltuielilor neproductive, asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru salariați au vorbit m conferința tovarășii ședințele regional, secretara tid de’ iar tov.ședințele . . ________a insistat asupra răspunderii ce revine ’.sfaturilor '.populare, iectanților și constructorilor realiza locuințe de calitate timp.In cadrul conferinței au fost dezbătute pe larg și problemele dezvoltării multilaterale și inten- ' sive a agriculturii. Tovarășul 
Gheorghe Costache, secretar al comitetului regional de partid, ing. 
Constantin Budan, directorul I.C.H.V. Ștefăneșli, ion Voichin, președintele C.A.P. Ștrîmbeni, au arătat că au de an a crescut producția de cereale și plante tehnice, de legume, tructe, struguri, a sporit numărul animalelor. In ultimii ani, pe dealurile regiunii s-au plantat 44 000 ha cu pomi și 8 000 ha cu vie. Cu toate succesele obținute, n-au fost încă valorificate pe deplin și în toate unitățile ' po’- sibihtâțile de sporire a producției.Vorbind despre, activitatea gospodăriilor agricole de . stat, tov. Mircea Ceaușescu, directorul Trustului Gostat-Argeș, a arătat că în timp ce unele unități și-au depășit cu mult planul, altele. cu con- „ diții asemănătoare, obțin producții scăzute, depășesc cheltuielile și sînt nerentabile. Ănalizind cauzele ' care au dus la existența ’ undr lipsuri serioase in activitatea gosprL
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n is

n cadrul lucrărilor Conferinței organizației regionale de partid Dobrogea. care au avut loc în ziua de 17 decembrie, numeroși delegați au conturat imaginea contemporană a acestei regiuni, unde marile tran's- întîlnesc la tot pa- dobrogene ultimii ani Și
se i_________meleagurile înălțate înformări sul. Pe au fost numeroase obiective economice șobiâl-culturale, rod al politicii partidului nostru de repartizare judicioasă a forțelor de producție, de înflorire a tuturor regiunilor țării. Imaginea ei este inseparabil legată și de luminoasa panoramă a litoralului, modern și atrăgător centru turistic, care găzduiește an de an tot mai mulți oaspeți din țară și de peste hotare. în cuvîntul lor, comuniști din toate sectoarele vieții sociale au analizat și dezbătut in inod competent și într-un spirit de înaltă exigență activitatea organizațiilor de partid din regiune pentru îndeplinirea programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului. Cu acest'prilej, au fost precizate și principalele, direcții ale .activității organizațiilor de partid în anii ce urmează, măsurile concrete, menite să ducă la dezvoltarea multilaterală a . economiei și culturii regiunii.i La lucrările conferinței au participat' tovarășii : Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C.' al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale. Vasîle Patilineț. secretar al C.C. al P.C.R. Au luat parte cadre de conducere din întreprinderi și instituții, din unitățile agricole socialiste, reprezentanți ai unor ministere și organe centrale, ai organizațiilor obștești.i Relevînd succesele obținute în înfăptuirea prevederilor primului in al cincinalului, darea de seamă prezentată de tovarășul Constantin 

Mîndreanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al co- pritetului regional de partid, a-subliniat că, numai în acest an. regiunii- Dobrogea i-au fost alocate fonduri de,investiții a căror valoare depășește 2 miliarde lei. Se află în construcție un șir de obiective importante : fabrica de mobilă, și furnire, centrala electrică de termo- ficare, antrepozitul frigorific Tulcea, secția de azbociment Medgidia. De asemenea, continuă lucrările de extindere și modernizare a portului Constanța, a Fabricii integrate de lînă și altele.Unul din rezultatele demne de remarcat ale activității organelor și organizațiilor de partid este acela că oamenii muncii care lucrează în tînăra industrie dobrogeană au reușit să realizeze ■ planul producției globale pe primele 11 luni în. proporție de 103,3 la sută, iar planul producției marfă vîndută și încasată. în proporție de 102,9 la sută. Marea majoritate a întreprinderilor și-au .îndeplinit obligațiile contractuale, au livrat produse de calitate mai bună, din care o parte’ însemnată destinată exportului./Succese importante au fost dobîndite și în dezvoltarea agriculturii. Anul acesta s-a obținut în medie la hectar o producție de 1781 kg grîu, 3 100 kg porumb, 1 641 kg floarea-soarelui și peste 23 000 kg sfeclă de zahăr. După cum s-a~ relevat în darea de seamă, s-au făcut noi pași înainte pentru întărirea bazei tehnico-materiale a agriculturii, dezvoltarea gospodăriilor a- gricole de stat, consolidarea econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole.Deși pe ansamblul regiunii rezultatele sînt bune, darea de seamă a apreciat că nu poate fi considerată normală situația acelor întreprinderi industriale care nu-și

realizează sarcinile de plan, îndeosebi în ceea ce privește producția marfă vîndută și încasată. Printre acestea se numără fabrica „Dună- rea“-Tulcea, întreprinderea piscicolă Sulina, întreprinderea de cariere și balastiere, Trustul de a- menajare și valorificare a stufului și altele.Referindu-se la necesitatea ' exploatării cit mai raționale a stufului și a celorlalte bogății . din Delta Dunării mai mulți vorbitori au arătat totodată însemnătatea pe care o are protejarea fondului stuficol.în conferință a fost supusă unor critici îndreptățite și lipsa de exigență a conducătorilor întreprinderii mecanice de utilaje Medgidia, fabricilor de conserve din Constanta și Tulcea, care nu au luat suficiente măsuri pentru ridicarea calității produselor, ceea ce a dus la refuzuri de plată de mai multe lioane de lei.Portul Constanța este una principalele unități economice regiunii Dobrogea. Referindu-se la însemnătatea pe care o are aici desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității, darea de seamă a menționat o serie de măsuri menite să asigure, printre altele, manipularea mai rapidă a mărfurilor, în acest scop este necesar un sprijin mai eficient din partea Ministerului Căilor Ferate, a Ministerului Comerțului Exterior. In portul Constanța a fost în ultimele zile o măre aglomerare de mărfuri — urmare a unei practici, mereu criticate, a furnizorilor de a împinge o bună parte a produselor pentru export în ultimul trimestru și, mâi a- les, în ultima lună a. anului. La.a- ceasta s-au adăugat și greutățile privind încărcarea vaselor datorate insuficientei preocupări pentru asigurarea brațelor de muncă. Deși la Conferința organizației de partid o- rășenești au fost criticate lipsurile existente și s-au formulat angajamente pentru lichidarea lor, măsurile necesare au întîrziat.Conferința a subliniat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să acorde o atenție sporită organizării științifice a producției, îmbunătățirii asistenței tehnice în întreprinderi, mai ales în schimburile. II și III, folosirii în mai mare măsură a laboratoarelor uzinale, creșterii eficienței economice în activitatea productivă a treprinderi.Au reținut atenția conferinței multiplele aspecte ale științifice a producției, despre care au vorbit tovarășii Dumitru Fuio- 
rea, directorul Șantierului naval Constanța, Nicolae Tătaru, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii mecanice de utilaje Medgidia. Constantin Carata, președintele Consiliului regional al sindicatelor, și alții. Discuțiile pe această temă au prilejuit interesante schimburi de experiență ale diferitelor colective, arătînd o dată mâi mult cite- rezerve există încă în ceea ce privește folosirea tehnicii moderne cu care sînt dotate întreprinderile.Realizarea Volumului sporit de investiții alocat regiunii Dobrogea, posibilitățile de rezolvare a problemelor tehnice și organizatorice au fost pe larg analizate de numeroși delegați. Tovarășul Constan
tin Săraru, de la T.R.C.. a arătat că planul de producție pe 11 luni a fost realizat în proporție de 101,5 la sută și se prelimină îndeplinirea lui, la sfîrșitul anului, în aceeași proporție. Se realizează astfel o creștere de 27 la sută a producției în raport cu anul trecut, spor obținut în mare măsură ne seama creșterii productivității muncii. S-ar fi putut obține rezultate și mai bune dacă documentațiile tehnice ar fi fost asigurate la timp. La !■ ianuarie a.c. exista documentație
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numai pentru 53 la sută din investiții. Abia la . 30 noiembrie proiectele au fost asigurate integral.Referindu-se la problemele dezvoltării agriculturii, tov. Gheorghe 
Filișan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Negru Vodă, a relatat că în cooperativele agricole planul de producție a fost depășit substanțial la culturile de cîmp și în zootehnie. Pe această bază, cooperativele agricole vîrid statului însemnate cantități de produse peste prevederile contractuale. care însumează 1100 vagoane de porumb, 116 vagoane de floarea-soarelui, peste 7 000 hl lapte. Aceasta permite cooperativelor să obțină venituri bănești de 239 milioane lei, cu peste 28 milioane mai mult decît prevederile planului financiar, niat eficienta suplimentare ridică la mai El a arătat pe bună dreptate că se pot obține rezultate mai bune, a- ceasta reieșind din diferențele mari de producție între unități,cu aceleași condiții. în acest scop, el a arătat că atenția organizațiilor ele partid, consiliului agricol și uniunii cooperatiste raionale va fi îndreptată spre aplicarea întregului complex de măsuri agrozootehnice, promovarea, cu curaj a metodelor științifice în producția agricolă.Despre utilizarea intensă a mijloacelor de care dispun, cooperativele agricole pentru extinderea irigațiilor au vorbit mai multi delegați, între care și tov. Nicolae 
Pușcuță, președintele cooperativei din Pec.eneaga, raionul Măcin. Datorită irigării legumelor, anul a- cesta cooperatorii din Peceneaga au reușit să obțină 1 500 000 lei.Cu mult interes a fost ascultat cuvîntul tov. Petre Tomoroga, directorul stațiunii experimentale a-

Vorbitorul a subli- aplicării retribuției care anul acesta,, șe mult de 3 900 000 lei.

gricole Dobrogea. El a arătat că în stațiune se lucrează la perfecție-, narea rasei merinos de Palas, obț.i- nîndu-se anul acesta în medie 9.6 kg de lînă, de la un efectiv de 3 000 ovine. De asemenea, în stațiune s-a creat un nou hibrid de porumb cu însușiri superioare, precum și un soi valoros de in de ulei cu tulpini care pot fi prelucrate. Vorbitorul a subliniat hotărîrea cercetătorilor stațiunii de a munci pentru găsirea de metode mai eficiente care să se aplice pe scară largă în unitățile de producție.Grija pentru ridicarea satelor, pentru > satisfacerea numeroaselor cerințe cu caracter social-cultural ale țărănimii cooperatiste au fost scoase în evidentă de numeroși vorbitori. Tov. Constantin Dumi
trescu, președintele U.R.C.C. Dobrogea. a arătat: Creșterea continuă a desfacerilor de mărfuri, comercializarea a zeci de mii de articole au făcut ca, în ultima perioadă. rețeaua comercială existentă — deși mult dezvoltată față de trecut — să nu mai satisfacă nevoile - actuale. De aceea, trebuie să se îndrepte mai hotărît atenția către specializarea, unităților de desfacere cu amănuntul și dotarea lor cu utilaje și mobilier modern. Vorbitorul s-a oprit apoi la sarcinile ce revin cooperației de consum în organizarea unităților prestatoare de servicii la sate. Referindu-șe la contribuția prețioasă a tineretului la realizările din toate domeniile de activitate, tov. Ion Po
pescu, prim-secretar al Comitetului regional Dobrogea al U.T.C., a subliniat că, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, se vor intensifica acțiunile de educare a tinerilor în spiritul idealurilor înalte, ale partidului și poporului nostru, de antrenare și mai activă

a lor la opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Un loc important în cadrul lucrărilor conferinței l-au ocupat problemele perfecționării stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, muncii ideologice, în- vățămîntului și culturii, ridicării nivelului de conștiință socialistă al oamenilor muncii, comportării în societate și familie — la care s-au referit tovarășii: Petre Năstase, președintele Comitetului executiv• ăl Sfatului popular al raionului ■ Negru Vodă. Pavel Borcea, rectorul Institutului pedagogic Constanta. Veta lonescu. președinta comitetului regional al femeilor. Maria 
Lascu. profesoară din Mahmudia. și alți vorbitori. Tov. Dumitru 
Apostol, prim-secretar al Comitetului raional Istria al P.C.R.. a subliniat că este necesar să se a- corde mai multă atenție problemelor economice concrete, legării în- tr-o mai mare măsură a studiului de sarcinile care stau în fața oamenilor muncii din. industrie, agricultură și alte sectoare importante ; de asemenea, să se asigure consecvent respectarea principiului muncii și conducerii colective, rezolvarea operativă a problemelor, controlul îndeplinirii diferitelor hotărîri adoptate.Mai multi vorbitori, subliniind că poporul român condamnă cu toată hotărîrea politica cercurilor imperialiste agresive, amestecul în treburile interne ale altor popoare, încălcarea suveranității și independenței naționale, și-au exprimat protestul împotriva actelor de barbarie ale agresorilor americani în Vietnam, deplina solidaritate cu poporul vietnamez.în încheierea primei părți a lucrărilor. a luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Cuvintarea tovarășului Ștefan Mec
După ce a adresat delegaților la conferință un salut călduros din partea C.C. al P-C-R-, a tovarășului ■ Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a înfățișat succesele remarcabile dobîndite de poporul ■ nostru, sub conducerea partidului, în dezvoltarea industriei, agriculturii, în creșterea bunei stări a oamenilor muncii. întreaga muncă constructivă închinată propășirii României socialiste servește, în același timp, cauzei păcii și socialismului. Subliniind caracterul dinamic și modern al economiei naționale, faptul că încă din primul an al cincinalului au fost puse în valoare noi resurse de sporire a producției industriale și agricole, vorbitorul a arătat că la aceste realizări o contribuție însemnată au adus-o și oamenii muncii din regiunea Dobrogea.Oprindu-se pe larg asupra problemelor de a căror rezolvare depinde dezvoltarea în continuare a industriei și agriculturii, îmbogățirea vieții materiale și spirituale a

oamenilor muncii, vorbitorul a spus: Cu satisfacție deosebită constatăm că planul, producției industriale pe regiune a fost îndeplinit și depășit la principalii mdi- . catort -O analiză mai atentă ne arată însă că există posibilități pentru realizări și. mai ,mari, îndeosebi în ceea cb privește folosirea eficientă a capacităților de producție, utilizarea rațională a forței de muncă. Deși planul tere a productivității fost depășit pe regiune, el nu a fost îndeplinit în șase întreprinderi cu caracter republican datorită, printre altele, nefolosirii complete a timpului de lucru, lipsurilor în a- sigurarea asistenței tehnice, mai ales în schimburile doi și trei.în continuare, vorbitorul s-a re-' ferit la necesitatea acordării unei atenții permanente îmbunătățirii calității produselor în așa fel îneît acestea să fie la nivelul, exigențelor crescînde ale pieței interne și externe.în întreprinderile regiunii mai

de creș- muncii a

sînt cazuri cînd se produc mărfuri de calitate inferioară. Pentru lichidarea acestor deficiențe este necesară stabilirea de măsuri corespunzătoare, exercitarea unui control riguros, calificat și permanent. De asemenea, vor trebui luate cu toată fermitatea măsuri pentru asigurarea livrării la timp și în condiții optime a produselor pentru export.Subliniind însemnătatea creșterii an de an a acumulărilor destinate reproducției lărgite și îmbunătățirii nivelului de trai al populației, vorbitorul a- arătat că aceasta presupune realizarea ritmică a producției și la toți indicatorii în fiecare întreprindere din regiune și a unei eficiențe superioare a a- cesteia, folosirea chibzuită a tuturor resurselor materiale și bănești, creșterea mult mai mare a productivității muncii, reducerea continuă a prețului de cost. Acestea sînt. sarcini care trebuie îndeplinite cu toată hotărîrea.în cuvîntul său, tovarășul Ștefan
dăriilor de stat, vorbitorul a făcut un șir de propuneri privind nominalizarea investițiilor, folosirea mijloacelor auto, încadrarea unităților cu economiști etc.Tovarășii Alexandru Popes
cu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Pitești, și 
Petre Popovici, prim-secretar al Comitetului raional de partid Muscel, au ridicat o serie de probleme privind îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de. partid, educarea membrilor de partid în scopul creșterii competenței lor în îndeplinirea sarcinilor profesionale și obștești.In lucrările conferinței uri . loc important l-au ocupat activitatea ideologică, munca politică și culturală de masă. Vorbind despre acdste probleme, iov. Gheorghe 
Năstașe, secretar al comitetului regional de partid, a arătat că în centrul propagandei de partid a stat și1 stă aprofundarea documentelor Congresului al IX-lea al partidului. Este necesar — a spus

vorbitorul — să se asigure o mai , strînsă legătură a propagandei de partid cu sarcinile economice din întreprinderi. Prin me, ea trebuie să însușirea temeinică terne și externe a ’statului nostru, să marea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la educarea oamenilor muncii de la orașe și sate.. In conferință s-a discutat pe larg despre sarcinile organizațiilor de partid și U.T.C. din școli pentru educarea elevilor. Tovarășii 
Marin Mocanu, prorector al Institutului pedagogic Pitești, Constan
tin Arsene, învățător emerit, au arătat că în desfășurarea procesului instructiv-educativ s-au obținut rezultate bune. Majoritatea tinerilor învață cu sîrguință. Munca educativă în rîndurile elevilor și studenților — au spus vorbitorii — trebuie să aibă drept rezultat ' cultivarea dragostei pentru învățătură, respect față de

multiple for- contribuie la a politicii in- partidului și ajute la for-
profesori, formarea trăsăturilor înaintate. Ei s-au ocupat și de rolul cadrelor didactice în îmbunătățirea continuă a procesului de învățămînt. Despre munca organizațiilor U.T.C. pentru e- ducarea tineretului, despre acțiunile ce pot fi inițiate îii această direcție a vorbit tov. Die Dima. prim-secretar al comitetului regional U.T.C.în cuvîntul lor, tovarășii Florîca 
Șerban, președinta consiliului regional al femeilor, și Ștefan Știrbu, medic, s-au referit la însemnătatea- . socială a măsurilor luate, în acest an. de partid și guvern privind stimularea creșterii natalității și întărirea familiei. Ei au arătat că in regiune, cu sprijinul comisiilor și comitetelor de femei. : al medicilor au fost inițiate o serie de acțiuni menite să popularizeze aceste măsuri.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Manea Mănes
cu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvintarea tovarășului Manea Mănescu
La începutul cuvîntării sale, în numele Comitetului Central al partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a- duce un călduros salut delegaților la conferință și prin ei tuturor oamenilor muncii din regiune. După Ce subliniază importanta măsurilor luate de conducerea partidului pentru îndeplinirea hotărîri- lor' Congresului al IX-lea. vorbitorul arată că pentru, prima dată în acest an se realizează planul de stat la producția marfă vîndută și încasată de către toate ministerele ceea ce dovedește că organele de partid și conducerile întreprinderilor se ocupă mai bine de eficiența activității economice. La succesele obținute, o contribuție importantă au adus și oamenii muncii din regiunea Argeș. De pe meleagurile acestei regiuni, unde cu veacuri în urmă poporul, în frunte cu marii voievozi ai-Țării Românești, apăra cu eroism independența țării, se revarsă astăzi energii dătătoare de noi puteri patriei noastre.Politica partidului nostru de

industrializare socialistă a țării se reflectă puternic în această giune, pe ale cărei plaiuri s-au construit sau sînt în curs de construcție importante obiective economice. îndeplinirea integrală a planului — a spus vorbitorul constituie principala comitetului regional ministerelor, a conducerilor de în- Trebuie care să planului

re-
ritmică și de investiții — trebuie să preocupare a de partid, atreprinderi și șantiere, luate asemenea măsuri conducă la îndeplinirea de investiții decadă de decadă, lună de lună. în primul trimestru, planul de construcții trebuie să se realizeze în procent de 20—25 la sută.Ocupîndu-se și de alte probleme din industria regiunii, vorbitorul a insistat asupra măsurilor ce trebuie luate pentru creșterea producției prin folosirea mai bună a spatiilor construite, a utilajelor, a timpului de lucru, prin organizarea mai judicioasă a schimburilor și .asistenței tehnice, prin asigurarea ritmicității în aprovizionare și în - desfășurarea procesului de pro-

dueție, atingerea capacităților proiectate la noile întreprinderi și instalații.O atenție permanentă trebuie a-, cordată reducerii cheltuielilor de producție și consumurilor specifice, mai ales a consumului de metal, precum și a cheltuielilor neproductive, care sînt încă ridicate.Dezvoltarea în ritmuri susținute a producției materiale, asigurarea resurselor necesare pentru progresul și prosperitatea țării'cer imperios ridicarea continuă, la nivelul dotării tehnice, a productivității muncii.în continuare, tovarășul Manea Mănescu s-a ocupat de unele probleme privind agricultura regiunii. După ce a arătat că an de an a sporit producția vegetală și animală, a zervelor unitățile de stat, în fonduri importante și în cerea cărora lucrează : de înaltă calificare și cu experiență, pot spori producția. și■ reduce cheltuielile printr-o mai

insistat asupra ternari care există în agricole. Gospodăriile care s-au investit i condu- specialiști multă

bună folosire a terenurilor agricole, prin utilizarea mai rațională a îngrășămintelor chimice, a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, prin îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic. Trebuie luate măsuri care să ducă la rentabilizarea tuturor gospodăriilor de stat.în sporirea producției agricole rezultate bune au obținut cooperativele • agricole de producție. Dacă avem în vedere însă condițiile materiale ce Se creează nent.ru a- gricultura noastră, experiența cîș- tigată în conducerea și organizarea producției în aceste unități, rezultă în mod evident marile posibilități ne care le au multe-cooperative de a înregistra în anul 1967 și în'anii următori creșteri însemnate în producția agricolă vegetală și animală. Mai mare, atenție trebuie acordată valorificării la timp a legumelor, fructelor, strugurilor.Referindu-se ' la . munca de propagandă,' vorbitorul a arătat că în centrul ei trebuie să stea activitatea economică, lămurirea maselor asupra principalelor probleme ale politicii interne și externe a partidului, contribuția la educarea tineretului în spiritul dragostei față de muncă, față de trecutul glorios de luptă al poporului și partidului nostru.Pe teritoriul regiunii Argeș se concentrează monumente de o mare valoare istorică, care atestă lupta pentru eliberarea națională și socială a poporului român, lupta pentru independența și suveranitatea țărilor române încă de la întemeierea lor. monumente care trebuie : îngrijite și valorificate pentru a servi educației cetățenești și patriotice a sutelor de mii de cetățeni care vin anual să viziteze a- ceste locuri unde s-au ctitorit țara și poporul român.Abordind problemele îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale comitetului regional, comitetelor raionale și orășenești, vorbitorul a insistat asupra operativității și eficacității muncii de partid. în centrul activității organelor locale de partid trebuie să stea problemele economice, grija pentru eficienta investițiilor, pentru îndeplinirea planului de producție. de creștere a productivității muncii și reducerea prețului de cost, de îmbunătățire a calității

produselor și îndeplinirea planului de livrări la export. Toată atenția trebuie acordată aplicării. în viață a măsurilor luate de partid și guvern pentru ridicarea nivelului de trai al populației.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor probleme ale vieții internaționale, scoțînd în evidență activitatea constructivă desfășurată de partidul nostru, de Comitetul său Central pentru apărarea păcii și securității, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Referindu-se la agresiunea imperialismului a- merican împotriva poporului vietnamez, vorbitorul a arătat că poporul român sprijină din punct de vedere politic, moral și material lupta dreaptă a poporului vietnamez pînă la victoria deplină asupra invadatorilor.în încheiere, vorbitorul a spus: Avem în această regiune organizații de partid puternice, activiști de partid și de stat pricepuți, care au cîștigat o bună experiență în munca de făurire a bunurilor materiale și spirituale ce s-au creat în regiunea Argeș. Comitetul Central al partidului este convins că și în viitor comuniștii, toți oamenii muncii voi’ obține succese tot mai mari în dezvoltarea economică și culturală a regiunii și. împreună cu întregul nostru popor, harnic și talentat, vor contribui din plin la înflorirea patriei noastre — România socialistă.
★In continuare, conferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima ședință plenară, comitetul regional a ales în funcția de prim-secretar pe tov. Petre Duminică, membru supleant al C.C. al P.C.R.în încheierea lucrărilor. delegații la conferință au adresat Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.. o telegramă în care arată hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Argeș. de a obține succese și mai mari în înfăptuirea Directivelor celui de-al IX-lea Congres al partidului și exprimă adeziunea deplină față de activitatea conducerii partidului și statului nostru în problemele vieții internaționale.

Spiridon STANEL 
Stan VLAD

Voitec s-a oprit pe larg asupra sarcinilor ce revin comitetului regional, și organizațiilor de partid pentru realizarea lucrărilor de extindere și modernizare a portului Constanța, lucrări ce vor asigura ca pînă în anul 1970 capacitatea de trafic anuală a acestuia să ajungă la 10 milioane tone. Buna desfășurare a activității portuare impune organizarea rațională a manipulării mărfurilor, folosirea mai eficientă a utilajelor, asigurarea forței de muncă și altele.Un sector de o deosebită importanță pentru economia regiunii — a spus vorbitorul — îl reprezintă turismul. în acest an. 63 la sută din totalul valutei. încasate, de țara noastră pentru activitatea turistică s-a realizat pe litoral. în anii cincinalului se vor investi în acest sector, în regiunea dv., peste un miliard de lei. Este nevoie să se ia în continuare măsuri pentru -o cît mai bună.gospodărire și exploatare a bazei materiale, pentru ridicarea necontenită a deservirii corespunzător exigențelor turismului internațional. E absolut necesar să se acorde mai multă atenție ridicării nivelului de pregătire profesională și culturală a personalului de deservire, în vederea formării și dezvoltării unei atitudini pline de răspundere, astfel îneît să se ofere vizitatorilor, cele mai bune și a- trăgătoare condiții pe litoralul nostru atît de frumos.Adresînd cuvinte calde lucrătorilor din agricultura regiunii, vorbitorul a subliniat transformările înnoitoare petrecute la sate, succesele dobîndite în creșterea producției agricole vegetale și animale, întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție. Vorbitorul s-a referit apoi la marile rezerve de mărire a producției agricole.Este imperios necesar ca, pe baza experienței gospodăriilor de stat din Trustul Constanța, care anul acesta realizează beneficii de peste 57 milioane lei, să se ia astfel de măsuri de gospodărire, îneît fiecare unitate agricolă de stat să-și ridice nivelul producției, cu cheltuieli cît mai reduse, să dea beneficii, așa cum este firesc să se desfășoare activitatea de producție în orice unitate, economică. •Referindu-se în continuare la condițiile favorabile existente pentru dezvoltarea într-un ritm mai accelerat a tuturor cooperativelor agricole, vorbitorul a atras atenția organelor locale de partid și de stat asupra necesității de a sprijini mai mult aceste unități în asigurarea unei proporții echilibrate între fondul de acumulare și fondul de consum. .în acest an. cînd în cooperativele agricole din regiune se prelimină depășirea veniturilor bănești cu peste 50 milioane lei, este în a- vantajul fiecărei unități să aloce la fondul de acumulare sume mai mari, la limita superioară prevăzută în statut.Subliniind faptul că în agricultură,- ca și în industria regiunii, sînt alocate importante fonduri ele investiții. vorbitorul a arătat necesitatea folosirii lor judicioase, realizării ritmice a obiectivelor prevăzute încă din primele săptămîni ale anului.întrucît în domeniul investițiilor, alături de rezultatele pozitive, continuă să persiste unele lipsuri, vorbitorul a insistat asupra importanței pe care o au darea în exploatare a fiecărui obiectiv la data fixată, înlăturarea tendințelor de supradimensionare a unor construcții, executarea de lucrări de calitate, realizarea integrală a parametrilor tehnico-economici proiectați.în cuvîntul său, tovarășul Ștefan Voitec s-a referit pe larg la necesitatea perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, îmbunătățirii muncii de propagandă în ce privește cunoașterea liniei generale a partidului nostru, intensificării activității de educare patriotică și internaționalistă a oamenilor muncii.Referindu-se la problemele politicii externe a partidului și‘statului nostru, vorbitorul a subliniat că poporul nostru își reafirmă deplina solidaritate frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez, căruia îi a- cordă și îi va acorda întregul său sprijin politic, material și moral.Lucrările conferinței — a spus în încheiere vorbitorul — au întărit convingerea că puternica organizație a comuniștilor din regiunea Dobrogea va transpune în viață sarcinile ce-i revin din programul măreț elaborat de-al IX-lea Congres al partidului pentru desăvîr- șirea construcției socialiste.
■ArConferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință plenară, comitetul regional a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul 

Constantin Mîndreanu. membru supleant al C.C. al P.C.R.Participanții la conferință au a- doptat apoi textul unei telegrame, adresată Comitetului Central al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., prin care-și exprimă profundul atașament față de partid hotărîrea de a înfăptui politica partidului. îndreptată spre progresul și înflorirea patriei, de a realiza cu succes sarcinile ce revin regiunii Dobrogea din Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.
Constantin BORDE1ANU 
Maria BABOIAN

român, partidul și guvernul

a Cooperativelor 
Agricole 

de ProducțieIn zilele de 19—20 decembrie a avut loc plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție . și a Comitetului Casei de. pensii.La primul punct al ordinei de zi, pe marginea informării prezentate . de tovarășul Vasi- le Vîlcu, plenara a dezbătut activitatea desfășurată pentru realizarea sarcinilor planurilor de producție ale cooperativelor agricole pe anul 1966 și a stabilit măsurile pentru îndeplinirea planurilor de producție ale cooperativelor agricole pe anul 1967. Participanții la discuții au subliniat că, datorită măsurilor luate de către partid și guvern,, a muncii depuse de țărănimea cooperatistă, de specialiști, prevederile planului pe acest an au fost depășite la toate produsele.Plenara a relevat în același timp rezervele mari care există în agricultură pentru îndeplinirea cu succes a planului, pentru dezvoltarea agriculturii noastre cooperatiste.Tovarășul Eugen Alexe, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale, a expus proiectele privind normele orientative de muncă în sectoarele producției vegetale și animale din cooperativele agricole, precum și îndrumările referitoare la stabilirea funcțiilor de conducere și administrație. retribuirea lor. în unitățile cooperatiste. Proiectele au' fost dezbătute și aprobate de plenară.Analizîndu-se, pe. marginea informării prezentate de tovarășul Vasile Vaida, președintele Casei de pensii, activitatea desfășurată în vederea constituirii fondului de pensii, plenara a. constatat că majoritatea cooperativelor a- •gricole au denus pentru constituirea fondului, Casei de pensii. potrivit statutului, contribuția de 3,5 la sută din valoarea producției^ globale. De asemenea, pește' 2 400 000 țărani cooperatori au semnat pînă în prezent adeziunile la Casa de pensii.' Majoritatea celor înscriși au achitat și . cotizația pentru pensia suplimentară. S-a încheiat activitatea de organizare a Casei de pensii și a filialelor acesteia. Au fost întocmite_dosa- rele de pensionare pentru 1 116 000 de țărani cooperatori, iar pentru 93 la sută din a- -X ceștia s-au emis si deciziile de pensionare.In urma asigurării tuturor condițiilor necesare. în luna ianuarie 1967 se va trece la plata pensiilor țăranilor cooperatori. conform prevederiloi* Statutului Casei de pensii.Analizînd depunerile la Casa de pensii, plenara a hotărît să se acorde și membrilor pensio- nabili, din cooperativele agricole care nu au achitat în întregime contribuția la fondul Casei de pensii, un cuantum din pensie în raport cu contribuția depusă de unitățile din care fac parte.Plenara a aprobat proiectul de regulament pentru aplicarea Statutului Casei de pensii a membrilor cooperativelor a- gricole de producție și proiectul bugetului Casei de pensii pe anul 1967La lucrările plenarei au participat tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Nicolae Giosan. președintele Consiliului Superior al Agriculturii, reprezentanți ai unor ministere,' instituții centrale de stat și organizații obștești.în încheierea lucrărilor au luat cuvîntul tovarășii Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., și Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. (Agerpres)
A FOST TERMINATĂ 
LINIA ELECTRICĂ 
ORAOEA - ARADAu fost terminate lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 110 kilovolti Oradea—Arad. în lungime de peste 100 kilometri. Pusă în legătură directă cu Cen'rala electrică de termoficare din Oradea, aceasta constituie o nouă cale de alimentare cu energie din sistemul national a marilor unităfi industriale din această parte a țârii.
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Discufii pe marginea articolului

„CÎND ÎNCEP SĂ FOȘNEASCĂ TAINELE VIEȚII

Cunoașterea
înseamnă tentație

Pe marginea anchetei noastre „Cînd încep să foșnească tainele vieții", 
s-au primit la redacție numeroase scrisori exprimînd aprobarea față de ideile și 
concluziile anchetei. Publicăm însă, mai jos, scrisoarea în dezacord cu ancheta, 
primită din partea profesorului Stere Popescu din București. O publicăm întru- 

asupra cărora considerămcît ea oglindește o concepție și un punct de vedere 
util să se pronunțe opinia publică.

în coloanele ziarului „Scînteia" 
au apărut unele articole utile 
despre preocuparea pe care tre
buie să o aibă părinții pentru e- dteearea copiilor lor, articole care 
au constituit un material folositor 
în special pentru părinții fără 
experiență în acest domeniu.

Mi se pare însă că ancheta 
„Cînd încep să foșnească tainele 
vieții" nu are acest caracter edu
cativ, ci mai degrabă incită tine
rii spre acțiuni nepermise. Din 
„sfaturile" date de unii autori, 
tinerii pot să tragă unele conclu
zii eronate. De exemplu, ce pot să 
înțeleagă tinerele fete din artico
lul profesorului Emil Giurgiu, 
care arată că eleva S. A. de 16 
ani spune cu mîndrie și încîntare 
că este îndrăgostită și că aceste 
trăiri sînt firești.

Pe această linie se înscrie și declarația lui Dumitru Pilat, care 
arata despre „sensul curat al no
țiunii de iubire de care trebuie să 
dea dovadă un tînăr în viața sen
timentală".

La această vîrstă (15 ani) tine- 
rii-copii trebuie dirijați să se o- 
cupe de școală, de învățătură, de 
sport și mai puțin de dragoste, de 
sentimente etc.

Cînd un tînăr află despre exis
tența unor lucruri nepermise, 
s, mte dorința să le cunoască. In- 
c tația poate surveni în cazul cînd 
educarea sexuală a copiilor capă
tă un caracter legal, cînd se pre
dă în școală, cînd vorbește despre 
ea însuși profesorul, părintele, 
pedagogul, bunicul etc.

După părerea mea trebuie vor
bit despre o educație a frînării, 
in sensul dirijării preocupării și 
activității tinerilor copii cores-

aseme-

punzător vîrstei respective (școa
lă, sport etc.).

Elevii trebuie să cunoască mai 
întîi și mai bine noțiunile de ma
tematică, geometrie, fizică etc. și 
mai tîrziu să se gîndească că vor 
avea la rîndul lor familii și vor 
deveni părinți, așa cum se arată 
în ziar.

Surprinzătoare sînt afirmațiile 
doctorului Nicolae Damian, care 
arată că „educarea copilului tre
buie începută de la o vîrstă rela
tiv mică, de zece-unsprezece ani 
cu care ocazie să li se dea unele 
noțiuni despre diferențierea se
xuală". Unde ești tu jucărie, unde 
ești tu copilărie, dar tu școală, 
sport etc., dacă copiii de 10—11 
ani trebuie să cunoască 
nea probleme ?

De asemenea, profesorul Paul 
Dicu arată că „cele mai dificile 
probleme de educație sexuală le 
ridică elevii de 13—14 ani, întru- 
cît se află la o vîrstă crucială".

Este justă afirmația că de la 
vîrste foarte mici tineretul este 
inițiat în unele probleme cu ca
racter sexual „prin comportarea 
părinților și ceea ce oferă stra
da, cărțile, filmele, prieteniile a- 
supra unor noțiuni elementare de 
relații între sexe". Dar se pune 
problema de ce elevilor li se dă 
voie să meargă la filmele și spec
tacolele de teatru, revistă etc. 
nepermise lor ?

De ce nu. se organizează con
troale la intrarea în cinemato
grafe pentru identificarea elevilor 
care frecventează filme nepermi
se vîrstei lor?

De ce se publică cărți care nu 
întotdeauna au un caracter edu
cativ pentru copii și tineret ?

Studierea întrepătrunderii elementelor vechi cu cele noi, a raporturilor și influenței lor reciproce, a consecințelor asăpra manifestărilor regionale și republicane a)e artiștilor amatori, îndrumarea metodică competentă a creației populare — iată cîte- va dintre sarcinile ce revin Caselor regionale de creație populară, care trebuie să reprezinte adevărate laboratoare ale îndrumării și dirijării mișcării artistice de amatori, lăcașe unde se selectează și se valorifică producțiile folclorice.Un criteriu de apreciere, un etalon al eficacității activității Caselor regionale este descoperirea și stimularea creației populare. După cum ne semnala un grup de cercetători de la Muzeul de artă populară, există zone întregi ale căror valori folclorice intră în circuitul național doar prin creația a 2-3 producători. De pildă, Vrancea, regiunea binecunoscutelor măști sau a interesantelor tipare de caș (ambele pe cale de dispariție). Asemenea o- biecte mai sînt produse azi doar de cîțiva localnici, solicitați și ajutați de Casa regională a creației populare Galați. Dar, paralel cu ei, există numeroși vrînceni care, la cerere, execută lucrări cel puțin la fel de izbutite. Aceștia însă nu sînt cu- noscuți, deoarece investigațiile Casei regionale de creație n-au urmărit fenomenul în profunzime. Pe cuprinsul țării sînt numeroase centre de artă populară, unele apreciate ca „în curs de dispariție" (Biniș, în Banat, pentru ceramică. Tocmai centre trebuie atenția.Pentru stimularea centrelor de creație populară trebuie rezolvate în primul rînd unele probleme privitoare la sistemul de cointeresare a creatorilor, la posibilitatea de desfacere a produselor lor. Astfel, creatorii de artă ar trebui organizați în cooperative (după sistemul unor centre puternice, cum e cel de la Margi- nea-Suceava), unde li s-ar oferi și posibilitatea vîn- zării lucrărilor prin magazinele UCECOM. dem că din partea lor de creație ar veni inițiativa de

Horezu-Argeș). asupra acestor casele de creație să-și concentreze

Cre- 
case- putea a in-

teatru, meto- artă plastică absolvenți ai de specialiia-

Adunarea festivă

nefast

nu se 
băieții

Nu consider justă propunerea 
doctorului Nicolae Damian de a 
se publica unele cărți despre „e- 
ducația sexelor", deoarece aces
tea pot avea un caracter 
asupra tineretului.

Pe de altă parte, de ce 
pune problema ca în școli 
să nu mai învețe împreună cu fe
tele ?

Un efect negativ îl are televi
zorul, care transmite filme de 
dragoste. De ce nu se fixează 
1—2 zile pe săptămână pentru co
pii și tineret (de regulă miercuri 
și vineri), iar în celelalte zile să 
fie programe numai pentru a- 
dulți, ceea ce va da prilej părin
ților să interzică copiilor lor ac
cesul în zilele cînd nu e program 
pentru copii ?

Consider că just s-au orientat 
și cele două edituri (Medicală și 
Științifică) care nu au cuprins în 
planul de tipărituri publicarea 
unor cărți sau manuale despre e- 
ducația sexelor, care, așa cum am 
arătat, nu educă tineretul.

Cărțile, filmele, conferințele, 
ca și mediul propice, îi încuno- 
științează pe copii și tineri despre 
existența unor lucruri și le stîr- 
nește curiozitatea și dorința. In
terzicerea lor și dirijarea activi
tății copiilor spre activități speci
fice și adecvate vîrstei lor îi dis
trage de la astfel de preocupări.

De dragoste, iubire, etc. copiii 
au timp destul după ce și-au ter
minat studiile (liceu, facultate) și 
își dirijează activitatea spre pre
ocupări familiale, sociale, profe
sionale.

Stere POPESCU 
profesor — București

LABORATOR

POPULARE?
dica Uniunilor regionale a cooperativelor meșteșugărești localitățile unde se pot constitui astfel de centre. De asemenea, Casele regionale de creație populară trebuie să țină . o strînsă legătură cu întreprinderile care achiziționează producții folclorice (comerțul, O.N.T. „Car- pați", Fondul plastic, „Car- timex", Institutul de relații culturale cu străinătatea) pentru a le semnala ceea ce este valoros în regiunea respectivă.Există încă destule „pete albe" pe harta tradițiilor artistice populare. Merită semnalate unele inițiative recente privind valorificarea tezaurului folclorului nostru. în regiunea Bacău, de pildă, s-a desfășurat primul festival de teatru folcloric (datini și obiceiuri de pe valea Trotușului, Bistriței și Șiretului, teatru haiducesc), în regiunea Ploiești, cu sprijinul Institutului de folclor, se va întreprinde o amănunțită cercetare folclorică a zonei Rîmnicului.Se constată însă că la marile concursuri republicane, artiștii amatori a- par, în genere, în fața publicului cu un repertoriu neschimbat de cîntece și jocuri. De pildă, echipele de dansuri ale căminelor culturale din Gura Teghii-Ploiești, Berevo- iești-Argeș, corul căminului cultural din Rucăr-Ar- geș au adus prea puține lucruri noi pe scena Concursului al Vll-lea. Să fie de vină zona săracă în producții folclorice ? „Inițial așa am crezut — ne spune Zenovie Păun, directorul Casei regionale a creației populare Argeș. Dar atunci cînd am întreprins o cercetare cu adevărat științifică, am găsit chiar în Muscel, dansuri populare nevalorificate".Casa creației populare din nui tuali chestionar referitor la manifestări folclorice locale mai puțin sau deloc cu-

Brașov număr din a trimis u- de intelec- regiune un

150 de ani de teatru în limba română

de h „Naționalul" ieșean » 5
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași a găzduit marți ședința 

festivă consacrată împlinirii a 150 de ani de la prezentarea în limba română 
a primului spectacol de teatru modern.

Au luat parte conducători ai organelor locale de partid și de stat, re
prezentanți ai vieții artistice ieșene și din toate centrele culturale ale țării, un 
numeros public.

A luat cuvîntul președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei.

Sărbătorirea unui secol și jumătate de la prezentarea în limba română 
a spectacolului cu „Mirtil și Hloe" — a subliniat vorbitorul — constituie un 
eveniment de seamă atît pentru mișcarea teatrală națională, cit și pentru 
întreaga noastră cultură. Ea se înscrie în rîndul unor manifestări, devenite 
frecvente în cultura noastră socialistă, menite a readuce în conștiința omului 
de astăzi, constructor al socialismului și comunismului, momente din trecutul 
poporului român, exprimînd continuitatea luptei pentru afirmarea ființei sale 
naționale, pentru edificarea unei culturi puse în slujba înfloririi patriei și a 
progresului omenirii. Drumul străbătut de teatrul nostru de la însuflețită re
prezentație din casele hatmanului Costache Ghica și pînă azi, cînd teatrele 
răspîndite pe tot cuprinsul țării transmit în masele largi mesajul lor de artă 
românească, umanistă, reprezintă o evoluție și o contribuție specifică ce se 
leagă în timp de însuși drumul străbătut de poporul nostru în lupta sa pen
tru cucerirea unității, independenței și libertății naționale și sociale, pentru 
făurirea unei societăți în care bunăstarea materială și spirituală a celor ce 
muncesc și înflorirea deplină a personalității umane constituie suprema lege.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la înflorirea dramaturgiei românești 
contemporane în care sînt preluate pe un plan superior tradițiile realiste 
militante ale înaintașilor. Dramaturgi și interpreți, tineri și vîrstnici, oamenii 
de teatru din țara noastră sînt angajați astăzi cu întreaga lor energie crea
toare și cu conștiința responsabilității lor sociale în lupta pentru construirea 
societății socialiste.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. Ilie Grămadă, directorul Teatrului Na
țional din Iași, care a vorbit despre începutul teatrului în limba română în 
Moldova și în alte provincii ale țării.

Acad. Zaharia Stanca a transmis salutul Uniunii Scriitorilor și a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale" din București.

Aducînd salutul oamenilor de teatru din țară și al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale", artistul poporului Costache 
Antoniu a subliniat că teatrul românesc a devenit astăzi ceea ce a visat 
Eminescu — „Un institut de cultură a sufletului".

Acad. Victor Eftimiu a recitat versurile proprii „Odă lui Vasile 
Alecsandri", închinate bardului de la Mircești, ctitorul teatrului ieșean și al 
celui românesc, iar artistul poporului Ștefan Ciubotărașu a evocat cu emoție 
momente din urmă cu trei decenii din viața teatrului ieșean, unde el și-a 
făcut ucenicia. * i

Adunarea festivă s-a încheiat cu un spectacol susținut de actori ai Națio
nalului ieșean, în cadrul căruia s-a prezentat pastorala „Mirtil și Hloe", frag
mente din piesa „Căruța cu paiațe" de Mircea Ștefănescu și „Cinticele" din 
comediile lui Vasile Alecsandri.

Alte
In continuarea fes

tivităților de la Iași 
a avut loc vernisa
jul expoziției consa
crate dezvoltării tea
trului in țara noas
tră.

Cuvîntul de des
chidere a expoziției a 
fost rostit de prof, 
univ. Gavril Istrate. 
președintele Comite
tului regional pentru 
cultură și artă.

1

manifestări
Seara, la Teatrul 

Național a fost pre
zentat un spectacol 
festiv cu piesa „Des
pot Vodă" de Vasile 
Alecsandri. Specta
colul s-a bucurat de 
succes. Artiștilor 
le-au fost oferite flori 
din partea Comitetu
lui de Stat pentru 
Cultură și Artă.

înainte de începe
rea spectacolului Vir
gil Brădățeanu, vice-

președinte al Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a 
vorbit despre semni
ficația Festivalului 
teatrelor naționale, 
care se va desfășura 
la Iași între 20 și 27 decembrie și despre 
Săptămina teatrului 
românesc care va a- 
vea loc în aceiași pe
rioadă la teatrele din 
țară.

(Agerpres)

„...Adresind limba patriei
© Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a 
Palatului) : RECITAL DE PIAN — CORNEL GHEOR
GHIU — 20.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
AL IV-lea — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra") : ULISE ȘI... COINCIDENȚELE — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : TURCARET
• Teatrul Mic ; INCIDENT LA VICHY — 19,30, (în 
sala Teatrului de Comedie) : DOI PE UN BALANSOAR
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE
— 18,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 16.30, (sala din 
str. Academiei) : PUNGUȚA CU DOI BANI

de Operă și Balet : SEARA VIENEZĂ

de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI

„C. I. Nottara" (sala Magheru) : IIENRIC

20.

(Urmare din pag. I)

inimi patriotice"

noscute. Pe baza informărilor primite s-a început cercetarea unor zone considerate pînă atunci sărace în producții folclorice. Ea a dat posibilitatea selecționării materialului depistat și includerii lui în repertoriul formațiilor amatoare.După modelul televiziunii, în toată țara s-au organizat cunoscutele „Dialoguri pe aceeași scenă". Sesizînd interesul mare pe care-1 stîrnesc, Casa creației populare din Brașov a folosit acest prilej pentru a include în program, ca punct obligatoriu, „Tradiții și obiceiuri populare". S-au găsit astfel lucruri extrem de interesante, precum „Carul cu zestre" — comuna Paloș- Rupea, comuna etc. Iar raională cursuri, ticipante prezinte popular'

comuna „Șezătoarea" — Viștea-Făgăraș la faza inter- a acestor conformațiile parau trebuit să „Parada portului ’ t" — o altă sursă de descoperire a creații populare care încîntat pe specialiști, și pe toți spectatorii.Pornind de la acțiuni felul celor amintite, Casele creației populare își pot orienta activitatea, treptat, pe coordonate superioare de manifestare științifică : cercetări multilaterale ale unor zone folclorice, sesiuni de comunicări științifice, schimburi de experiență. Un exemplu în acest sens îl oferă recentul simpozion pe problemele cunoașterii și valorificării folclorului muzical, coregrafic, literar, etnografic din sud-estul Transilvaniei, organizat în raionul Rupea, cusprijinul Institutului defolclor. La Bacău, festivalul de teatru folcloric fi urmat de o sesiune de comunicări științifice pe această temă. în regiunea Ploiești, Comitetul regional de cultură și artă, împreună cu Institutul de filozofie, au început o vastă anchetă socială privind o- rizontul spiritual și ,nece-

unor au cade

va

sitățile culturale ale locuitorilor din mediul rural.Pentru realizarea acestor obiective, casele de creație trebuie să beneficieze de aportul unor specialiști bine pregătiți. Paradoxal, însă, din schemele lor de funcționare lipsesc tocmai folcloriștii. Profesorii de limba română, încadrați la sectoarele de diștii de populară, Institutului te, nu au pregătirea necesară în această direcție. Aceeași situație și în ce privește sectorul muzical. De asemenea, directorii caselor de creație semnalat necesitatea tării cercetătorilor cu minimum de mijloace nice — magnetofoane portative, epidiascoape, aparate mici de filmat.Casele regionale ale creației populare se străduiesc să ofere artiștilor amatori indicații metodice pentru desfășurarea activității lor. Cît de eficiente sînt aceste îndrumări, depinde, în primul rînd, de conținutul lor concret și diferențiat după particularitățile locale. Se constată însă că în munca de îndrumare a unor case de creație se aplică ceea ce s-ar putea numi un „șablon metodic". în aceeași sală sînt adunați toți instructorii coregrafi sau dirijorii de cor din regiune, iar referatul subliniază cam aceleași cerințe generale ca și dințele din anii denți.Bineînțeles, sînt zuri cînd utilitatea tor adunări, cu caracter larg, este de necontestat: atunci cînd ele se adresează unor oameni cu a- ceeașl pregătire în domeniul respectiv. Astfel, la Brașov, consfătuirile regionale se fac în special cu instructorii absolvenți ai Școlii populare de artă. Ceilalți activiști culturali sînt invitați la raioane, propunîndu-li-se spre dezbatere teme mult mai concrete, axate pe probleme specific locale.Casele creației populare, în fiecare regiune a țării, au datoria să se integreze în direcții ferme, în care îndrumarea metodică a mișcării de amatori să se îmbine, pe baze științifice, cu munca de pionierat a valorificării creației folclorice.

în șe- prece-și ca- aces-

Radu CONSTANTINESCU

Toată vara au recoltat mărturii unor vremuri
demult apuse. Acum în laboratoarele Institutului de 
arheologie din Capitală se lucrează la valorificarea 
materialului. în clișeu: Restaurarea unor vase de ce

ramică din neolitic
Foto : A. Cartojan I

era legată de lupta pentru apărarea limbii române. Pe această linie se înscriu și primele spectacole de teatru cult în limba română, care au avut loc în numeroase orașe din Transilvania și Banat. Teatrul de la Ora- vița și-a început activitatea la 1817 cu piese traduse și jucate de amatori, în cușca sufleurului teatrului din Oravița s-a găsit Eminescu, la 1868, ca sufleur în trupa lui M. Pascaly, care făcea un turneu prin Transilvania. La Arad s-au dat spectacole la 1818. La Blaj se vorbește despre un teatru cult în limba română în- cepînd din iarna anului 1832—1833. Elevi și intelectuali, organizați într-o „societate dramatică", prezentau piese traduse sau originale. G. Bari- țiu, venit la Brașov, va organiza cu amatori primul spectacol cult din localitate în limba română la 1838, cu piesa „Inimile mulțămi- toare", tradusă chiar de el din limba germană.Există un paralelism în crearea tuturor instituțiilor de teatru în Țările Române, ceea ce exprimă unitatea de vederi, de concepții și de cultură, la românii din toate regiunile istorice ale epocii. Pentru pregătirea cadrelor de actori profesioniști au luat ființă Școala de muzică și declamație a Filarmonicii din București la 1834, iar la Iași Conservatorul filarmonic-dra- matic, în 1836. Cînd a început o activitate teatrală românească mai vie, mulți actori au circulat permanent de la Iași la București, de aici la Craiova, iar din aceste centre în turnee prin Transilvania, Moldova, Țara Românească, Banat etc. Costache Caragiale venea de la București la Iași apoi se reîn- torcea la București. Matei Millo după o prodigioasă activitate la Iași se stabilea Ia București,

de unde pleca în turnee prin multe orașe. Se reîn- torcea la Iași, apoi trecea prin Bacău, pe la Galați, prin orașele transilvănene mai însemnate — Brașov, Arad, Oradea — pe la Cernăuți, Chișinău și altele, Trupa Vlădicescu- Tardiny a avut un mare rol în turneele organizate de-a lungul și de-a latul țării. Pretutindeni era dus cuvîntul românesc, pe scenă se enunțau idei, se dezvoltau sentimente sau se întăreau gînduri și sentimente.în același timp, se punea problema unui repertoriu original. Pe lîngă multele traduceri și adaptări, tot lui Gheorghe A- sachi îi datorăm primele drame originale, cu teme istorice : Petru Rareș, 
Dragoș Vodă, Turnul Bu
tului, Voichița de România ș.a. Cînd la conducerea Teatrului Național din Iași au venit C. Negruzzi, M. Kogălniceanu și V. A- lecsandri, în anul 1840, promovarea repertoriului național a devenit o preocupare constantă. Marii oameni de cultură din România secolului XIX au insistat asupra necesității ' repertoriului național. Alecsandri, Eminescu, Hașdeu, Caragiale cereau reprezentarea de piese naționale. în preajma a- nului 1848 și a Unirii subiectele din drame, romane, poeme, lucrări de pictură sînt inspirate din istoria națională și servesc intereselor naționale ale epocii. Dramele Asachi, alegoriile Rosenthal, poeziile Grigore Alexandrescu Bolintineanu, nuvelele C. Negruzzi, poeziaA. Mureșeanu și Vasile Alecsandri sînt expresia noului spirit al mișcării revoluționare și naționale.în a doua jumătate a secolului trecut teatrul a avut de luptat cu multe greutăți materiale. S-a creat totuși o pleiadă de mari actori ca Mihail și Matilda Pascaly, Ștefan Vellescu, Costache Dimi- triade. Apariția unor dramaturgi de seamă ca

lui lui luiȘi lui lui

e BARBĂ ROȘIE — ambele serii : PATRIA
13 30’ 17* 20 30
e ’ GIUSEPPE LA VARȘOVIA : REPUBLICA — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
® FAUST XX — cinemascop : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, BUZEȘTI — 15; 17; 19; 21. 
e CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL (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, MELO
DIA (completare Orizont științific nr. 7) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
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, RAHO
VA — 15,30; 18; 20,30.
« RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FESTIVAL (completa
re 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, MO
DERN — 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 20,30 (la ultimele două 
completarea Consfătuirea de constituire a organizației 
de pionieri).
® TUNELUL — cinemascop : LUMINA (completare 
Poduri peste timp) — 8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
© FAI,STAFF: CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© ÎNDRĂGOSTITUL : UNION (completare George 
Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc) — 15,30; 18; 
20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10;

• WINNETOU (ambele serii) : DOINA — 11,30; 16; 
19,45.
• MAIA PLISEȚKAIA — DOI : TIMPURI NOI — 
9-21 în continuare.
« OMUL DIN RIO : GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 18;
20.30, BUCEGI - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ARTA — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FLOREASCA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ultimele trei cinemato
grafe completarea Poduri peste timp).
O PORUMBELUL DE ARGILA : CRÎNGAȘI (com
pletare Mimetism) — 15,30; 18; 20,30.
© ACEI OAMENI 
ZBURĂTOARE 
13,30; 16; 18,30;
20.30.

MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR 
— cinemascop : GLORIA — 
21. FLAMURA - 9; 11,45; 1

copii si tineretul școl18,00

• 8,45; 11,15; 
14,30; 17,30;

— Pentru < ...............
glumește.

— Aventurile lui Robin Hood.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Varietăți pe peliculă.
— Seară de teatru : „O scrisoare pierdută" de 

I. L. Caragiale. Spectacol prezentat de colec
tivul Teatrului National „I. L. Caragiale" din 
București în cadrul Festivalului Teatrelor Na
ționale. Transmisiune de la Iași. în pauze : 
Artă plastică ; Desene animate ; Telefilatelia. 
în încheiere : Telejurnalul de noapte.

Aritmetica

Hașdeu și mai ales I. L. Caragiale, deschidea noi orizonturi teatrului nesc. Se afirma creație dramatică nală.într-o diversitate luri interpretative, format alături de che Caragiale, Millo și Mihail Pascaly, valoroși actori ca Mihail Galino, Neculai Luchian, Grigore Manolescu, Aris- tizza Romanescu, Aglaie Pruteanu, State Dragomir, Ion Petrescu, Ștefan liăn și alții.După desăvîrșirea nirii la 1918, teatrele ționale au jucat un important în dezvoltarea culturii românești. La conducerea Teatrului Național din Iași au stat oameni de vastă cultură, scriitori, cadre universitare, ceea ce a constituit o chezășie a dezvoltării sale ascendente. La 1910 era numit director Mihail Sadoveanu.Teatrul Național din Iași avea — și are și acum — la dispoziție una din cele mai frumoase săli din țară, sală care fusese construită în 1894—1896, după ce vechiul Teatru Mare de la Copou arsese în 1888. Noua sală cu o mie de locuri, cu o scenă bine dotată, cerea în mod imperios un repertoriu de ținută, de profilul unui teatru național. Acest lucru l-a înțeles Mihail veanu și cei care mat la conducerea lui ieșean, poeții Codreanu, George ceanu, scriitorul Teodoreanu, Iorgu Iordan și Oțetea membrii lectură, numărat Garabet tivitatea stimulată și de un grup de mari regizori artistici, care au activat mai bine de un deceniu la acest teatru (1929— 1940). Este vorba de Aurel Ion Maican, de Ion Sava și George Mihail Zamfi- rescu. Pentru teatrul ieșean de odinioară, aceasta a fost epoca de aur a regiei artistice. S-a realizat atunci un modern, cu spectacole un înalt nivel artistic, altfel, Ion Sava și G. Zamfirescu au avut preocupări regizorale ordin teoretic. Ei cereau înnoirea artei actorului in spirit realist, împotriva rutinei și spiritului îngust, precum ‘ * rentelor pocii.După 23 August 1944 atenția “ _Ț_2nai din Iași a fost îndreptată spre reprezentarea unora din cele mai bune opere din dramaturgia românească contemporană.Teatrul din țara noastră a stat în slujba marilor idei naționale și sociale. în toate etapele importante ale dezvoltării moderne ale poporului român, teatrul a fost prezent cu forțele sale creatoare, a emis idei, a întărit sentimentele patriotice, a militat și militează pentru progresul patriei.

româ- marea orlgi-de sti- s-au Costa- Matei
Iu-U- na- rol

Sado- au ur- teatru- Mihai Topîr- Ionel profesorii Andrei la fel ca și comitetului de printre care s-a de pildă criticul Ibrăileanu. Ac- teatrului a fost

teatru de De M. și de
și împotriva cu- decadente ale e-

Teatrului Națio-



TELEGRAME EXTERNELUCRĂRILE UNOR COMISII
PERMANENTE

W. Ulbricht despre problemele
R. 0. Geconomice ale

ADUNAREA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL

ALE M. A. N.La Palatul Marii Adunări Naționale au avut loc lucrările unor comișii permanente.Membrii Comisiei administrative și ai Comisiei juridice, întruniți în ședință comună, prezidată de tov. Emil Bobu, președintele Comisiei administrative, au ascultat expunerea prezentată de tov. Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, referitoare la proiectul de lege privind a- legerea deputaților în M.A1N. și sfaturile populare.
SMABB UNOR PROTOCOAlt COMimil

Cu R. S. Cehoslovacă vietnamez.în urma tratativelor care s-au desfășurat într-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă, la 20 decembrie 1966, a fost semnat, la București, Protocolul între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace, orivind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1967.în baza prevederilor acestui (protocol, România va livra printre altele: mașini-unelte, motoare electrice, transformatori, excavatoare, rulouri compresoare, remorci basculante și piese de sphimb, bascule pod, rulmenți, instalații de foraj și accesorii pentru utilaj petrolier, armături, produse petroliere, produse chimice, materiale de construcții, produse ale industriei forestiere, produse agro-alimentare și diverse bunuri ! de consum.La rîndul său, Cehoslovacia va livra printre altele: mașini-unelte, aparataj electric de joasă și înaltă tensiune, mașini agricole, utilaj de construcții, rulmenți, autocamioane grele, autobuze, pie-
Cu R. Fîn urma tratativelor comerciale care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 20 decembrie s-a semnat la Varșovia Protocolul privind livrările reciproce de mărfuri pe anul 1967 între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă.în baza prevederilor acestui Protocol, România va livra în Polonia printre altele : mașini-unel- te pentru prelucrarea metalelor, locomotive Diesel electrice de 2100 CP, vagoane cisterne, autocamioane, rulmenți, locomotive Diesel hidraulice de 350 CP, utilaje și instalații de foraj, produse petroliere, mobilă, negru de fum semiac- tiv, PCV suspensie, sulfat de aluminiu și produse agro-alimentare.Exportul Poloniei în România cuprinde printre altele: mașini- unelte pentru prelucrarea metalelor, motoare Diesel, motoare și e- echipament naval, produse ale industriei electrotehnice, utilaj minier, utilaj pentru industria chimică, macarale de construcție, vagoane de poștă și bagaje, vagoane de pasageri, autoturisme Warszawa, cocs, laminate din oțel, blocuri de cărbune, bunuri de larg consum industriale și alimentare.Protocolul încheiat prevede o majorare a Volumului schimbului de mărfuri, fată de anul 1966.Din partea română, Protocolul a fost semnat de Al. Albescu, ad

l

La 20 decembrie a fost semnat, la Ministerul Afacerilor Externe, planul de aplicare a Acordului de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară pe anii 1967—1968.Planul prevede vizite reciproce de oameni de știință și cercetători științifici, schimburi de cadre didactice din diferite domenii ale în- vățămîntului, de formații artistice, vizite ale unor oameni de cultură și artă, colaborarea în domeniul cinematografiei și între uniunile de creație, invitarea reciprocă de delegați la diferite manifestări culturale și științifice naționale, cu participare internațională etc. De asemenea, planul prevede schimburi de materiale și publicații în diferite domenii cultural-științi- fice.Planul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Janos Molnar, adjunct al ministrului culturii al R. P. Ungare.La semnare au asistat Jean Li- vescu, adjunct al ministrului învă- țămîntului, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, precum și membrii celor două delegații.Au fost prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
★Cu acest prilej, ambasadorul R. P. Ungare la București a oferit un cocteil la sediul ambasadei. Au participat Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, șefii celor două delegații, membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de .Știință și cultură.- (Agerpres)

La ședință au asistat tovarășii Adrian Dimitriu, ministrul justiției, și Dumitru Hoit, secretar general al Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat.Deputății au primit explicațiile cerute în legătură cu lege prezentat.Lucrările comisiilor proiectul decontinuă.(Agerpres)

co-din partea Misovsky, comerțului

se de schimb auto, aparate de măsură și control, mașini textile și de tricotat, cărbuni cocsificâbili, cocs metalurgic, laminate și țevi de oțel, produse chimice, materiale refractare, malt pentru bere și diverse bunuri de consum.Protocolul prevede o creștere a volumului schimbului de mărfuri, fată de volumul stabilit pentru anul 1966.Din partea română, protocolul ă fost semnat de Dumitru Bej an, prim-adjunct al ministrului marțului exterior, iar cehoslovacă de Emil adjunct al ministrului exterior.La semnare, au Gheorghe Cioară, ministrul merțului exterior, Nicolae Anghel, adjunct al ministrului, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și membrii celor două delegații.A fost de față Cestmir Cisar, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.(Agerpres)

participatco-

Polonăjunct al ministrului_____  comerțului exterior, iar din partea polonă de J. Kutin, adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare au asistat W. Tramp- czynski, ministrul comerțului exterior al R. P. Polone, și T. Petrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia.(Agerpres)
„RARA AVIS"
IN BAROU
(Urmare din pag. I) 

lui, Titu Maio-oratorul, cît și retorul și vorbirii; dar 0- spune

vocatului amenința s-o lipsească de posibilitatea materială de a-și crește copiii.„Exces de și avocatul într-o cauză Tribunalului șie") el a ignorat complet dorința expresă a reclamantului de a se împăca cu soția, și a pledat în instanță pentru desfacerea căsătoriei... La vremea rescu spunea, pe bună dreptate: „Atît limbutul au darul ratorul vorbește pentru a ceva, retorul pentru a se auzi vorbind, limbutul pentru a vorbi 1“Stilul oratoriei îl constituie arta de a te face ascultat și înțeles, 
arta de a convinge instanța și auditoriul. Eficiența unei pledoarii este condiționată, după părerea noastră, și de precizia și claritatea ei, de eforturile de sinteză la prezentarea cauzei și a circumstanțelor ei, de sentimentul de dreptate de care trebuie să fie animat avocatul. Grandilocvența, îngîmfarea, falsa erudiție, vorba păsărească, neînțeleasă de nimeni — tare ale barei de odinioară — nu-și mai au rostul. O pledoarie temeinic pregătită, chezășuită de cunoașterea și de respectarea legii, în care să se conjuge armonios interesele legale ale justiția- bilului cu interesele majore ale promovării ordinei de drept socialiste — o pledoarie străbătută de obiectivitate și rostită cu fermitate și cu strălucire, ferită de subiectivism, o asemenea pledoarie oferă avocatului satisfacția majoră a datoriei împlinite.Avocata Cecilia Păsculescu de la Colegiul Capitalei, apărînd — altminteri mediocru — un inculpat la prima instanță (Tribunalul raional „V. I. Lenin", 1966) în urma trodus recurs termenul legal „pierdut", cum de recurs. De ceasta despre sională ? Același „sistem" necinstit de apărare este folosit și de a- vocatul Fotea Papazol. Or, drepturile procesuale sînt conferite tocmai spre a fi exercitate în temeiul și în termenele stabilite de lege. A- cest adevăr se cunoaște încă de pe băncile facultății. De aceea, consider că însăși conducerea colegiilor de avocați trebuie să exercite un control mai riguros asupra activității avocaților în instanță, să combată cu fermitate și promptitudine lipsa de conștiinciozitate în acordarea asistenței juridice, să condamne superficialitatea plin de Poate căMinisterul sfîrșit, și asupra acestor sarcini.

zel" dovedește uneori Constantin Amșuță. (dosarul 4443/1966 al raional „Grivița Ro-

dosar 2028/ condamnării a in- după 8 zile, cînd este de 5 zile. A se spune, termenul ce ? Ce spune a- probitatea profe-

în exercitarea rolului răspundere al apărării. Direcția avocaturii din Justiției va reflecta, în

Solidaritate deplină 
cu eroicul Vietnam

ÎMPLINIM A 6 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA F. N. E. DIN VIETNAMUL DE SUD

Marți după-amiază a avut loc o adunare a oamenilor muncii 
din Capitală consacrată împlinirii a 6 ani de la crearea Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Au luat, de 
asemenea, parte reprezentanți ai Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, Comitetului național de solida
ritate cu lupta poporului vietnamez, Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, Uniunii Tineretului Comunist, Uniu
nii asociațiilor studenților, Consiliului național al femeilor.

Sutele de participant, — muncitori, intelectuali, tineri și vîrst- 
nici — și-au ridicat din nou cu acest prilej glasul de protest îm
potriva barbariilor săvîrșițe de agresorii americani asupra unui 
popor care își apără cu fierbinte patriotism ființa sa națională, 
au exprimat cu hotărîre solidaritatea deplină față de cauza dreaptă 
si lupta eroică a poporului<Adunarea a fost deschisă de Larisa Munteanu, secretară a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, vicepreședintă a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. Luînd cuvîntul, prof. univ. Mihail Ghel- megeanu, vicepreședinte al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, a subliniat că înființarea Frontului National de Eliberare a constituit un eveniment de însemnătate istorică în viata populației sud-vietname- ze. Cuprinzînd peste 20 de partid'* 1 și organizații de tendințe politice ligioase, F.N.E. cinci milioane de demonstrează caracterul său larg reprezentativ, legăturile sale in-

pectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne — principii pe care le afirmă cu consecventă pe arena internațională tara dvs.. România, și pentru promovarea cărora ea militează neobosit. Dezvoltarea unor asemenea relații este o contribuție esențială la asigurarea securității europene.în același timp, pentru o reală securitate este neapărat necesar să fie împiedicat în mod absolut accesul Germaniei occidentale la arma nucleară și să fie recunoscută ca intangibilă frontiera Oder- Neisse. Prin pașii care s-ar înfăptui pe această cale s-ar crea condiții pentru lichidarea blocurilor militare din Europa, care, după

masă de diverse și confesiuni re- reunește circa membri, ceea ce

Ministrul de externe 
al Olandei 
va face o vizită 
in țara noastră

V

La invitația guvernului român, domnul Joseph Luns, ministrul de externe al Olandei, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România, în prima jumătate a lunii ianuarie 1967.

cît să-i singure
avis în nu fără

O problemă deschisă rămîne, în continuare, promovarea cadrelor tinere. Ceea ce au făcut pînă acurr în această privință colegiile de avocați este foarte puțin. S-o spunem cu toată Sinceritatea : s-au recrutat și selecționat extrem de puține elemente tinere, capabile să asigure, alături de cadrele cu o experiență mai mare, ca munca în avocatură să fie la înălțimea marii ei răspunderi. Din cite știm, circa 80 la sută din totalul a- 
vocaților pledanți depășesc vîrsta 
de 50 de ani, iar aproximativ 60 la 
sută au chiar peste 60 de ani. Este semnificativ că în Capitală, în ultimii 3 ani, au fost primiți în colegiu atîția avOCăți numeri pe degetele unei mîini.De ce tinerii sînt rara avocatură ? Ne întrebăm îngrijorare, fiindcă de promovarea tineretului depinde însuși viitorul acestei profesii frumoase dar și pline de înalte răspunderi. Pe de altă parte se menține în prezent un sistem de remunerare care nu este corespunzător cantității și calității muncii depuse de avocat într-un anumit gen de cauze. în același timp, prin practica „dirijării" proceselor se încurajează inactivitatea unor avocați și nu se stimulează eforturile pentru o mai bună pregătire profesională.în sfîrșit o ultimă problemă. Decretul 281/1954 privitor la avocatură reclamă, după părerea noastră, numeroase și substanțiale îmbunătățiri. în concepția actualei reglementări, spre exemplu, conducerea biroului colectiv are mai mult sarcini de ordin organizatoric : să contracteze angajamentele, să fixeze onorariul, să urmărească onorariul neachitat etc. Mai mult, directorul biroului colectiv este scutit de sarcina de a pleda, fiind remunerat dintr-o cotă- parte a contribuției realizată prin angajamentele celorlalți avocați. Pe ce se justifică o atare practică ? Dispoziții pe care, de asemenea, le socotim necorespunzătoare noilor exigențe ale avocaturii (art. 38 și 40 din Decretul 281/1954 și Instrucțiunile Ministerului Justiției care îl completează), obligă a- vocatul să angajeze orice fel de cauză, dacă este solicitat, indife
rent de opiniile sale juridice sau 
convingerile personale cu privire 
la cauza respectivă. Socotim că se impune o nouă reglementare în care să se consacre principiul muncii și conducerii colective, să se așeze avocatura pe baza exigentelor impuse de actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră : competență și devotament, sinceritate și probitate pe tărîmul apărării drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor, înfăptuirii neabătute a legalității socialiste. 

destructibile cu poporul. Frontul Național de Eliberare s-a afirmat ca unica putere stabilă din Vietnamul de sud, ca adevărat reprezentant al poporului, a realizat unirea tuturor forțelor și elementelor patriotice în jurul unui program politic comun, care exprimă interesele fundamentale ale maselor populare din Vietnamul de sud. Legitimitatea F.N.E. este atestată, de asemenea, de principiile dreptului internațional. Vorbitorul a arătat că F.N.E. îndeplinește funcția de organ al puterii, condu- cînd întreaga viață politică, economică și socială din regiunile eliberate, ce reprezintă patru cincimi din teritoriul Vietnamului de sud.Lupta poporului vietnamez se bucură de sprijinul deplin și multilateral, de simpatia caldă a țărilor socialiste. Poporul român și-a manifestat întotdeauna simpatia și solidaritatea deplină față de cauza dreaptă și lupta eroică a poporului vietnamez, precum și convingerea fermă în victoria finală a acestei lupte. Condamnînd cu tărie noua escaladare a războiului în Vietnam pe care o reprezintă recentele bombardamente asupra Hanoiului — act de o deosebită gravitate — vorbitorul a spus : Poporul român cere cu insistentă ca S.U.A. să înceteze imediat și definitiv bombardarea R. D. Vietnam și toate actele de război împotriva R. D, Vietnam, să pună capăt agresiunii în Vietnam, să părăsească Vietnamul, să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur drumul dezvoltării sale, fără nici un amestec din afară.înființarea în Republica Socialistă România a unei misiuni permanente a F.N.E. contribuie la întărirea și dezvoltarea legăturilor de prietenie și. solidaritate frățească dintre poporul român și poporul din Vietnamul de sud. Țara noastră sprijină pe deplin programul în cinci puncte al F.N.E. și poziția în patru puncte a guvernului R.D. Vietnam, care exprimă aspirațiile cele mai nobile ale poporului vietnamez, constituind unica soluție dreaptă a problemei vietnameze.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București, Hoang Tu. Subliniind importanța^ creării Frontului Național de de sud, ființarea răspunsul
Eliberare din vorbitorul aF.N.E. este la cerințele

Vietnamul spus : înde fapt arzătoare
Vizitele primarului orașului Ătenaîn cursul zilei de marți, primarul orașului Atena, Gheorghios Plitas, însoțit de Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, a făcut o vizită la Fabrica de confecții și tricotaje și la Fabrica de mașini-unelte și a- gregate din Capitală. De asemenea, a vizitat noile cartiere de locuințe bucureștene.

ÎN DEZBATEREA CONSILIULUI UCECOM

ACTIVITATEA DE DESERVIRE
A POPULAȚIEI

în cadrul discu- măsurile ce tre- îndeplinirea pla- Se va urmări extinderea pro- mică în vede-

Consiliul UCECOM a dezbătut în ședință lărgită, timp de două zile, activitatea desfășurată pentru realizarea planului pe anul în curs și sarcinile pentru 1967.Din darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe Vasilîchi și din discuțiile purtate s-a desprins că activitatea de deservire a populației a constituit una din preocupările principale ale cooperativelor. S-au întreprins măsuri pentru mai buna deservire în orașe și mediul rural și s-au înregistrat rezultate satisfăcătoare în introducerea producției de serie mică la confecții, încălțăminte, tricotaje și artizanat.Un loc central fiilor l-au ocupat buie luate pentru nului pe 1967. și în continuare ducției de serie rea completării sortimentului de mărfuri destinat fondului pieței, creșterea producției de artă populară și artizanat, lărgirea producției destinate exportului. în acest context al discuțiilor, membrii consiliului au subliniat că trebuie desfășurată în continuare o muncă susținută pentru înlăturarea unor neajunsuri care s-au semnalat în acest an. Ei au propus să se întreprindă măsuri în vederea organizării mai bune a producției și a proceselor tehnologice, pentru folosirea rațională a spatiilor și utilajelor existente prin extinderea

ex- es- in- po- po-

ale întregului nostru popor în lupta sa de eliberare și care impun necesitatea unirii tuturor păturilor sociale, cu scopul de a respinge agresiunea americană, de a lichida administrația marionetă, cucerind astfel drepturile naționale sacre ale populației din Vietnamul de sud — independență, democrație, pace, neutralitatea Vietnamului de sud, reunificarea țării.în continuare, vorbitorul a arătat că cei șase ani care au trecut sînt ani de succese mari pentru compatriotii din sud, pentru întregul popor și totodată pentru popoarele ce luptă pentru independență, dibertate, progres social în întreaga lume. Această perioadă a adus agresorilor americani și marionetelor lor un șir de înfrîngeri rușinoase.Ambasadorul R. D. Vietnam s-a ocupat apoi pe larg de politica de escaladare a războiului dusă de către S.U.A., condamnînd acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam.Bombardamentele săvîrșițe recent la Hanoi, care au provocat multe victime în rîndul populației civile, constituie un nou pas trem de grav și de periculos în caladarea războiului, o sfidare solentă nu numai la adresa porului nostru, ci și la adresa poarelor țărilor socialiste și a tuturor popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă.Poporul nostru înțelege bine că pacea adevărată nu poate fi realizată decît o dată cu cucerirea independenței și a libertății. Dacă guvernul S.U.A. dorește într-ade- văr să rezolve problemă vietnameză pe cale pașnică, el nu are decît să recunoască poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și programul în cinci puncte al F.N.E.Vizita pe care a făcut-o delegația F.N.E. în România în noiembrie 1965 și acordul între F.N.E. și România cu privire la înființarea la București a unei misiuni permanente a F.N.E. sînt expresii strălucite ale solidarității combatante și ale internaționalismului proletar care leagă popoarele noastre.Exprimînd mulțumiri pentru sprijinul și ajutorul prețios și eficace acordate de România, ambasadorul a spus în încheiere : Dăm o înaltă prețuire declarației tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., făcută la Conferința organizației de partid a orașului București și Declarației Guvernului Republicii Socialiste România în legătură cu recentele bombardamente asupra Hanoiului — care exprimă deplina solidaritate frățească cu lupta eroică a poporului nostru, protestînd, totodată, energic împotriva acestor acte de barbarie ale agresorilor americani.în încheierea adunării a fost prezentat un program de filme documentare despre viața, munca și lupta eroică a poporului vietnamez.(Agerpres)
La amiază, însărcinatul cu afaceri ad-interim ăl Greciei la București a oferit un dejun în cinstea oaspetelui și a consilierilor municipali care îl însoțesc.După-amiază, oaspeții au vizionat un program de filme documentare românești, organizat la Casa de cultură a I.R.R.C.S.(Agerpres)

lucrului în schimburi duble, extinderea muncii la domiciliu și pe bază de contracte. S-a insistat asupra necesității studierii mai atente a cerințelor populației, iar pe a- ceastă bază să se continue diversificarea, lărgirea și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor și prestațiilor de servicii. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

BERLIN 20 (Agerpres). — în cu- vîntul de încheiere a celei de-a 14-a plenare a C.C. al P.S.U.G., Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a analizat problemele planului de perspectivă și ale noului sistem economic de planificare și conducere a economiei naționale. Elaborarea și înfăptuirea planului de perspectivă pînă în 1970, a spus el, sînt legate de cea de-a doua etapă a noului sistem economic a cărei sarcină principală
PLENARA C. C. AL P.C
DIN CEHOSLOVACIA/(Agerpres). — în zi- decembrie a avut Comitetului Cen- Cehoslovacia. An- prim-secretar al

20 Și 20PRAGA lele de 19 loc o plenară a trai al P.C. din tonin Novotny,C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a prezentat un raport despre îndeplinirea sarcinilor trasate la Plenara din noiembrie 1965 cu privire la activitatea organelor conducerii centrale. Raportul a fost aprobat.
ACORD ElECTORAl Protestul M.A.E.
INTRE P.C. FRANCEZ al Cambodgiei

f

PARIS 20 (Agerpres). — Delegațiile Partidului Comunist Francez și Federației stîngii democratice și socialiste au realizat noaptea trecută un acord privind colaborarea celor două formațiuni politice ale stîngii în cadrul alegerilor legislative din martie anul viitor. Textul acordului va fi dat publicității miercuri. Franțois Mitterrand, care a dat citire comunicatului, a răspuns apoi întrebărilor ziariștilor. El a declarat că tratativele care s-au desfășurat între cele două delegații au fost „deschise și serioase". Ele s-au soldat, a spus Mitterrand, cu un acord pozitiv „nu numai pentru noi, dar pentru întregul popor francez".
S P O F f

A ÎNCEPUT BALCANIADA
DE BASCHETSOFIA 20 (Agerpres). — In sala „Universiada* din capitala Bulgariei au început Ieri întrecerile celei de-a 8-a ediții a Balcaniadei de baschet masculin. în meciul inaugural, reprezentativa Bulgariei a învins cu 91—75 (45—37) selecționata bulgară
In cîteva rînduri

• Aseară a avut loe tn Capitală 
meciul international de lupte clasice 
Metalul București—Lokomotiv Burgas 
(Bulgaria). Au învins cu 4,5—2,5 
luptătorii români. La categoria 57 kg, 
Cristea Marin l-a întrecut pe cunos
cutul luptător bulgar D. Kerezov.• In „Cupa campionilor europeni" la baschet (masculin) echipa A.S.K. Leipzig a cîștigat și meciul retur, disputat la Varșovia cu formația locală — scor : 70—65 — calificîndu-se astfel pentru grupa semifinală a competiției.® Turneul de handbal de la Tbilisi a început cu două surprize : echipa R.S.S. Gruzine a învins cu 15—14 (6—8) selecționata U.R.S.S. care se pregătește pentru campionatul mondial din Suedia, iar reprezentativa Ungariei a întrecut-o pe cea a Iugoslaviei cu 19—15 (7—8).• Proba de sabie din cadrul concursului de scrimă de la Paris a revenit maghiarului Peter Bakony care l-a Învins în finală cu 10—7 pe francezul Claude Arabo.

au nici o rata problema

părerea mea, nu mai tiune de a fi."
Referindu-se apoi

germană, dl. Duverger spune: „Pentru a găsi o cale care să permită rezolvarea acestei probleme, trebuie să se pornească de la faptul că există două state germane. Lucrul poate să displacă unora, dar aceasta este realitatea. Cred că trebuie recunoscută Republica Democrată Germană. Spun aceasta nu pentru că sînt de acord cu regimul ei. dar pentru că ea există. Iar în politică trebuie pornit de la fapte. Avînd în vedere acest lucru, trebuie dezvoltată colaborarea cu ambele state germane, iar între ele aceste două state trebuie să aibă relații cit mai strînse.După părerea mea — spune dl.

SClNTEIA PAGINA 5

constă în sporirea răspunderii proprii a întreprinderilor.Referindu-se la comerțul exterior, vorbitorul a subliniat că noul sistem economic trebuie să aibă ca efect o confruntare directă a întreprinderii cu condițiile de pe piața mondială.W. Ulbricht a arătat că Congresul al VII-lea al P.S.U.G., care va avea loc în primăvara viitoare, urmează să dezbată dezvoltarea socială a R.D.G. pînă la desăvîrșirea socialismului.

Jozef Lenart, președintele guvernului cehoslovac, a prezentat, de a- semenea, un raport cu privire la problemele dezvoltării relațiilor comerciale externe și ale comerțului exterior al R.S.C. Plenara a aprobat măsuri corespunzătoare. V. Koucky, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a prezentat o informare cu privire la situația actuală din mișcarea comunistă internațională.

PNOM PENH 20 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Cambodgiei a trimis Tailandei două note de protest împotriva provocărilor comise de soldații tai- landezi la frontiera cambodgiana, în note se arată că la 25 și 26 noiembrie persoane înarmate au deschis focul de pe teritoriul tailan- dez asupra posturilor de frontieră cambodgiene din provincia Bat- taambang. Agenția cambodgiana de presă transmite, de asemenea, că în perioada dintre 20 noiembrie și 8 decembrie, avioanele a- mericano-saîgoneze au violat în 16 rînduri spațiul aerian cambodgian, în zilele de 4 și 5 decembrie soldați americani și saigonezi au deschis focul asupra provinciilor Takeo și Preyveng.

de tineret. A urmai tntîlnlrea dintre echipele Turciei și României. La capătul unei dispute extrem de strîn- se, victoria a revenit baschetbaliș- tilor turci cu scorul de 64—63 (30—29). Astăzi, echipa României ® întîlnește pe cea a Bulgariei.
CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru 22, 23 
și 24 decembrie. In țară : Vreme în generai umedă, cu cer mal mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare, mai frecvente în ju- .mătatea de nord a țării. Vîntul va sufla potrivit, predominînd din sectorul nordic. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade, 
în București : Vreme relativ umedă, cu cer temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară către sfîrșitul intervalului.

Du verger în încheiere — ne aflăm într-o epocă în care se cere ca toate popoarele europene și nu numai statele mari să participe la reglementarea problemelor continentului în această privință are importantă intensificarea unui dialog viu între toate națiunile europene. deoarece aceasta contribuie la crearea unei atmosfere noi în Europa și pe plan mondial Totodată consider că o conferință europeană în problemele securității ar avea o mare importanță morală, dar cu condiția să participe la ea toate țările europene, inclusiv Republica Democrată Germană Rezolvarea problemelor Europei, asigurarea securității continentului trebuie să fie opera tuturor popoarelor europene".



I

A PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI A. Kosîghin

SESIUNII O.N.U.NEW YORK 20. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu. transmite : Marți, la capătul a trei lunj de dezbateri, s-au încheiat lucrările celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. în ședința de luni după-amiază au fost dezbătute și 'adoptate o serie de rezoluții elaborate în Comitetul Politic. Astfel. ' au fost adoptate rezoluția privind „Stadiul îndeplinirii Declarației inadmisibilitatea .treburile interne respectarea independenței și suveranității lor", rezoluția privind e- laborarea „Tratatului pentru explorarea și utilizarea spațiului ex- traatmosferic, a Lupei, și a celorlalte corpuri cerești" etc.Dezbateri au avut loc și cu prilejul prezentării spre aprobare a rezoluției în „problema coreeană". Reprezentanții României. Congo (Brazzaville), Cehoslovaciei, Poloniei,. Cubei și ai altor țări au subliniat că rezoluția pe care S.U.A. și aliații lor au impus-o Comitetului Politic contravine principiilor Cartei. O.N.U. și au cerut ca poporul coreean să fie lăsat să-și rezolve singur problemele sale interne fără nici un amestec din a- fară, iar așa-nymita „problemă coreeană" să fie scoasă de ne a- genda. sesiunilor Adunării Generale.Arătînd că Comitetul Politic nu a reușit să adopte o poziție realistă în această problemă, reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul Gheorghe Diaconescu, a amintit că. „pentru a scoate problema Coreei din impasul în care continuă să se ăfj.e de aproape, 20 de ani, un grup de 14 state, printre care și Rojnânia. au propus un proiect de rezoluție în care se cere retragerea tuturor trupelor care ocună Coreea de sud sub paravanul Națiunilor Unite, desființarea așa-numitei Comisii O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei, încetarea examinării ,,problemei coreene" în O.N.U.".„Adoptarea acestui proiect de rezoluție — a declarat ambasadorul Gheorghe Diaconescu — ar fi permis să se pună problema Coreei în coordonatele sale reale, ar fi permis poporului coreean să-și rezolve liber problemele sale și ar fi deschis astfel calea spre soluționarea acestora". „Așa-numita „problemă a Coreei" — a subliniat reprezentantul României

cu privire la amestecului . în ale statelor si

constă de fapt în restabilirea u- nității naționale a unei țări divizate. în consecință, această problemă este de competenta internă a poporului coreean și trebuie să fie soluționată de către acesta, prin exercitarea dreptului inalienabil și imprescriptibil de a dispune sip- gur de propria sa soartă, fără nici un amestec din afară".
★ iConsiliul economic și social al .O.N.U. (ECOSOC) și-a reluat, la 19 decembrie. lucrările sub președinția reprezentantului român, ambasadorul Costin Murgescu. prim-vicepreședinte al ECOSOC. A fost examinat raportul anual al Fondului monetar internațional. După adoptarea unei rezoluții privind activitatea Fondului monetar internațional, s-a hotărît ca mandatul Comitetului de programe și coordonare, (în care a fost aleasă și România), să funcționeze pe durată de trei ani.

Opinia publică condamnă
agresiunea S.U.A. in Vietnam
ROMA WASHINGTON

a
la

sosit
Ankara

'îhtr-un mesaj adresat de C.C. al 
P. C. Italian, • Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud,, cu prilejul aniversării a șase ani de la crearea acestuia, se subliniază că comuniștii italieni vor depune toate eforturile pentru a obține din partea guvernului, italian o desolidarizare de agresiunea Statelor U- nite în Vietnam, pentru. a asigura un sprijin maxim și concret luptei duse de Frontul Național de Eliberare — luptă care este a tuturor popoarelor ce militează pentru libertate, independentă, pace.

avut luptei
juriș- scri-se

în capitala Statelor Unite a loc un mare miting al populației de culoare împotriva agresiunii a- mericane în Vietnam. ..în timp ce pentru războiul din Vietnamcheltuiesc Dește 20 de miliarde de dolari, războiului împotriva sărăciei, foametei și analfabetismului îi sînt alocate doar L7 miliarde dolari1/,, au declarat oratorii care au luat, cuvîritul la miting. Vorbitorii au condamnat, guvernul S.U.A. care „a uitat programul „Marii Societăți" și a dezlănțuit agresiunea din Asia de sud-est".Participanții la miting au hotă- rit ’să organizeze un marș asupra

NOI BOMBARDAMENTE

agresiunii", se O scrisoare a- adresată și seal O.N.U,

Washingtonului sub lozinca împotriva sărăciei.
PARISAsociația internațională a tilor democrați a adresat osoare președintelui Johnșon .in care protestează împotriva agresiunii a- mericane in Vietnam. „Sîntem indignați de bombardamentele masive asupra capitalei Republicii Democrate Vietnam și cerem încetarea imediată a bombardarhente- lor criminale și a spune în scrisoare, semănătoare a fost cretarului general
BUENOS AIRESOrganizația argentineană pentru acordarea de ajutor poporului vietnamez a anunțat că pregătește publicarea unei „Cărți negre" cu privire la crimele săvîrșite de agresorii americani în Vietnam. Această carte face parte din seria de acțiuni. care se desfășoară în întreaga tară. în cadrul Săpțămînii de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. Totodată. în numeroase orașe din Argentina au loc mitinguri, adunări și demonstrații de protest împotriva agresiunii ■ Statelor Unite în Vietnam.

★ ★ ★

ANKARA 20 (Agerpres). — Alexei Kosîghin, președintele Consiliului- de 'Miniștri al U.R.S.S.. a sosit marți într-o vizită oficială în Turcia.în cuvîntul său de salut, Suleyman Derhirel. președintele Consiliului de Miniștri al Turciei, a subliniat că guvernul și poporul turc doresc sincer dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu U- niunea Sovietică. Actuala vizită a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în Turcia reprezintă o nouă etapă in relațiilor dintre cele care evoluează într-o vorabilă, a spus el.Alexei Kosîghin. în i de răspuns, a arătat că relațiile de bună vecinătate dintre U.R.S.S. și Turcia corespund intereselor fundamentale ale celor două state și popoare, intereselor păcii și securității internaționale.în aceeași zi, la Consiliul de Miniștri al Turciei au început convorbirile între cei doi șefi de guverne.

dezvoltarea două țări, direcție fa-cuvîntul său

HANOI 20 (Agerpres). — La L9 decembrie avioane americane, de- colind de pe portavioanele flotei a 7-a și de la bazele S.U.A. din Vietnamul de sud și Tailanda. au bombardat și mitraliat • regiuni dens populate și obiective economice din - provinciile Vinh Linh, Quang Binh, Ha Tinh, Thanh Hoa. < Vinh Phuc și Bac Thai precum și 1 din Insula Cat Ba. Ele au atacat comuna Vinh Truong din ■ nordul zonei demilitarizate, tn aceeași ,zi nave de război americane au pătruns în apele teritoriale ale R. D. Vietnam, în regiunea Vinh Linh.

VIENA 20 (Agerpres). — Cancelarul Austriei, Josef Klaus, a ținut marți o conferință de presă la Viena, în care s-a referit la u- nele probleme de politică externă și internă a guvernului său. în 1967, a declarat el, politica . externă a Austriei va fi marcată îndeosebi de o întărire a contactelor și relațiilor cu cele patru state semnatare ale Tratatului de stat (U.R.S.S., S.U.A.. Anglia-^i Franța — n. r.) și cu țările dunărene cu care Austria dorește să aibă legături, strînse.. Cancelarul și-a exprimat, de asemenea, dorința ca în cursul anului 1967 să facă vizite țn unele țări socialiste europene.
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BEIRUT 20 (Agerpres). — Luînd cuvîntul in fața Parlamentului, căruia noul guvern i-a cerut un vot de încredere, primul ministru al Libanului, Rashid Karame, a prezentat marți programul politic pa care intenționează să-l pună iu practică cabinetul, său.Referindu-se la’ programul poli-< ticii financiare a guvernului său, R. Karame a vorbit despre cele 2 proiecte de lege prezentate parlamentului, care’ au.ca’scop stabilirea unui control guvernamental mai puternic asupra activității bancare și, în același timp, încurajarea a- cestei activități. în ceea ce privește banca Intra, al cărei crah a determinat recenta criză de guvern din Liban, cabinetul libanez â hotărît salvarea acesteia printr-uri împrumut contractat în ' Kuweit, iar, în cazul cînd încercarea nu va reuși., să procedeze la lichidarea bunurilor ei.Abordînd problemele de politică externă, premierul Karame a reafirmat politica tradițională a Libanului în lumea arabă, de „evitare a grupurilor și pactelor". Libanul, a afirmat el, este deosebit de interesat în menținerea unității arabe și aderă la Carta Ligii Ajra- be, la tratatul de apărare comufȚ arab și la cooperarea economică arabă. El a reafirmat apoi că guvernul său va respecta Carta O.N.U.. precum și dorința de colaborare pe plan internațional în scopul apărării păcii.
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Un pas înapoi|
conceput rolul ce îi va reveni U R.F.G. în acest cadru. Chiar în șe- g dința în care s-a luat hotărîrea de | a se înființa noile organismb, mi- 1 nistrul, apărării vest-germari, 'Ger- ■ hard Schroeder, exprimîndu-și „sa- | tisiacția pentru formula adoptată", i a cerut ca R.F.G. „să aibă o in- ■ 
lluență specială". El. a subliniat că i „trebuie , dezvoltat . procesul con- Q sultărilor pe plan nuclear, inc]u- b zîndu-se toate armele atomice, W chiar și cele care .nu sînt aciuai- 8 mente aiectate alianței”. Reprezen- k tantul .vest-german vede lucrurile § într-o evoluție ; s-ar putea oare § preciza unde se va opri acest „proces", din (moment ce-a fost declanșat ?, Opinia publică consideră, pe . bună dreptate, că participarea R.F.G. la noul organism poate- favoriza perspectiva ca Germania occidentală să dobîndească arma atomică. Aceasta ar veni în flagrantă contradicție cu părerea justă a tuturor țărilor și forțelor sociale și politice care apreciază că neadmiterea accesului R.F.G. la arma nucleară, constituie una din condițiile importante ale unei securități reale în Europa.Este semnificativ că și în R.F.G. oamenii politici mai lucizi își dau seama că orientarea spre deținerea armei nucleare nu este nici în interesul poporului german. Vorbind la 13 decembrie în Bundestag, conducătorul grupului social-democrat Helmut Schmidt a declarat că Republica federală „ar trebui să renunțe la armele nucleare în orice condiții, inclusiv la posedarea lor în comun cu aliații săi".In multe din cuvîntările rostite în- cadrul sesiunii N.A.T.O. nu s-au precupețit declarațiile cu privire la dorința de a promova cursul spre destindere. In aceste afirmații și-a găsit, desigur, reflectarea starea de spirit a opiniei publice din EuTo.pa care.se convinge tot mai mult că îmbunătățirea climatului politic pe tru este nu numai posibilă. Dar se dată că N.A.T.O. însăși natura sa, acestor năzuințe. Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A.. Rusk, caliiica crearea noilor organisme ale N.A.T.O. drept un „pas înainte". Aceasta este poate valabil pentru scopurile a- gresive ale N.A.T.O. Dar este limpede că din punctul de vedere al destinderii, al intereselor păcii și securității, acesta a fost cel puțin 
un pas înapoi.

Locuitorii unui sat sud-vietna- 
mez întimpină cu bucurie pe eli
beratori — ostași ai Frontului 

Național de Eliberare

„Să ne eliberăm de sub

monopolurile străine
• MARI DEMONSTRAȚII ÎN CAPITALA IRAKULUI de reflecție: basto-i 

capele.

monslrarih s-a tăcut uz de basloaneî 
de cauciuc și grenade cu gaze lacri-t 
mogene. Prilej 
nul are douăO știre din Paris anunță că luni 

„comitetul afacerilor de apărare 
nucleară" și-a ținut prima sa ședință și a stabilit țările care vor face parte din „grupul de planifi- 
care nucleară" pe perioada 1 ianuarie 1967—30 iunie 1968. Atrage atenția graba înfrigurată cu care s-a trecut la aplicarea uneia din hotărîrile sesiunii ministeriale N.A.T.O. care abia s-a încheiat vineri seara. Deși în comunicatul comun problema respectivă apare la punctul 15, se vede că anumite cercuri ale N.A.T.O. îi acordă o prioritate semnificativă...,In ce constă problema? In ședința de miercuri a așa-numitu- lui „comitet al planurilor", din care Franța nu face parte, parti- cipanții au hotărît crearea în cadrul N.A.T.O. a două noi organisme. cu caracter permanent :a) așa-numitul „comitet al afacerilor de apărare nucleară", însărcinat cu probleme de politică nucleară (printre care ziarul, „Le Monde" enumeră : desfășurarea armelor nucleare puse la dispoziția N.A.T.O., alegerea țintelor, ipotezele de folosire). Teoretic, a- cest organism este deschis tuturor țărilor membre, dar practic Franța, Islanda, Norvegia și Luxemburgul au hotărît să nu facă parte din el;b) „grupul de planificare nucleară", care — tot după „Le Monde" — ar urma să procedeze la studii detaliate „asupra ipotezelor de folosire a armelor nucleare, la accelerarea legăturilor și la coordonare în caz de criză". Acest organism mai restrîns, dar evident cu funcții mai importante, este compus din patru membri permanent! — Statele Unite, Anglia, Republica Federală a Germaniei și Italia — și trei nepermanent: — care, în prima perioadă sînt Canada, Olanda, Turcia. (Ultima va ceda locul Greciei înăuntrul intervalului).Este știut că un teren important al disputelor pe plan politico-mi- litar din interiorul N.A.T.O. îl constituie problema strategiei nucleare, în condițiile în care S.U.A. au făcut din avantajul lor în domeniul nuclear principalul instrument al dominației americane în cadrul alianței. împotriva acestei situații privilegiate s-a concentrat de mult focul criticilor unora dintre partenerii vest-euro- peni, care se arată tot mai îngrijorați de. riscurile . unor conflicte în care Statele Unite ar putea să-i atragă ; acești parteneri manifestă, totodată, tot mai pregnant tendința

de a-și promova interesele proprii, de a dobîndi un- ctivînt mai greu în treburile alianței. ' .Confruntate cu criticile și nemulțumirile ăliaților, Statele Unite s-au preocupat să găsească diferite formule prin care, . menținîn- du-și atu-ul atomic și implicit dominația, să dea impresia unora din partenerii, lor că aceștia dobîn- desc o participare mai directă la conducerea alianței, la controlul asupra armei nucleare. Din asemenea intenții s-a născut proiectul F.N.M. (Forța Nucleară Multilaterală). Dar acest proiect a întîmpinat o -puternică reacție de dezaprobare chiar din partea quverneior vizate ; singurul care l-a îmbrățișat a tost guvernul de-atunci al R.F.G.

a

F (Agerpres). — In ca- 
au avut loc mari de-

Pe marginea

unei hotărî ti

sesiunii N, A. T. 0.

Opinia publică europeană a respins însă cu hotărîre proiectul) vă- zînd în el un factor de agravare a încordării internaționale și o cale de favorizare a accesului Germaniei occidentale la arma atomică.In aceste împrejurări, diplomația americană a considerat că „este preferabil să nu înainteze decît cu circumspecție pe nisipurile mișcătoare ale alianței atlantice" — după la timpul său secință, propunerea 1 crearea unui selectiv" al te atlantice, ----- _neze și ’ să pună la punct planificarea strategiei nucleare. Pentru toți observatorii. atenți a fost - evident — iar faptele au confirmat că în fond S.U.A. urmăresc să realizeze aceleași obiective sub o altă firmă.Acum „comitetul McNamara" a devenit „grupul de planificare nucleară". însăși compoziția lui este concludentă : din el nu face parte Franța, țară care posedă arma atomică, în schimb face parte Germania occidentală, țară nenucleară, căreia atît prin acordurile internationals, cît și prin propriile sale angajamente, îi este interzis accesul la arme atomice. Nu este însă vorba numai de participare, ci'mai cu seamă de-felul’cum este

cum s-a exprimat ,Le Figaro". în con- a țnițiat, în mai 1965, McNamara privind i așa-zis „comitet principalelor stocare să coordo-

Caracas. Militari ai forjelor ar
mate postați în fața clădirii uni
versității din Venezuela pe care 
au ocupat-o din ordinul autori-

tăților •

LONDRA

CARTEA ALBASTRĂ"

BAGDAD 20 
pitala Irakului 
monstrații în sprijinul cererilor le
gitime ale Siriei în conflictul aces
teia cu consorțiul „Iraq Petroleum 
Company’’ șî în semn de protest 
împotriva poziției obstrucționiste a 
companiilor petroliere străine.

Participanții la demonstrații,

LONDRA 20 (Agerpres). — La 20 decembrie guvernul britanic a dat publicității o „Carte Albastră" cu- prinzînd 100 de pagini, care prezintă istoricul negocierilor repetate și îndelungate dintre Londra și Salisbury. Documentul subliniază refuzul lui Ian Smith, șeful regimului rasist de la Salisbury, de a accepta o soluționare a problemei rhodesiene, în ciuda avertismentelor repetate formulate de Harold Wilson.

muncitori, studenți și funcționari, 
au aprobat declarația primului mi
nistru al Irakului privind sprijinul 
acordat de Irak Siriei în acest con
flict. Ei purtau pancarte cu lozin
cile : „întregul popor arab sprijină 
Siria în lupta împotriva, companii
lor imperialiste", „Cerem guvernu
lui să adopte măsuri mai energice 
împotriva companiilor petroliere 
monopoliste care ne asupresc". De
monstranții cțU ,cerut, totodată, na
ționalizarea resurselor petrolifere 
irakiene.

Opinia publică, presa și radioul 
din Irak, continuă să comenteze și 
să ia poziție în criza petrolului, 
subliniind că vina pentru închide
rea conductei de petrol din 
Siria, revine in exclusivitate com
paniei „Iraq Petroleum", care a re
fuzat să. dea curs cererilor guver
nului sirian.

Ziarele irakiene subliniază că in 
conflictul, petrolului Irakul și Siria se. situează pe- aceeași poziție. 
„Trebuie să ne eliberăm de pove
rile ce ne-au fost impuse de impe
rialiști și care continuă să peri
cliteze nemijlocit libertatea si uni
tatea noastră", scrie ziarul 
Soura Al-Arabiya".

„NOAPTE

LINIȘTITA"

Primarul 'New 
Yorkului, J. 
Lindsay, se pre
gătea să 'inau
gureze, conform 
tradiției, pomul

de iarnă din apropierea municipa
lității orașului, tn momentul in 
care își începuse discursul, vocea 
i-a fost acoperită de strigătele unui 
mare număr de demonslrănii. Erau 
muncitori ai parcurilor orășenești, 
care cereau îmbunătățirea condiții
lor de lucru. Glasurile muncitori
lor au acoperii corul care intona 
„Noapte liniștită". Primarul și-ar fi 
dorit-o...

EXCEPȚII
Print r-un ordin 
al comanda
mentului arma- 

, toți militarii sînt 
învețe imnul natio-

continentul nos- de dorit, dar și verifică încă o contravine, prin
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■ BONN. Intr-lin interviu acordat ziarului „Die 
Welt“, ministrul vest-german al finanțelor-; Strauss, 

a declarat că R.F.G. nu va putea în nici un caz sa
tisface cererile americane și britanice cu privire la 
compensarea deplină a cheltuielilor în devize pentru 
întreținerea trupelor lor staționate în Germania occi
dentală.

M8 MOSCOVA. Președintele firmei petrochimice fran- 
““ ceze „Cercelles". Robert Paul, și un grup de ex- 
perți de ia firmele „Renault” și ,.Peugeot”, au sosit la 
Moscova, unde vor avea convorbiri cu reprezentanți 
ai Comitetului pentru știință și tehnică al U.R.S.S.

HELSINKI. S-a anunțat oficial că președintele 
Finiăndei, Urho Kekkonen, a aprobat cererea 

Secretariatului General al O.N.U. de a se prelungi 
mandatul trupelor finlandeze afectate forțelor O.N.U. 
din Cipru. Staționarea acestor trupe a fost prelungită 
cu șase luni.

PHENIAN. Kim Ir Sen, secretar general ai C.C. 
ws al Partidului Muncii din Coreea, a primit dele
gația Partidului Comunist Italian, condusă de Enrico 
Berlinguer, membru al direcțiunii și al Biroului Politic, 
care, face o vizită în R.P.D. Coreeană. A avut loc o 
convorbire în cursul căreia au fost abordate probleme 
dc interes reciproc.

gog LONDRA. La Londra a avut loo cea de-a patra 
conferință polono-britanică în problemele relațiilor 

dintre cele două țări și ale destinderii încordării între 
Est și Vest. A fost discutată, printre altele, problema 
lichidării barierelor economice care frînează în prezent 
dezvoltarea comerțului mondial. Potrivit agenției 
P.A.P.. în comunicatul dat publicității cu acest prilej 
se subliniază că cele două părți și-au exprimat do
rința de a se pregăti șî convoca o conferință în pro
blemele securității și colaborării europene.

O WASHINGTON. La poligonul de experiențe nn- 
cleave din Nevada a fost efectuată miercuri o 

nouă explozie nucleară subterană. După cum a anun
țat Comisia pentru energie atomică a S.U.A., puterea 
exploziei a fost de proporțiile unei explozii provocate 
de o cantitate de 200 000 pînă la 1 000 000 de tone de 
trinitrotoluen. Șocul provocat de explozie a fost re
simțit la o distanță de 170 kilometri.

fW? BERLIN. A fost semnat un protocol comercial pe 
anul 1967 între R.D. Germană și R.P. Albania. Pro

tocolul prevede creșterea volumului schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări cu aproximativ 20 la, 
sută, în comparație cu anul precedent.

Tn provincia Limburg (Olanda) ploi
le abundente au produs mari inun
dații. în fotografie: Cheiul inundat 

al orașului Venlo, pe rîul Meuse I

lei lilipineze, 
obligat! să i 
nai. In caz contrar, nu li se vor 
mai plăti soldele. Sini excep'ati 
militarii care iac parte din trupele 
dislocate in Vietnamul de sud Din 
două -motive : I) ei sini în solda 
S.U.A.; 2) planează incertitudinea 
că ei vor mai apuca să-l cinte vreo
dată.

HELSINKI. Tn aula Teatrului muncitoresc din 
Tampere a fost deschisă o expoziție de scenografie 

românească, organizată de Asociația de prietenie Fin
landa—România, cu sprijinul Institutului Român pen
tru Relații Culturale cu Străinătatea. Cu acest prilej, 
E. Tertula, directorul și regizorul șef al teatrului, a 
subliniat ecoul pe care îl au in Finlanda și în Europa 
realizările teatrului românesc și utilitatea adîncirii cu
noașterii reciproce a realizărilor din ambele țări în 
acest domeniu.

@ DELHI. 1 200 de persoane au fost arestate marți în 
statul Punjab din nord-estul Indiei, unde domnește 

o stare de tensiune ca urmare a tulburărilor provocate 
de gruparea religioasă „Sikh". ,

«WASHINGTON. Ministrul sud-coreean al afaceri
lor externe, Lee Dong Von, a avut marți la 
Washington convorbiri cu secretarul de stat al S.U.A., 

Dean Rusk, cu ministrul apărării McNamara și cu alte 
oficialități americane cu care a examinat problemele 
privind extinderea participării Coreei de sud la acțiu
nile agresive desfășurate de S.U.A. în Vietnamul de 
sud. ' l ’
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