
4
’-A

PAGINA A IV'A

Multiplele valențe

ale omului

de la catedră

Anul XXXVI Nr, 7203 Duminică 25 decembrie 1966
RXSWHHBKflnBinKBi

6 PAGINI —30 BANI

Marginalii ia o 
întrecere 
artiștilor amatori

inedită a

■i

Cuvintarea tovarășului 
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în încheierea lucrărilor Plenarei C. C.
Din peisajul industrial a! Oradei : construcții și instalații ale uzinei de 

alumină Foto : A. Carto] an

al P. C. R. din 21-23 decembrie 1966

Succesele în înfăptuirea planului 
pe 1966 — bază trainică pentru 

realizarea marilor obiective 
economice ale anului viitor

în agricultura tării noastre. Producția de cereale este în acest an cu peste 3 milioane tone mai mare decît producția medie anuală realizată în șesenal. Rezultatele obținute în agricultură se datoresc măsurilor luate pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, pentru perfecționarea conducerii agricultu- rii, cît și activității rodnice depuse de organele agricole, de întreaga noastră țărănime.Succese însemnate s-au obținut și în celelalte domenii de activitate : în transporturi, construcții, în circulația mărfurilor. A crescut nivelul de viață al oamenilor muncii, au sporit veniturile salariaților și ale țărănimii. S-a îmbunătățit ocrotirea sănătății, s-au dezvoltat învățămîntul, știința și cultura.
Stimați tovarăși,Plenara noastră a dezbătut planul și bugetul de stat pe anul 1967, precum și măsurile privind îmbunătățirile funciare, îndeosebi planul de irigații pe 5 ani.Planul pe anul 1967 prevede un ritm- înalt de creștere a producției industriale, în primul rînd a ramurilor hotărîtoare ale industriei : energetică, siderurgie, construcții de mașini, chimie, precum și a industriei ușoare și alimentare.Volumul producției industriale depășește cu circa 2 miliarde lei prevederile inițiale pentru 1967 din planul cincinal.Un element caracteristic- al planului este dezvoltarea siderurgiei, sporirea ponderii oțelurilor aliate și electrice prectm și diversificarea și dezvoltarea mai rapidă a unor ramuri moderne ale industriei constructoare de mașini: mașinile unelte, electronice și electrotehnice. Aceasta va permite industriei construcțiilor de mașini să participe într-o mai mare măsură la înzestrarea tehnică a economiei naționale. Industria chimică continuă să rămînă și în anul viitor cea mai dinamică ramură a industriei; ea va contribui într-un grad mai mare la chimizarea agriculturii, la lărgirea bazei de materii prime pentru industria noastră.Planul pe anul 1967 prevede o accentuare a dezvoltării industriei bunurilor de consum, cu deosebire în sectoarele industriei ușoare și a bunurilor de folosință îndelungată. Ritmul de creștere a producției bunurilor de consum va: fi de peste 12 la sută față de anul 1966, depășind astfel ritmul general de creștere a industriei pe 1967.Din materialele prezentate ca și din discuțiile purtate în plenară se evidențiază succesele mari obținute de poporul român în înfăptuirea sarcinilor trasate de Congre- ■ sul al IX-lea al partidului. Se poate aprecia că în primul an al cincinalului planul de stat în industrie va fi îndeplinit cu succes. Este îmbucurător faptul că se realizează și se depășește producția globală, producția marfă vîndută și încasată, productivitatea muncii, prețul de cost și beneficiul planificat.'Aceasta demonstrează că planul cincinal a fost așezat pe baze reale și corespunde condițiilor și posibilităților economiei noastre, capacităților oamenilor muncii, este o garanție că va fi înfăptuit.Merită subliniat în mod deosebit faptul că anul acesta industria bunurilor de consum — îndeosebi industria ușoară — a realizat peste plan produse în valoare de aproape un miliard de lei; aceasta exprimă rezultatele eforturilor făcute, indicînd în același timp rezervele importante pe care le avem în acest sector. Punîndu-se accentul pe dezvoltarea în ritm susținut a industriei grele, care a reprezentat, în 1966, 68,3 la sută din totalul producției industriale, am asigurat în acest an un ritm de creștere a industriei bunurilor de consum apropiat de cel al industriei grele. Aceasta arată preocuparea conducerii partidului nostru pentru lichidarea rămînerii în urmă a industriei producătoare de bunuri de larg consum.Necesitatea dezvoltării într-un ritm mai rapid decît în trecut a producției bunurilor de consum decurge din creșterea continuă a cerințelor populației, precum și din faptul că vreme îndelungată acest sector a fost neglijat. Pe măsura măririi puterii de cumpărare a populației, a ieșit tot mai mult în evidență rămînerea în urmă a acestui sector. Anul acesta a fost necesară luarea unoi’ măsuri de sporire a producției în fiecare trimestru, precum și suplimentarea importului de bunuri de consum. Cu toate acestea trebuie să spunem că pe niață continuă să se

simtă lipsa unor bunuri de consum, mai cu seamă dintre cele cu durată îndelungată.Merită subliniat în mod deosebit faptul că planul producției agricole a fost depășit în. 1966 cu 7,2 la sută. S-ar putea spune că anul acesta planul în agricultură n-a fost prea mare și de aceea a putut fi depășit. Dar trebuie avut în vedere că producția agricolă a crescut față de anul 1965 cînd am avut o producție relativ bună, cu 11,2 la sută. Acesta este cel mai înalt ritm întîlnit

O caracteristică importantă a planului pe anul 1966 o constituie realizarea și depășirea prevederilor atît în sfera producției materiale cît și în activitatea social-cultu- rală, în ridicarea nivelului de trai al populației. Aceasta oglindește activitatea, intensă desfășurată de organele noastre de partid și de stat, entuziasmul cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc neabătut politica partidului de desăvîrșire a construcției socialiste în România.
în stadiul actual de dezvoltare 

a țării noastre 
este indispensabilă ridicarea 
calitativă a întregii activități 

economice

In plenara noastră mai mulți tovarăși s-au referit pe larg la unele aspecte pozitive privind munca pentru îndeplinirea planului pe anul 1966. Totodată au fost relevate, pe drept cuvînt, o serie de lipsuri și neajunsuri în activitatea unor organe economice centrale, în activitatea unor întreprinderi, în munca unor organe de partid.în legătură cu aceasta doresc să subliniez cîteva probleme care trebuie să stea în continuare în centrul atenției Comitetului Central, a Consiliului de Miniștri, a ministerelor, a tuturor. organelor și organizațiilor de partid și de stat.Am ajuns astăzi la un asemenea stadiu de dezvoltare încît mersul nostru înainte este condiționat de ridicarea calitativă a întregii activități economice. în industrie am obținut an de an un ritm înalt de creștere a volumului producției. Trebuie să trecem acum — paralel cu dezvoltarea în continuare din punct de vedere cantitativ'a producției — la o etapă nouă, calitativ superioară, a întregii activități industriale.Să punem mai mult accentul pe diversificarea producției, pe ridicarea nivelului tehnic al industriei, îndeosebi al industriei constructoare de mașini. O altă cerință esențială este creșterea eficienței economice în toate ramurile industriale și în» toate întreprinderile. De asemenea este necesar să trecem mai hotărît la îmbunătățirea activității de planificare și conducere a economiei naționale.Dacă nu vom pune în centrul preocupărilor noastre aceste probleme, dacă nu vom acționa cu toată energia pentru rezolvarea lor, se poate ivi o serioasă rămînere în urmă în dezvoltarea industriei, a economiei, cu repercusiuni asupra întregii noastre societăți.Cu toate succesele incontestabile pe care le-am obținut în industrializarea țării, industria continuă să se afle în urma țărilor avansate. In însăși.industria grea, cu deosebire ' în sectorul construcțiilor ~ de mașini, există disproporții care Încep să apară din ce în ce mai evident, creînd greutăți în dezvoltarea întregii economii. Astfel, într-o serie de ramuri ale industriei constructoare de mașini, producem încă în bună măsură partea brută a utilajelor, partea de mecanică fină, de instalații electrice, de mașinj- unelte, de automatizare, fiind în mare măsură procurată din import. Această situație

se reflectă de altfel și în prețurile pe care le obținem la exportul la mașini-unelte pe tonă, în raport cu alte țări. Noi am realizat în 1964 420 de lire sterline pe tonă. în timp ce, după cum reiese din presa economică internațională a aceluiași an, Bulgaria realizează 500, Franța 968, R. F. Germană 946, iar Elveția 1 724 de lire. Aceasta ne indică ce sarcini mari mai avem încă pe linia valorificării superioare a metalului, ridicării gradului de tehnicitate a industriei constructoare de mașini. Este semnificativ în aceeași ordine de idei că la mașinile și utilajele electrice exportate am obținut per tonă în 1965, 5 468 de lei valută, în timp ce pentru •aceleași utilaje plătim la import 11 579 de lei valută.Gradul scăzut de dezvoltare și diversificare a construcției noastre de mașini este consecința neglijării îndelungate a unor sectoare importante ale științei și tehnicii moderne. După cum se știe, abia anul acesta am trecut la înființarea unor institute de cercetări menite să contribuie la dezvoltarea domeniilor cheie ale industriei moderne : Institutul de cercetări electronice ; Institutul de cercetări și proiectări pentru automobile și tractoare ; Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte și agregate; Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini de ridicat și transportat ; Institutul de cercetări și proiectări navale-; Centrul de cercetări și proiectări pentru cazane; Centrul de cercetări și proiectări pentru utilaj chimic. Trebuie să spunem că în alte țări institute de acest fel funcționează de mulți ani.După Congresul al IX-lea, cînd s-a analizat mai amănunțit situația din sectoarele amintite, am elaborat planuri speciale de măsuri menite să asigure lichidarea acestor rămîneri în urmă.Pe drept cuvînt, se poate pune întrebarea :■ de. ce ne aflăm în acest stadiu ? O primă explicație este aceea că noi am porpit de. la un nivel de dezvoltare scăzut, în comparație cu țările mai avansate. Această explicație este însă numai în parte valabilă astăzi. Nu trebuie să uităm că am parcurs 18 ani de economie planificată.- Noi am subliniat întotdeauna că în centrul politicii noastre economice stă dezvoltarea industriei grele, îndeosebi a industriei constructoare de mașini. Faptele arată însă că, cu toate realizările obținute, în practică n-am asigu

rat realizarea acestui obiectiv în pas cu cerințele tehnicii contemporane. De aceea este necesar să ne oprim cu toată atenția asupra acestei chestiuni.în anul 1967, ca și în anii următori, va trebui să depunem eforturi mari pentru a lichida rămînerile în urmă existente în domeniul siderurgiei — îndeosebi în ce privește producția de oțeluri speciale pentru care în cursul acestui an s-a întocmit un plan special de măsuri — și al construcțiilor de mașini. Numai astfel vom putea asigura modernizarea economiei noastre, a- propierea ei de economia țărilor avansate.în acest scop va trebui să facem mai mult decît ne-am propus la Congres, să mobilizăm toate forțele pentru ca pînă în 1970 să creăm o bază trainică pentru dezvoltarea acestor ramuri. Dacă nu vom reuși să facem acest lucru în cursul cincinalului, în anii următori vor apare greutăți care se vor resimți puternic în dezvoltarea societății. Să nu uităm că toate țările, atît socialiste cît Și capitaliste, fac în prezent eforturi mari pentru dezvoltarea și. modernizarea industriei, a întregii economii.După cum ați putut constata din studierea planului, acordăm o mare atenție dezvoltării proporționale a tuturor ramurilor economiei naționale. în acest cadru va trebui să acordăm în anii următori o atenție sporită industriei bunurilor det consum. Deși în planul pe 1967 se prevăd cifre de creștere superioare celor stabilite de Congresul al IX-lea, industria bunurilor de consum va continua să rămînă încă în urma cerințelor oamenilor muncii. Aceasta este realitatea. Ea este consecința faptului că în trecut nu s-a acordat atenția cuvenită industriei ușoare și alimentare.Fără îndoială, a fost just că ne-am preocupat îndeosebi de industria grea, clar prioritatea acesteia nu trebuie să însemne neglijarea, subaprecierea producției bunurilor de consum. Să nu uităm că, pînă la urmă, întreaga activitate de producție a societății este destinată omului, satisfacerii cerințelor crescînde ale populației. Despre lucrul a- cesta s-a vorbit destul de mult; este necesar să acționăm cu fermitate pentru realizarea acestui deziderat esențial al' politicii partidului nostru.Va fi necesar ca în anii următori să găsim rezerve, mijloace materiale suplimentare pentru a asigura o dezvoltare mai accentuată,' superioară prevederilor planului cincinal, a industriei bunurilor de consum. Avem datoria de a face totul pentru satisfacerea cerințelor multilaterale în continuă creștere ale întregului nostru popor.O altă problemă despre care s-a vorbit în plenară și asupra căreia vreau să mă opresc, este problema eficienței economiei noastre naționale..Desigur, noi am obținut în acest domeniu rezultate bune, activitatea economică s-a soldat an de an cu beneficii tot mai mari, au crescut acumulările socialiste, ceea ce a asigurat mijloace atît pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei cît și pentru ridicarea nivelului de traj al populației. Cu toate acestea, nu putem trece cu vederea existența unor.stări de lucruri negative care se mai manifestă în acest domeniu. 'Aș dori în primul rînd să mă refer la cheltuielile mari de producție din 'întreprinderile noastre în raport cu situația din țările mai avansate.La noi, în ansamblul economiei cheltuielile materiale de producție reprezintă 58 la sută, iar în industrie circa 63 la sută din valoarea producției, globale, în timp ce, după cum arată datele oficiale ale organizațiilor internaționale și ale publicațiilor de specialitate, în țări cu o economie dezvoltată proporția cheltuielilor materiale de producție în economie se ridică la 30—35 lă sută. A- ceastă situație.are repercusiuni directe asupra volumului venitului național total și pe cap de locuitor. Proporția exagerată a cheltuielilor de producție în țara noastră conduce la diminuarea acumulărilor socialiste, influențează negativ asupra reproducției socialiste lărgite, asupra creșterii' nivelului de trai al. populației, asupra dezvoltării întregii societăți. 'Iată de ce ridicarea eficienței economice a producției trebuie să stea în centrul preocupărilor noastre, de ce trebuie să .analizăm cu toată răspunderea cauzele cheltuielilor 'mari de producție, să găsim căile pentru diminuarea lor.Așa cum am mai arătat, cheltuielile mari de producție decurg și din faptul că noi asigurăm încă un grad scăzut de prelucrare tehnică a materiei prime. Prelucrarea brută a metalului și a materialelor face ca valoarea nou creată să fie mai mică .în raport cu cea înmagazinată în produsele fabricate în alte țări.

Pe Bistrița:

A intrat 
în funcțiune 
ultima 
hidrocentrală

BACĂU (corespon
dentul „Scînteii"). — 
Ieri a intrat în func
țiune'cu întreaga pu
tere instalată ultima 
hidrocentrală de pe 
Bistrița — Bacău 2. 
Acest eveniment 
marchează încheierea 
lucrărilor complexu
lui de amenajări hi
droenergetice ale rîu- 
lui Bistrița. Avînd o 
capacitate de 454 000 
kW, salba de lumină 
făurită pe acest rîu 
furnizează anual în 
sistemul național 
1 140 000 000 kW/h e-

nergie electrică, adi
că tot atîta cît pro
duceau toate centra
lele electrice existen
te în țara noastră în 
1938. De menționat 
că lucrările din a 
doua etapă de ame
najare a „cursului 
mijlociu și inferior al 
Bistriței s-au execu
tat în condiții econo
mice avantajoase. 
Cele 12 centrale în 
aval de Stejaru au o 
capacitate de pro
ducție de 1,8 ori mai 
mare față de hidro
centrala Bicaz.

(Continuare în pag. a II-a)
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ÎN IANUARIE 1967

începe plata
pensiilor 
țăranilor
9

cooperatori
Vasile VAIDA

președintele Comitetului Casei de. pensii a membrilor 
cooperativelor agricole de producție

înfăptuind Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.. primul. Congres al cooperativelor agricole de producție din țara noastră, care a avut loc în martie a.c., a dezbătut. și adoptat statutul Casei ’ de pensii a membrilor cooperatori si a stabilit principiile de. pensionare a bătrînilor și a celor care și-au pierdut capacitatea de muncă. Prin 
această măsură <le cea mai mare 
însemnătate socială — de care be
neficiază, în 1967, peste . 1 100 000 
de cooperatori — se îndeplinește 
dorința firească n numeroase ge
nerații de țărani ca. prin munca 
lor, să-și asigure la bătrînețe mij
loacele de existență, pentru a trăi 
o viață, demnă și ferită de griji. Introducerea sistemului unitar, pe întreaga țară; de pensionare a țărănimii cooperatiste —. împreună cu măsurile de majorare a pensiilor tuturor categoriilor de săla- riăți, a indemnizațiilor și ajutoarelor” sociale — se încadrează în ansamblul preocupărilor partidului și statului de a crea, pe măsura dezvoltării avuției naționale, condiții de viață tot mai bune tuturor cetățenilor patriei, întregului nostru popor.Sute de mii de cooperatori, vîrst- nici și tineri și-au exprimat în cuvinte pline de entuziasm recunoștința^ față de Partidul Comunist Român pentru această măsură, iar

faptul că adunările generale ale tuturor cooperativelor agricole din țară au hotărît in unanimitate a- derarea la prevederile statutului Casei de pensii constituie dovada încrederii cu care masele țărănimii au primit sistemul de pensionare.Potrivit statutului Casei de pensii a membrilor cooperatori au 
dreptul la pensii bărbații care au 
împlinit vîrsta de 65 de ani și fe
meile care au ajuns Ia 60 de ani. Cuantumul pensiei, care se plătește lunar, este mai mare sau mai mic în funcție de numărul anilor lucrați în cooperativă. Prin a- ceasta se acordă o plată bine meritată acelora care au muncit cu hărnicie de-a lungul multor ani pentru întărirea continuă a agriculturii cooperatiste, pentru creșterea puterii economice a fiecărei unități — temelia bunăstării membrilor ei. Totodată, beneficiază de 
pensii din fondul unic pe țară ță
ranii cooperatori care și-au pier
dut capacitatea de muncă, precum 
și copiii orfani de ambii părinți. Acordarea acestui drept acelora ce și-au pierdut capacitatea de muncă corespunde moralei noi, socialiste, potrivit căreia societatea ajută pe acei membri ai săi care nu mai pot să muncească. De asemenea, conferirea dreptului de
(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTEIA

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)Fără diversificarea și îmbunătățirea tehnică a producției nu vom putea depăși această situație. România are în general o producție de metal redusă : ea nu va putea fi dezvoltată prea mult nici în perspectivă. De aceea îmbunătățirea calității otelurilor, dezvoltarea mai accentuată a mecanicii fine, a industriei de mașini-unelte, electrotehnice și electronice, a tuturor ramurilor care asigură valorificarea superioară a materiei prime și materialelor, sînt hotărîtoare pentru progresul economiei noastre. A obține din aceeași cantitate de materie primă și materiale o valoare de cîteva ori mai mare, aceasta este una din problemele esențiale de care depinde creșterea eficientei economiei noastre.Mulți tovarăși s-au referit la consumurile mari de materiale, care se înregistrează în unele întreprinderi. Desigur, fabricăm și produse la nivel mondial atît din punct de vedere al tehnicității, cît și al consumului de metal cum sînt de nildă. locomotiva Diesel, tractorul de 65 CP și altele. în același timp la o serie de produse, consumul de materiale și în primul rînd de metal este mult mai ridicat decît în tarile avansate. Avem încă rezerve interne mari pentru reducerea consumului specific și îmbunătățirea performantelor tehnice ale mat șinilor, utilajelor și instalațiilor.Este necesar să subliniem că gradul ridicat al consumului de metal este și rezultatul orientării din trecut spre folosirea exagerată a metalului în construcțiile industriale. La noi s-a încercat să se copieze în mod mecanic starea de lucruri din Statele Unite ale Americă unde există o producție mare de metal pe cap de locuitor și unde oțelă- riile. datorită greutăților de desfacere, nu lucrează întotdeauna la întreaga capacitate.în industria noastră de construcții se consumă mari cantități de fier-beton, și, din păcate, aceste cantități cresc de la an la an. După cum.ati auzit ieri aici din cuvîntul tovarășului Petre Ionescu, datorită măsurilor luate de C.S.C.A.S., la Constanta, la unele construcții, s-a ajuns în doi ani la o creștere de 8 ori a consumului de metal. Deși în ultimul timp problema reducerii consumului de metal a constituit o preocupare permanentă a conducerii partidului, tovarășii de la. CiS.C.A.S. și C.S.P. care se ocupă de această problemă ca și tovarășii care îndrumă aceste sectoare n-au sesizat, fenomenul, n-au intervenit pentru solutionarea acestei probleme.Este necesar să exercităm un control mai temeinic asupra tuturor consumurilor de metal, să luăm măsuri energice pentru reducerea substanțială a consumului de metal în construcții, pentru combaterea grandomaniei, a tendințelor spre gigantomanie. Trebuie asigurate proiecte care să prevadă soluții de diminuare a consumurilor specifice de metal, revenindu-se asupra orientării care punea accentul pe construcțiile metalice.Aplicarea cu hotărîre a măsurilor de economisire a consumului de metal va contribui la sporirea stocurilor de otel despre care, pe bună dreptate, s-a vorbit aci.Sînt tovarăși care lucrează în domeniul economic care încearcă să justifice și chiar să teoretizeze necesitatea cheltuielilor mari de producție. După acești tovarăși s-ar părea că este normal ca în socialism să se producă cu cheltuieli mari și venituri mici. Ei probează cu date statistice că și în alte țări socialiste există situații similare. Faptul că si alte țări au cheltuieli mari de producție nu poate să justifice deficientele din propria noastră economie. Este necesar, tovarăși, să privim realitatea în fată, deschis, să nu o ignorăm așa cum s-a procedat uneori în trecut, pentru că trebuie să știm exact ce avem de făcut ca să îmbunătățim activitatea noastră economică. Putem să vorbim despre superioritatea economică a socialismului asupra capitalismului, însă atîta timp cît unele țări capitaliste avansate vor produce mai ieftin și la un nivel tehnic mai ridicat, noi nu vom putea dovedi această superioritate. Marx și Lenin, dună cum știti, condiționau făurirea noii societăți de capacitatea economiei socialiste de a-și dovedi în practică superioritatea fată de economia capitalistă. Pentru a atinge acest deziderat este necesar să acționăm ferm, să depășim stadiul la care ne găsim în prezent. Numai astfel vom crea baza pentru desăvîrșirea construcției socialismului, vom crea condiții pentru edificarea comunismului în România.Ar fi mai bine ca organele de sinteză economică și în general economiștii noștri, institutele de științe economice șă analizeze serios cauzele stărilor de lucruri negative, să contribuie la elaborarea măsurilor și căilor celor mai corespunzătoare pentru lichidarea lor. Trebuie înțeles că numai asigprînd reducerea cheltuielilor de producție, creșterea intr-un ritm mai rapid a eficientei economiei noastre, vom putea obține sporirea venitului national, dezvoltarea acumulărilor socialiste, ridicarea nivelului de trai al poporului.Un fenomen negativ în economia noastră îl constituie și ponderea mare a rebuturilor la o serie de produse. Lichidarea rebuturilor trebuie să fie o preocupare permanentă a tuturor întreprinderilor- Se impune lichidarea practicii de a se prevedea rebuturile în plan — formă de irosire oficială a materiei prime. Cei care provoacă pagube în producție trebuie să poarte răspunderea materială a actelor lor, să resimtă consecințele. Nu i 

se poate cere economiei naționale să suporte efectele nepriceperii, neglijentei sau ale slabei calificări. Este necesar să se acționeze cu hotărîre în întreaga in- dustrie pentru închiderea surselor de rebut, pentru eliminarea tuturor cheltuielilor neproductive. Consider că pentru partidul nostru, partid de avangardă al clasei muncitoare, al întregului popor, grija fată de om înseamnă grija pentru o economie sănătoasă, rentabilă. A admite grave stări de lucruri negative sub pretextul grijii fată de om, înseamnă în ultimă instanță demagogie socială.Un aspect deosebit de serios al economiei noastre îl constituie existenta pierderilor planificate. După cum ați văzut din raportul la buget, în 1966 s-au înregistrat pierderi de peste 4 miliarde lei, iar în 1967 se prevăd pierderi de 3,4 miliarde lei. Economia noastră pierde anual la peste 1370 de tipuri de produse. Un număr însemnat de întreprinderi vor lucra și în anul viitor cu pierderi planificate.Problema pierderilor planificate trebuie să preocupe toate organele noastre economice și de partid. Este timpul să lichidăm această anomalie, această gravă manifestare de înapoiere economică. Nici o economie nu-și poate permite să organizeze o producție cu deficit, să finanțeze unele întreprinderi pe seama altora. Tn e- conomia capitalistă o asemenea producție duce automat la faliment. Este oare normal ca în socialism să se tolereze un asemenea fenomen nesănătos ? E adevărat, la noi întreprinderea care lucrează cu pierdere nu dă faliment, dar ea lovește în interesele întregii economii, în interesele întregului popor. Noi avem ramuri care an de an cheltuiesc mai mult decît produc, a căror producție nu acoperă cheltuielile și care sînt subvenționate din bugetul statului, din plus-produsul realizat de întreprinderile cu activitate bună.Desigur, cauzele sînt multiple. Ele se concretizează îndeosebi în cheltuielile de producție ridicate. în lipsuri în organizarea activității întreprinderilor respective. în legătură cu aceasta se ridică și problema unei mai bune așezări a preturilor, care va trebui, de asemenea, să fie rezolvată.Lucrul cel mai de neînțeles este însă atitudinea conducătorilor^ acestor întreprinderi, a ■ organizațiilor de partid, și fie-mi permis să spun, și a miniștrilor de resort, care se împacă cu această stare de lucruri, ba, mai mult chiar, încearcă de ani de zile să o justifice.La ședința Comitetului Executiv în care s-a discutat olanul pe 1967 s-a trasat sarcina ca încă în prima jumătate a anului să fie analizată situația în toate întreprinderile care lucrează cu pierderi și să se întocmească planuri de măsuri cu termene pentru transformarea lor în întreprinderi rentabile, caoabde să-și acopere nu numai cheltuielile de producție, dar să asigure beneficiu, pentru a contribui la dezvoltarea economiei.Multi tovarăși au subliniat pe bună dreptate neajunsurile care mai dăinuie în organizarea producției și a muncii. Trebuie să spunem că în multe întreprinderi aceste probleme nu constituie o preocupare permanentă pentru conducerea economică și pentru organele și organizațiile de nartid. Această problemă a fost ridicată îndeosebi de tovarășii
Agricultura poate aduce 
o contribuție mai mare 

la creșterea venitului 
național

Tovarăși,Agriculturii, după cum ați văzut din materialele prezentate, ca și din expunerea tovarășului Nicolae Glosan, îi revin, de asemenea, sareini deosebit de mari în anul 1967 și în anii următori. Există mari posibilități și rezerve de a obține o producție agricolă superioară celei planificate.Avem convingerea că agricultura noastră poate aduce o contribuție mult mai mare la creșterea venitului național, la acumulările socialiste. Realizările din acest an sînt o dovadă elocventă în această privință. Agricultura este ramura care, dacă-i acordăm atenția necesară, ne poate răsplăti eforturile din plin.Deși din raportul la buget reiese că unele produse agricole nu sînt rentabile la export, realitatea este că produsele agricole aduc venituri mari, mai mari decît unele produse industriale, deoarece în agricultură cheltuielile materiale sînt mult mai scăzute decît în industrie. Investițiile făcute pentru dezvoltarea agriculturii sînt recuperate într-un timp foarte scurt, iar produsele agroalimentare au o desfacere asigurată pe piața mondială. Statisticienii O.N.U. prevăd că deficitul de produse agroalimentare pe plan mondial va crește în anii următori. Dez- voltînd producția agricolă, aceasta va putea contribui în măsură sporită la creșterea venitului national, la dezvoltarea economiei. Iată de ce au fost atît de dăunătoare greșelile făcute în trecut prin neglijarea dezvoltării bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii.După cum se cunoaște, țara noastră dispune de condiții naturale de climă și sol favorabile pentru dezvoltarea multi- 

care lucrează în regiuni. Mal puțin s-au referit la ea miniștrii, adică tocmai cei care au răspunderea nemijlocită de a acționa pentru perfectionarea activității în întreprinderi.Unii tovarăși au arătat în discuții că în multe întreprinderi consumul de forte de muncă este prea mare în raport cu alte țări. Această situație este agravată și de numărul destul de ridicat al lucrătorilor neproductivi. Din această cauză, productivitatea muncii este în țara noastră cu mult sub cea obținută în țările avansate. După statisticile internaționale productivitatea muncii în România este de 2—3 ori mai mică decît în Italia, Franța și Germania occidentală.Aceste date conturează clar ce rezerve mari există în economia noastră în domeniul productivității muncii. în ultimii ani am înzestrat economia cu utilaje moderne de înaltă productivitate, dar nu peste tot acestea lucrează la capacitatea proiectată, nu s-au introdus norme corespunzătoare pentru folosirea lor, nu se obține productivitatea realizată în străinătate cu mașini și utilaje similare.Față de cel care nu-șl găsesc justificare în muncă nu se adoptă totdeauna o atitudine justă. Chiar acolo unde s-au luat unele măsuri, destul de timide de altfel, ele nu au fost primite cu prea multă înțelegere. Putem transforma oare întreprinderile în instituții de asistență socială ? Pentru aceasta în statul nostru există instituții create special, întreprinderea trebuie să fie astfel organizată, încît producția și munca să corespundă nivelului mondial, să asigure fiecărui muncitor posibilitatea ca în timpul legal de lucru să-și valorifice pe deplin capacitatea, corespunzător condițiilor tehnice existente. Dacă nu vom face acest lucru, nu vom reuși să accelerăm progresul economiei noastre. Trebuie să acționăm cu fermitate în vederea aplicării hotărîrilor Congresului al IX-lea șl ale plenarelor Comitetului Central cu privire la lichidarea risipei de forță de muncă, la îmbunătățirea organizării producției și a muncii.Este necesar să înțelegem că problema creșterii productivității muncii sociale constituie una din laturile fundamentale ale modernizării și perfecționării întregii economii. Organele și organizațiile de stat, economice și de' partid trebuie să treacă la aplicarea strictă a indicațiilor date de conducerea partidului cu ocazia elaborării planului cincinal. Toate instalațiile și mașinile introduse în producție să realizeze normele e- xistente pentru instalații similare pe plan mondial.Apreciind situația de ansamblu a productivității muncii sociale în economia noastră, trebuie să ținem seama și de faptul că mai mult de jumătate din populația activă — mă refer la țărănime — nu lucrează decît o treime din timpul de lucru normal. Aceasta are repercusiuni asuora productivității sociale în general. Trebuie să stabilim măsuri care să asigure creșterea productivității muncii în întreprinderile și unitățile economice și totodată, în raport cu posibilitățile economiei noastre, atragerea în producție a întregii populații, ridicarea gradului de folosire a forței de muncă pe plan national.

laterală a producției agricole. Dar o parte însemnată a suprafeței agricole este supusă eroziunii. Cu toate acestea s-a făcut foarte puțin pentru stăvilirea procesului de degradare a pămîntului, pentru îmbunătățirea fertilității solului, pentru sporirea capacității sale de producție. Dimpotrivă, o serie de lucrări de îmbunătățiri funciare executate în trecut, aici s-a ilustrat situația din Banat și Crișana, au fost neglijate și s-au degradat. Cu toate că în planul șesenal se prevăzuse amenajarea unei suprafețe de 600 000 ha pentru irigații, majorată apoi la 1 milion ha, din acestea nu s-au realizat decît circa 70 000 hectare. Nu s-a înfăptuit, de asemenea, programul de chimizare și de mecanizare a agriculturii. Făcînd abstracție de tractoarele mari, de mașinile de semănat și alte cîteva mașini agricole, prevederile privind producția pentru mecanizarea agriculturii nu s-au înfăptuit. Schimbarea repetată a tipurilor de mașini, scoaterea din producție a mașinilor existente, a contribuit la dezorganizarea activității de producție pentru nevoile mecanizării agriculturii. Astfel, cînd s-a introdus în producție tractorul de 65 C.P. s-a oprit în mod nejustificat fabricarea celui de 45 C.P., ceea ce a produs greutăți.în același timp au circulat tot felul de teorii despre nepriceperea țărănimii de a folosi îngrășămintele și celelalte substanțe chimice, despre faptul că ne- avînd experiență în irigații vom degrada și diminua fertilitatea solului.Unele lipsuri cu care ne întîlnim astăzi în producția agricolă se datoresc și unor concepții greșite după care statul nu trebuia să facă investiții pentru întreaga agricultură, ci numai pentru agricultura proprietate de stat. Efectul 

acestor păreri și concepții greșite a fost rămînerea în urmă în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, neglijarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, menținerea la un nivel scăzut a contribuției agriculturii la dezvoltarea economiei naționale.Am reamintit aceste cîteva neajunsuri manifestate în decursul anilor în industrie și agricultură pentru a putea trage învățăminte, pentru a înțelege că în construcția socialismului. în conducerea economiei planificate, trebuie excluse cu de- săvîrșire arbitrariul și subiectivismul, că în elaborarea întregii noastre politici economice trebuie să pornim de la studierea temeinică a realităților și a condițiilor concrete. Partidul nostru poartă răspunderea dezvoltării întregii economii naționale, a fiecărui sector, fie că e de stat, cooperatist sau particular. Nu poate exista nici o ramură de activitate economică și socială care să rămînă în afara sprijinului, îndrumării și conducerii partidului și statului nostru socialist.Cu toate succesele obținute pe linia unei agriculturi intensive, se manifestă încă serioase neajunsuri în folosirea rațională a pămîntului. în fiecare an atît în gospodăriile de stat cît-și în cooperativele agricole de producție rămîn suprafețe necultivate, care lipsesc economia națională de importante cantități de produse agricole. în sconul utilizării mai raționale a fondului funciar, trebuie continuată acțiunea de zonare a culturilor în funcție de condițiile pedoclimatice, urmărindu-se amplasarea fiecărei culturi ne terenul cel mai favorabil.Una din sarcinile principale ale Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție este studierea șl adoptarea măsurilor care să permită valorificarea cît mai deplină a rezervelor de care dispune agricultura noastră. Organele agricole, specialiștii din unitățile de producție trebuie să asigure aplicarea consecventă a întregului complex de măsuri a- grotehnice, recomandat de știința și de practica înaintată. Este necesar să se acorde o mai mare atenție folosirii rationale a îngrășămintelor chimice, asigurării densității corespunzătoare a plantelor, aceasta constituind una din rezervele importante de sporire a producției la hectar. Trebuie luate măsuri de producere a semințelor din soiuri valoroase, de mare productivitate la toate culturile, folosind în această privință experiența noastră cît și experiența altor țări.în domeniul zootehniei — ramură căreia îi acordăm o importanță deosebită în cadrul eforturilor de modernizare a agriculturii — trebuie urmărită cu și mai multă perseverență creșterea numărului de animale, a productivității lor, îmbunătățirea raselor, sporirea greutății animalelor,, reducerea mortalității.Un factor important în dezvoltarea creșterii animalelor și în sporirea producției animaliere îl constituie asigurarea unei furajări raționale și economice. în- tr-o perioadă scurtă trebuie elaborat un program de perspectivă privind producția de furaje combinate pentru a asigura satisfacerea nevoilor atît în gospodăriile agricole de stat cît și în cooperativele agricole. Este necesar să se studieze oportunitatea preluării de către Consiliul Superior al Agriculturii a fondurilor de investiții pentru crearea întreprinderilor de furaje prevăzute în plan și a conducerii acestora.Gospodăriile agricole de stat au fost dotate în ultimii ani cu tehnică modernă, au primit îngrășăminte chimice în cantități sporite, precum și investiții pentru construcția de complexe în vederea creșterii industriale a animalelor. Desigur, producția vegetală și animală în gospodăriile de stat a crescut, a sporit contribuția lor la fondul central al statului. Cu toate acestea, rezultatele obținute nu sînt la nivelul eforturilor pe care le-am făcut. Ca și în anii trecuți, în anul care vine un număr important de gospodării de stat vor lucra cu pierderi planificate. Situația economică a acestor gospodării, ca și activitatea în ansamblu a gospodăriilor de stat va trebui analizată temeinic, ținîndu-se seama de stadiul actual și de perspectivă al dotărilor tehnice, prevăzîndu-se măsuri care să asigure îmbunătățirea radicală a întregii lor activități. Trebuie să se simplifice activitatea administrativă care ocupă o mare parte din munca inginerilor și specialiștilor. Se cere acestora, inclusiv directorului, de a lua parte activă la procesul de producție, de a asigura producții mari la prețuri mici. Așa vom merge pe calea rentabilizării gospodăriilor de stat.Există, de asemenea, un număr însemnat de cooperative agricole slab dezvoltate. mai ales în zonele de deal. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, Consiliul Superior al Agriculturii, cu sprijinul altor organe centrale, au analizat situația economică a acestora. Se cere acum să se stabilească un plan de măsuri în fiecare cooperativă în parte, care să ducă la creșterea producției, dezvoltarea avutului obștesc, la sporirea veniturilor cooperatorilor. Doai' și în aceste zone, țărănimea a făcut agricultură, și cu rezultate bune, într-o serie de comune de deal există un nivel de viată — exprimat și în situația locuințelor — superior celui din unele comune de șes. Nu condițiile naturale împiedică buna funcționare a acestor cooperative, ci lipsurile în organizarea și îndrumarea lor snre ramuri care pot asigura o producție ridicată și venituri mari.Plenara a dezbătut măsurile cu privire la lucrările de îmbunătățiri funciare prevăzute în cincinal. Realizarea a- cestor prevederi are o deosebită importanță pentru ridicarea potențialului de producție a solurilor din tara noastră, pentru sporirea producției agricole. Con

siliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție trebuie să asigure realizarea la termenele stabilite a tuturor lucrărilor de îndiguire, desecare, combatere a eroziunii și, mai ales, de irigații, să realizeze lucrări de investiții cu cheltuieli cît mai reduse, de bună calitate și ușor de exploatat, să sprijine cooperativele a- gricole în vederea amenajării prin mijloace proprii a unor suprafețe cît mai mari pentru irigații. Unii tovarăși de la Crișana, Maramureș, Banat, Suceava și din alte părți au cerut să se aloce noi fonduri pentru ameliorarea solului. Trebuie să înțelegem, tovarăși, că mai mult decît am prevăzut în plan nu putem a- corda deocamdată. Trebuie să realizăm bine ceea ce s-a prevăzut. Dacă spre sfîrșitul cincinalului vor apare noi posibilități, noi mijloace, vom analiza și vom hotărî la timpul potrivit. Nu putem rezolva într-un cincinal ce n-a făcut burghezia în întreaga ei existență și ce n-am făcut noi înșine în peste 20 de ani. Considerăm că ceea ce am planificat constituie un început bun ; în cincinalul următor vom asigura o îmbunătățire ra
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planului de investiții
Tovarăși,în materialul prezentat, ca și în dezbaterile din plenară, s-au subliniat pe larg sarcinile mari ce ne revin în 1967 în domeniul investițiilor.Planul de investiții este în 1967 cu a- proape 8 miliarde mai mare decît în 1966 ; realizarea lui ridică, după cum ați văzut, răspunderi deosebite în fața tuturor ministerelor, tuturor organizațiilor economice și de construcții, în fata tuturor organelor și organizațiilor de partid.Intrăm în anul 1967 cu o restantă de circa 2 miliarde lei din planul de investiții ai anului 1966, cu un număr de întreprinderi la care nu s-a respectat termenul de dare în funcțiune.în general, tovarăși. în ultimul timp volumul de investiții nu s-a realizat integral în fiecare an ; un mare număr de capacități de producție nu au intrat la timp în producție : toate acestea au influențat în mod negativ asupra economiei noastre. Cauzele principale ale rămîneri- lor în urmă se află în lipsa de proiecte și documentații, în neasigurarea aprovizionării ritmice cu materiale și utilaje, într-o serie de defecțiuni ale activității de conducere și planificare economică, ale muncii ministerelor și organizațiilor de construcții.în cursul acestui an, unele ministere, cum este cazul Ministerului Industriei Chimice și Consiliului Superior al Agriculturii, nu începuseră pînă în luna mai lucrările pe noile șantiere de construcții. Ministerului Industriei Chimice i s-au dat derogări, dar nici în septembrie la unele combinate, pentru care s-au obtinut derogări în mai, nu începuseră lucrările de construcții. După cum au arătat mal multi tovarăși, unele ministere nu au predat nici pînă acum proiectele pentru obiectivele a căror construcție trebuia să înceapă sau chiar să fie date în folosință în cursul anului 1966.Anul acesta vom începe activitatea de investiții și construcții în condiții mai bune, dar încă nu pe deplin satisfăcătoare. Mai sînt ministere care nu posedă documentația și proiectele necesare pentru anul viitor.Tinînd seama de această situație și de faptul că realizarea investițiilor în 1967 este hotărîtoare pentru întregul cincinal, se impun măsuri hotărîte, eficace. în toate sectoarele economiei, pentru executarea, chiar de la începutul anului, în mod ritmic, a tuturor obiectivelor. Timp de mai multi ani. în primele 2—3 luni s-a realizat un procent redus de lucrări, iar apoi rămînerile în urmă n-au mai putut fi recuperate în tot cursul anului. Asa s-a întîmplat de altfel și anul acesta.Trebuie rezolvată urgent indicația Comitetului Executiv de a se simplifica documentația și avizarea proiectelor. Este necesar să se elimine complet proiectul de ansamblu care s-a dovedit inutil, răpind aproape 30 la sută din timpul de lucru al proiectantilor.Tinînd seama de importanta pe care o are asigurarea intrării în funcțiune la timp a tuturor capacităților de producție. trebuie să se asigure proiectanti în primul rînd pentru obiectivele economice, concentrîndu-se în acest scop proiec- tanții de la toate unitățile. Numai după realizarea proiectelor necesare unităților productive să se asigure proiectanti pentru celelalte lucrări de construcții. Să se aplice de asemenea, cu fermitate recomandările date de Comitetul Executiv în privința asigurării cu prioritate a materialelor de construcții pentru unitățile productive.în mod deosebit atrag atentia asuora situației de la Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare care au de realizat un mare volum de investiții. Comitetul Executiv studiază măsuri organizatorice pentru întărirea sectorului de construcții, pentru degrevarea într-o măsură mai mare a conducerii Ministerului Industriei Chimice de problemele de construcții, în scopul de 

dicală în acest domeniu. In același timp, trebuie să avem grijă ca toate lucrările să-și găsească valorificarea deplină, a- plicîndu-se măsurile agrotehnice cele mai corespunzătoare pentru obținerea u- nor producții agricole mari, constante. Or, anul acesta, din terenurile pregătite pentru irigații au rămas cîteva zeci de mii de hectare nefolosite. Vina o poartă atît Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, care nu a livrat la timp unele utilaje prevăzute, cît și gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție care n-au luat măsurile ce se impuneau nici chiar atunci cînd au dispus de utilajele necesare. De pe aceste terenuri trebuie să obținem, în cea mai mare parte, cîte două culturi pe an. Aceasta este, de altfel, singura cale de sporire a suprafeței noastre agricole.Ministerele care produc utilaje și materiale pentru lucrările de îmbunătățiri funciare trebuie să asigure livrarea lor la timp. Comitetele regionale de partid trebuie să se preocupe îndeaproape de executarea în bune condiții a tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare de pe cuprinsul regiunii respective.

a-i da posibilitatea să se ocupe de procesul de producție. Chimia are de executat în anul 1967 lucrări de constructii- montaj mai mari decît însuși Ministerul Industriei Construcțiilor. Organismul la care ne gîndim, înzestrat cu unități pentru producerea materialelor de construcție, va lucra în exclusivitate pentru șantierele industriei chimice și petroliere.Pe baza indicațiilor Secretariatului Comitetului Central, la organele regionale de partid se va crea un sector special în cadrul comisiei economice pentru urmărirea permanentă a realizării planului de investiții.O deficientă mare în activitatea economică legată de investiții este intrarea cu întîrziere în producție a unor capacități și nerealizarea la timp a parametrilor proiectați. Aceste fenomene le întîlnim în mai toate sectoarele. Un număr de unități industriale. îndeosebi chimice, combinate noi, după ani de zile n-au ajuns încă să atingă parametrii proiectați. Aceasta are repercusiuni negative și asupra celorlalte ramuri ale economiei naționale.Unele ministere au prezentat Comitetului de Stat al Planificării propuneri de amînare a termenelor de intrare în producție, a unor unități. Desigur, este necesar să analizăm situația acestor unități pentru a nu fixa termene ce nu se pot realiza. în același timp însă, ministerele trebuie să înțeleagă că noi nu putem accepta nerealizarea capacităților proiectate, nu putem accepta drept justificări obiective neajunsuri ale propriei lor activități. Dacă se ivesc situații care conduc la imposibilitatea realizării sarcinilor în termenul planificat, ministerele respective să facă propuneri de sporire a capacității unităților existente, sau de intrare în producție a altor unități înainte de termen, astfel ca pe ansamblu producția să nu fie diminuată.în legătură cu aceasta, trebuie spus că la noi înseși termenele planificate pentru intrarea în producție și pentru realizarea parametrilor proiectați sînt mari. Aceste termene depășesc cu 29—30 la sută, si uneori chiar mai mult, pe cele din alte țări. Va trebui ca institutele de proiectare să examineze și să stabilească cu măi multă exigentă aceste termene. Dacă nu vom scurta termenele de realizare a Investițiilor. nu vom putea asigura sporirea eficientei economiei.Consider juste criticile aduse în plenară în privința sistemului de aprovizionare a întreprinderilor, cît și propunerile făcute în sensul îmbunătățirii lui rapide. Ținînd seama de existența unor stocuri mici la o serie de produse, se impune să se ia măsuri ca întreprinderile producătoare de materii prime și materiale sâ respecte cu strictețe graficele de livrare, sortimentele și calitățile contractate. Orice întîrziere în livrarea de materii prime și materiale, în aprovizionarea tehnico- materială aduce prejudicii bunei desfășurări a producției și a muncii. Ministerul Comerțului Exterior să ia măsuri pentru a aduce la timp materiile prime, materialele, utilajele și instalațiile din import. Mărirea stocurilor, Ia care s-au referit unii tovarăși, va putea să fie asigurată numai pe măsura creșterii, peste plan, a producției interne. Condiții materiale și financiare nu permit ca anul viitor să realizăm o sporire a stocurilor față de prevederi. Creșterea stocuri'or este posibilă numai în condițiile depășirii planului de materii prime și materiale în întreprinderile noastre și obținerii unor mijloace suplimentare la export, care să ne permită importuri suplimentare. De aceea trebuie să gospodărim bine mijloacele de care dispunem, să organizăm bine întreaga producție, să îmbunătățim aprovizionarea.O îndatorire de prim ordin a tuturor întreprinderilor, a ministerelor, a organelor și organizațiilor de partid este intensificarea eforturilor pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, pentru ridicarea performanțelor lor tehnice, la nivelul realizărilor pe plan mondial.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Cerințe legate de dezvoltarea 
comerțului exterior 

al țării noastre
(Urmare din pag. a II-a)

Tovarăși,în anul viitor sarcini deosebit de mari se pun în domeniul schimburilor economice internaționale. Comerțul nostru exterior va cunoaște o dezvoltare puternică. De aceea este necesar să luăm toate măsurile pentru a realiza la timp și în mod ritmic producția planificată pentru export, în sortimentele stabilite.Cu toate creșterile înregistrate în ultimul timp, trebuie spus că exportul nostru pe cap de locuitor este cu mult mai mic decît în alte țări atît în ce privește volumul, ponderea construcțiilor de mașini, eficiența exportului. Astfel volumul comerțului exterior pe cap de locuitor la noi este de două ori mai mic decît în Bulgaria, de trei ori mai mic decît în Cehoslovacia și de circa 5 ori mai mic decît în Anglia și în Republica Federală Germană. Exportul de mașini și utilaje repre- . zintă doar 19 la sută din exportul total al țării noastre, ceea ce ne situează în urma multor țări europene. Deși activitatea comerțului exterior s-a îmbunătățit, analizînd valoarea pe care o obținem pe tona de produse exportate, în special la mașini, rezultă că mai avem mult de făcut pentru a obține o rentabilitate ridicată.Trebuie să acordăm o atenție deosebită calității mărfurilor exportate. Pentru a putea rezista competiției pe piața internațională produsele exportate trebuie să fie cel puțin egale, din punct de vedere tehnic și al prețului, cu produsele similare ale altor țări. Aceasta pune în fața ministerelor, a or- ganeloi- economice, a întreprinderilor și a organizațiilor noastre de partid îndatorirea de a asigura ca să nu iasă nici o dată pe porțile vreunei uzine un produs care nu corespunde contractului, performanțelor tehnice mondiale. Dacă vrem să avem o industrie constructoare de mașini competitivă, trebuie să fim la curent cu tot ceea ce este avansat pe piața mondială, să ținem pas cu tot ceea ce este nou în producția industrială.în același timp institutele noastre de cercetări trebuie să lucreze intens pentru a aduce permanent îmbunătățiri produselor pe care le exportăm.
Creșterea nivelului de trai

Un capitol important al planului îl constituie măsurile prevăzute pentru ridicarea nivelului de trai al popdației, sporirea veniturilor salariaților și țărănimii, satisfacerea necesităților în continuă creștere ale oamenilor muncii. Este prevăzut un volum important de construcții de locuințe, noi construcții social-culturale. Pe măsura creșterii potențialului economic al țării, partidul și guvernul asigură fonduri sporite pentru lărgirea și perfecționarea asistenței sanitare, dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, condiții pentru progresul științei, artei, literaturii, al activității de ridicare a nivelului cultural al poporului. Organele de partid și de stat au datoria să acorde o deosebită atenție îmbunătățirii deservirii comerciale a cetățenilor, dezvoltării activității edilitar- gospodărești, sistematizării și înfrumusețării orașelor și satelor, transportului public în comun.în conformitate cu prevederile planului pe anul viitor volumul de mărfuri destinat populației va avea o structură
Direcțiile de dezvoltare a 

activității de cercetare științifica

Tovarăși,
IPe linia măsurilor luate de partid pentru îmbunătățirea activității economice și științifice din țara noastră se înscrie și faptul că pentru prima dată dezbatem în plenara Comitetului Central un plan de cercetare științifică. Acest plan, elaborat în concordanță cu planul economic, permite orientarea potențialului științific al țării către problemele majore ale dezvoltării economiei și culturii.între domeniile noi apărute în cercetarea științifică contemporană, un loc important îl ocupă știința conducerii proceselor economice, a organizării producției și a muncii. Știința conducerii s-a impus atenției generale în numeroase țări ale lumii. Rezultate superioare se obțin în producție pe baza mijloacelor tehnice moderne de calcul și automatizare, a instrumentelor de analiză oferite de cele mai noi domenii ale matematicii, ciberneticii și informaticii economice.Condițiile în care se dezvoltă știința conducerii și, în legătură cu aceasta, tehnica prelucrării și transmiterii informației, a calculului electronic, necesită astăzi cadre cu o calificare specială. Pe plan mondial se conturează tot mai mult profesia de conducător și organizator al producției.în țara noastră, pregătirea cadrelor, formarea specialiștilor în organizarea șl

Este necesar ca ministerele economice, Ministerul Comerțului Exterior, organele de partid să acorde o atenție deosebită .urmăririi sistematice a realizării producției pentru export, îndeplinirii integrale a planului de export, sporirii eficienței comerțului nostru exterior. în fiecare minister, un ministru adjunct trebuie să răspundă în mod special de producția pentru export. De asemenea, în întreprinderile care livrează pentru export trebuie desemnați tovarăși din conducerea unității care să urmărească în mod deosebit situația livrărilor, asigurarea condițiilor de calitate și respectarea termenului stabilit în contract. în cadrul comisiilor economice ale organelor de partid regionale trebuie să funcționeze un sector special, însărcinat de asemenea cu urmărirea realizării producției destinate exportului.Trebuie să crească răspunderea ministerelor și întreprinderilor pentru realizarea exportului. în condițiile monopolului comerțului exterior s-a ajuns la concentrarea întregii activități de import și export la Ministerul Comerțului Exterior. Această concentrare excesivă creează greutăți. Va trebui să trecem unele din aceste atribuții ministerelor și întreprinderilor economice, fără a diminua răspunderea Ministerului Comerțului Exterior pentru realizarea unitară a politicii de comerț exterior a României.Planul prevede sporirea importurilor, ceea ce presupune eforturi financiare mari. Trebuie să studiem posibilitatea găsirii în țară a unor înlocuitori la o serie de produse aduse azi sau prevăzute a fi aduse din străinătate. Importuri suplimentare nu se pot face decît pe baza găsirii unor noi rezerve pentru sporirea exportului.în legătură cu activitatea în domeniul comerțului exterior este necesar să a- cordăm mai multă atenție îmbunătățirii colaborării și cooperării în producție, atît cu țările socialiste cît și cu alte țări, pe baza principiului respectării independentei naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Dezvoltarea viitoare a economiei noastre nu se poate asigura fără o lărgire continuă a schimburilor economice, a colaborării și cooperării în producție pe plan internațional.

îmbunătățită față de acest an, asigurîn- du-se consumatorilor o gamă mai largă și o calitate superioară a bunurilor de consum alimentar, de îmbrăcăminte și încălțăminte, răspunzîndu-se totodată mai bine cererii de bunuri cu folosință îndelungată. Este necesar să se depună eforturi ca în timpul îndeplinirii planului să se găsească resurse suplimentare pentru mărirea producției bunurilor de consum la categoriile cerute cu prioritate de populație, răspunzîndu-se astfel puterii de cumpărare crescînde a oamenilor muncii.întreprinderile trebuie să respecte cu strictețe cantitățile mărfurilor, pe sortimente și categorii de prețuri, fixate prin plan; magazinele trebuie să desfacă mărfuri corespunzător diferitelor categorii de venituri ale populației.O cerință imperioasă este buna deservire a populației de la orașe și sate, creșterea exigenței față de activitatea personalului din comerț, față de desfacerea civilizată a mărfurilor.

conducerea producției a devenit una din necesitățile a cărei rezolvare condiționează în mare măsură progresul rapid al întregii economii. A fost constituit un colectiv care elaborează un program de pregătire a cadrelor de conducere pentru întreprinderi, șantiere, instituții, u- nități economice și diferite alte sectoare de activitate.După cum se știe, utilizarea metodelor științifice în activitatea de conducere a proceselor de producție și economice presupune folosirea pe scară tot mai largă a mijloacelor moderne de calcul și automatizare. Ținînd seama de nevoile mereu mai mari pe care le impune dezvoltarea economiei, a fost elaborat un program de înzestrare cu calculatoare electronice pentru 1967 și se află în curs de elaborare un program de perspectivă în acest domeniu.în trei centre din țară dispunem de o experiență proprie în domeniul construcției mașinilor de calcul electronic ; este necesar ca toate forțele de concepție să fie grupate pentru a putea îndeplini sarcinile ce ne stau în față privind producția industrială de mașini electronice cu bune performanțe tehnice și de exploatare. Trebuie să recunoaștem că în materie de folosire a mașinilor electronice de calcul în economie sîntem de-a- bia la început. în fața noastră se ridică probleme foarte serioase, atît de ordin 

tehnic cît și al cadrelor. în decursul cincinalului să pășim cu hotărîre spre rezolvarea acestei sarcini de maximă importanță economică.Urmărind cu perseverență îndeplinirea prevederilor programului de cercetare, Consiliul Național va trebui să manifeste o mai mare exigență în acțiunea de coordonare și dirijare a eforturilor tuturor unităților științifice spre rezolvarea în timp și la un nivel tot mai ridicat a fiecărei teme și probleme cuprinse în programul de cercetare. Concentrîndu-și a- tenția în domeniul științelor tehnice, Consiliul Național trebuie să conlucreze strîns, în urmărirea problemelor de importanță deosebită, cu ministerele economice, Comitetul de Stat al Planificării, Academia Republicii Socialiste România, Ministerul învățămîntului, cu celelalte organe centrale. în același timp trebuie să fie îmbunătățită munca Consiliului în îndrumarea și sprijinirea concretă a ac-
Ridicarea continuă a rolului 

conducător al partidului
Tovarăși,Sarcinile anului viitor sînt deosebit de mari: realizarea lor cere îmbunătățirea continuă a întregii noastre activități. Sînt în studiu o serie de măsuri privind planificarea și conducerea economiei cît și alte măsuri concrete care vor contribui la perfecționarea activității întreprinderilor și ministerelor. Va trebui să urgentăm luarea acestor măsuri, imperios necesare pentru bunul mers al economiei.După cum vă este cunoscut, de la Congres și pînă în prezent au fost luate o serie de măsuri privind atît îmbunătățirea activității în domeniul economiei, cît și dezvoltarea vieții sociale. Este vorba de perfecționarea planificării economice curente și de perspectivă, de adaptarea la noile cerințe a conducerii și organizării agriculturii, inclusiv crearea organelor proprii de conducere ale țărănimii cooperatiste, de perfecționarea îndrumării și conducerii activității științifice, de măsurile sociale privind mărirea pensiilor și elaborarea unui nou sistem de pensionare, întărirea și consolidarea familiei, creșterea natalității, reducerea divorțurilor, educația și creșterea tinerei generații.în continuarea aplicării măsurilor cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale, urmează să dezbatem în perioada următoare o serie de probleme, cum sînt: îmbunătățirea organizării întreprinderilor și a organelor economice ; sistemul cointeresării materiale ; aprovizionarea tehnico-materială ; organizarea științifică a producției și a muncii; automatizarea lucrărilor de calcul tehnic, economic și a lucrărilor de birou; normarea științifică a muncii; pregătirea cadrelor pentru conducerea activității economice; îmbunătățirea sistemului comerțului exterior; îmbunătățirea sistemului financiar și bancar ; simplificarea și raționalizarea evidenței în economia națională prin introducerea pe scară largă a calculatoarelor electronice.Pentru toate aceste probleme sînt în curs de elaborare studii și propuneri care vor fi larg dezbătute cu specialiștii și aplicate treptat în viață. De asemenea, este într-o fază finală elaborarea planului de perspectivă pe 10 ani pentru pregătirea cadrelor și este în curs de elaborare planul decenal pentru dezvoltarea cercetărilor științifice.Este necesar ca încă în cursul anului 1967 să începem studiile pentru elaborarea planului cincinal pe anii 1971—1975 în așa fel ca cel mai tîrziu în 1969 acesta să fie dezbătut și aprobat, creîndu-se astfel condiții mai bune pentru activitatea economică de investiții și de producție.Realizarea sarcinilor mari care ne stau în față în vederea îndeplinirii hotărîri- lor Congresului face să crească și mai mult rolul conducător al partidului în toate sectoarele activității sociale. Analizînd activitatea depusă, putem spune că partidul nostru își îndeplinește cu succes misiunea ce-i revine, că el răspunde pe deplin încrederii pe care i-o acordă poporul nostru. Comitetul Central, ca organ suprem de conducere a activității partidului între două congrese, își îndeplinește cu succes rolul de stat major în construcția societății noastre socialiste.în legătură cu aceasta doresc să subliniez faptul că fiecare membru al Comitetului Central, al Comitetului Executiv, al Consiliului de Miniștri poartă răspunderea pentru întreaga activitate desfășurată de partidul și statul nostru. Fiecare trebuie să se preocupe permanent de îmbunătățirea activității proprii, de sporirea contribuției la înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului.Cu toate succesele mari pe care le-am obținut, nu putem spune că nu s-ar putea lucra și mai bine, că în activitatea noastră nu se mai manifestă încă unele neajunsuri.Este necesar să acordăm mai multă a- tenție studierii temeinice a problemelor pe care le ridică construcția socialistă în țara noastră, să ne preocupăm și mai mult de găsirea căilor pentru îmbunătățirea muncii în toate domeniile de activitate. Aceasta presupune în același timp ca fiecare să acorde mai multă atenție documentării proprii și îmbogățirii cunoștințelor sale teoretice și ideologice, studierii îndeosebi a problemelor economice, perfecționării artei de a conduce. 

tivității unităților de cercetare, a comisiilor teritoriale, în atragerea oamenilor de știință, a cercetătorilor, a cadrelor didactice și specialiștilor la rezolvarea problemelor de mare importanță pentru progresul cercetării științifice și sporirea contribuției acesteia la dezvoltarea economică și social-culturală a patriei. Introducerea în producție a inovațiilor, a licențelor din țară trebuie să stea permanent în atenția ministerelor și Consiliului Național al Cercetării Științifice.Orientînd cercetarea științifică spre satisfacerea necesităților economiei naționale, a producției, trebuie să acordăm toată atenția și cercetărilor din domeniul științelor sociale, precum și cercetării fundamentale în fizică, chimie, matematică, biologie și în domeniul spațiului cosmic — toate acestea avînd o mare importanță pentru dezvoltarea științei în țara noastră, pentru dezvoltarea în general a societății.

Construcția socialistă cere din partea fiecărui activist de partid și de stat eforturi deosebite pentru a fi la curent cu problemele pe care le ridică dezvoltarea societății. De munca fiecăruia, de pasiu

Noua filatură de fire pieptănate Foto : Gh. Vlntllăîntreprinderii „Țesătura“-lași

AU REMIZAI PIANUL PE PRIMI Al Al CINCINALUEUI• Ministerul Minelor ne informează că planul anual a fost îndeplinit în industria minieră în ziua de 24 decembrie. Calculele preliminare arată că pînă la sfîrșitul a- nului minerii vor da în plus produse în valoare de peste 96 000 000 lei. Această depășire se realizează pe seama creșterii productivității muncii, care, față de

ÎNCEPE plata pensiilor țăranilor coopera™
(Urmare din pag. I)pensii orfanilor este determinată de îndatorirea firească ce revine colectivității de a le purta o grijă părintească.Pensia de bază în bani se plătește cooperatorilor îndreptățiți din fondul unic pe țară care se asigură prin contribuția anuală a tuturor cooperativelor agricole cu o cotă de 3,5 la sută din valoarea producției globale. în afară de aceasta, țăranii cooperatori pensionari au dreptul la un spor de pensie de 5 sau 10 lei lunar pentru fiecare 5 ani de contribuție personală lunară în valoare de 5 sau 10 lei la fondul suplimentar de pensii. De asemenea, trebuie menționat faptul că membrii cooperatori, care după pensionare continuă să lucreze, primesc atît retribuția cuvenită pentru zilele-muncă prestate, cît și pensia integrală ce li se cuvine în funcție de vechimea în cooperativă.Pensia de bază pe care țăranii cooperatori o vor primi din prima lună a anului viitor, împreună cu sporul rezultat din contribuția personală, cu produsele a- cordate, drept ajutor, de cooperativele agricole și cu veniturile obținute de pe loturile personale a- sigură condiții de existență bătrî- nilor din agricultura noastră cooperatistă. Pe măsură ce coopera
tivele vor realiza o creștere tot 
mai însemnată a avuției obștești, 
a producției și veniturilor bănești 
va spori valoarea fondului general 
de pensii și a ajutoarelor acorda
te de cooperative, se vor crea con
diții pentru ridicarea continuă a 
cuantumului pensiilor, pentru îm
bunătățirea nivelului de viață al 
cooperatorilor pensionari.în zilele de 19—20 decembrie a.c. a avut loc Plenara Consiliului U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a Comitetului Casei de pensii. Cu această ocazie s-a analizat activitatea desfășurată de la primul congres al 

nea și răspunderea pe care o manifestă, de priceperea de a rezolva just problemele multiple ale construcției socialiste depinde îndeplinirea în condiții cît mai bune a sarcinilor mari încredințate de partid și popor.Consultarea activului de partid și de stat, a întregului partid asupra problemelor principale ale politicii interne și externe constituie o caracteristică principală a activității noastre, o trăsătură esențială a democrației interne de partid. Este necesar să întărim continuu, legăturile partidului cu masele, să supunem dezbaterii oamenilor muncii, întregului popor, principalele hotărîri și măsuri ce urmează să fie adoptate pentru asigurarea progresului țării. în acest fel se va lărgi participarea conștientă a celor ce muncesc la întreaga construcție a societății, se va dezvolta continuu democrația noastră socialistă.Trebuie să acordăm mai multă grijă creșterii și promovării curajoase a cadrelor tinere cu o pregătire tehnică și economică temeinică, să ne preocupăm atent de perfecționarea continuă a cunoștințelor lor.Are o mare importantă aplicarea unei politici juste de cadre, care să asigure îmbinarea experienței cadrelor mai în vîrstă cu elanul, energia și competența cadrelor tinere. Este evident că nu se poate lucra și trăi numai din ceea ce s-a învățat odată, din experiența trecutului. A proceda astfel înseamnă a rămîne în urmă, ceea ce nu poate să nu se reflecte în mod negativ în activitatea de fiecare zi. Viața tumultuoasă a patriei noastre, exigențele pe care le impune realitatea

anul 1965, a crescut cu 4,2 la sută. Economiile realizate la prețul de cost se ridică la circa 15 milioane lei.• Și industria locală raportează îndeplinirea planului pe 1966 la producția globală și marfă. Printre principalele produse la care s-au obținut depășiri în acest an se

cooperativelor agricole și modul cum au fost asigurate condițiile necesare în vederea aplicării sistemului de pensionare a țăranilor cooperatori. Așa cum s-a constatat Ia plenară, ca urmare a produc
țiilor bune și veniturilor sporite 
realizate de cele mai multe coope
rative agricole, fondul de pensii 
a fost realizat la nivelul prevăzut. 
Totodată, peste 2 400 000 membri 
cooperatori au semnat adeziuni și 
au contribuit cu 5 sau 10 lei lunar 
la constituirea fondului necesar 
pentru plata sporului de pensii. Ac
țiunea de întocmire a dosarelor de 
pensionare și stabilire a drepturi
lor fiecărui cooperator pensionar 
a fost, în general, încheiată. A- ceastă acțiune de amploare, desfășurată într-un timp relativ scurt, a cerut un volum mare de muncă, o mobilizare largă a aparatului Casei de pensii.

S-au creat astfel toate con
dițiile ca, între 16—27 ianuarie 
1967, cei 1 116 000 țărani pen
sionari să-și primească drep
turile cuvenite. Pensiile se plătesc prin casieriile cooperativelor agricole din care fac parte.Conform statutului Casei de pensii, pot beneficia de pensie membrii acelor cooperative care au dat contribuția de 3,5 la sută din valoarea producției globale la fondul unic. 
Venind în ajutorul pensionarilor 
din cooperativele agricole care nu 
au depus încă integral contribuția 
la fondul de pensii, plenara Con
siliului Uniunii Naționale a hotărît 
ca și acestora să Ii se plătească 
pensia începînd din ianuarie 1967, 
în raport cu procentul de depunere 
a contribuției de către unitățile din 
care fac parte, urmînd ca dife
rențele să fie achitate pe măsura 
depunerii contribuției restante. Ținînd seama că anul acesta cooperativele agricole au obținut producții bune, ele pot depune această contribuție în timpul cel mai scurtă astfel ca membrii lor pensionari 

socială contemporană cer fiecăruia dintre noi să-și dezvolte receptivitatea față de tot ceea ce este nou și înaintat, să aducă o contribuție tot mai valoroasă la mersul înainte al poporului nostru, la construcția societății socialiste.
Tovarăși,Plenara Comitetului Central a analizat și dezbătut documentele la ordinea de zi cu profunzime și spirit de răspundere. Participant la discuții au dovedit competență, o adîncă cunoaștere a problemelor abordate, spirit critic și autocritic, combativitate principială față de neajunsurile existente. S-au desprins în cursul dezbaterilor numeroase propuneri, idei și soluții valoroase care, fructificate, ne vor permite să muncim mai bine pentru realizarea programului pe care nl l-am propus pentru anul viitor.îndeplinind sarcina de desăvîrșire « construcției socialiste în țara noastră, aducem în același timp o contribuție la sporirea forței sistemului socialist mondial, la creșterea influenței sale în lume, la cauza victoriei socialismului și păcii.Sîntem convinși, tovarăși, că cel peste un milion șase sute de mii de comuniști din România și împreună cu el toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor, se vor a- vînta cu noi forțe, cu noi energii, în anul care vine, vor obține succese tot mal mari, înălțînd prin munca lor tot mai sus edificiul luminos al patriot noastre — Republica Socialistă Româ

nia. (Aplauze prelungite).

numără diferite sortimente de mobilă, în valoare de 92 milioane lei, prefabricate din beton, articole de uz casnic și gospodăresc. O contribuție însemnată la aceste realizări au adus-o unitățile din orașele București și Constanța, din regiunile București, Suceava, Bacău, Do- brogea, Argeș, Ploiești, Iași, Oltenia și Cluj.

să-și primească integral drepturile de pensie.Așa cum prevede statutul cooperativelor agricole, bătrînii și alți 
membri cooperatori care nu mai pot 
munci primesc, pe lingă pensia din 
fondul unic pe țară, pe baza hotă- 
rîrii adunării generale, ajutoare 
din produsele realizate de unitatea 
respectivă. De asemenea, ei au, în 
continuare, dreptul la folosința lo
tului personal atribuit de aduna
rea generală. Este de datoria conducerii fiecărei cooperative să ia măsuri pentru a se acorda la timp bătrînilor și altor cooperatori îndreptățiți ajutoarele stabilite de adunarea generală.Pentru ca plata pensiilor să decurgă în bune condiții, s-au luat măsuri ca în perioada 1—10 ianuarie 1967 să se încheie înmînarea deciziilor de pensionare în cadrul cooperativelor agricole. Totodată, în colaborare cu organele Băncii Naționale, s-au stabilit modalitățile de plată\ a pensiilor în așa fel incit, în întreaga țară acestea să poată fi achitate cu începere de la 16 ianuarie 1967. Faptul că în toate regiunile țării, filialele Casei de pensii și-au organizat activitatea în vederea aplicării prevederii sistemului de pensionare creează condiții pentru a se asigura în continuare realizarea ritmică a fondului unic pe țară, pentru îndeplinirea integrală a bugetului Casei de pensii aprobat de recenta plenară a Consiliului Uniunii Naționale.Aplicarea sistemului de pensionare a membrilor cooperatori va da. fără îndoială, un puternic imbold activității de întărire continuă a cooperativelor agricole. în măsura în care va crește proprietatea cooperatistă, iar fiecare unitate se va consolida din punct de vedere economic și organizatoric, va obține producții tot mai mari — va spori atît bunăstarea țăranilor cooperatori care lucrează efectiv în brigăzile de cîmp sau în zootehnie, cît și a acelora care au ajuns la vîrsta de pensionare.
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Față de generația de 
copii, de elevi, de adoles
cenți, cel care în mod di
rect împlinește, ca manda
tar al societății, opera de 
educație este învățătorul, 
profesorul. Atunci chid, in 
Rapoilul la Congresul al 
IX -lea al P.C/?., tovarășul 
Nicolae Ceausescu aprecia 
școala ca principal tartor 
de cultură și civilizație, 
prin aceasta contura figu
ra activistului pe tărimul 
învățămintului, pe pedagog 
și educator, ca făuritor de 
personalități modelate du
pă cerințele de 
civilizație ale 
noastre.

Dintotdeauna, 
spus, dascălul a 
o luncție socială, a format 
oameni din purici de ve
dere intelectual și etic. 
In zilele noastre, rolul o- 
mului de școală a dobin- 
dit semniliqafii noi, sociale 
și etice, a intrat în primul 
plan al activității societă
ții noastre și a ajuns să 
implice importante răs
punderi. El nu mai este 
doar învățător sau profe
sor, chemat să instru
iască elevii, să le trans
mită un anume vo
lum de cunoștințe ; munca 
sa nu se mai desfășoară 
strict între pereții clasei, 
independent de modul 
cum evoluează discipolii 
săi în familie, în socie
tate.

Cadrul profesional al e- 
ducatorului este acum 
mult mai larg. El este che
mat să lormeze tineri cu 
un larg orizont științific 
și cultural, și în același 
timp, buni cetățeni, con- 
știenți de îndatoririle lor 
de viitori conslructori ai 
socialismului și comunis
mului. îndatoririlor prole-, 
sionale, de predare la ca
tedră, li se adaugă nor'va
lențe de creație /pedago
gică. Noile documente ale 
mișcării pionierești îi atri
buie rolul de comandant de 
unițetc-sau-de detașament-, 
organizațiile U.T.C. din 
școli ii solicită ca îndru
mător și siătuitor compe
tent ; relația complexă 
școală-iamilie îl consacră 
ca propagator al princi
piilor pedagogice de edu
care a copiilor în familie 
și societate. în felul acesta 
se realizează unul din 
principiile fundamentale 
ale educației — unifica
rea și coordonarea optimă 
a sistemului de influență 
instructiv-educalivă. fn 
miinile .educatorului, pe
dagogului sînt concentra
te toate mijloacele 
făurire a personalității 
cărui elev.

Fată de complexul 
sarcini ce-i revin, educa
torul adoptă o atitudine 
generală, exprimată în 
fundamentarea științifică a 
tuturor acțiunilor sale, în 
pasiunea și dăruirea de 
sine în toate compartimen
tele protesiei sale. Dar toc
mai această poziție gene
rală obligă pe educator ta 
o specializare a acțiunilor 
sale în raport cu caracteris
ticile distincte pe care le 
presupune realizarea opti
mă a fiecăreia dintre sar
cini. Ambele laturi ale ac
tivității profesorului — 
instrucția și educația — 
presupun, desigur, unele 
metode comune de lucru, 
în general cunoscute slu
jitorilor școlii. Spre pildă, 
fundamentarea pe datele 
științei a instrucției și e- 
ducației, metode adecvate 
specificului de vîrstă a e- 
levilor clasei, a nivelului 
lor de cunoștințe, în am
bele scopuri, varietatea 
formelor de lucru în func
ție de realizatea scopului 
instructiv-educativ urmă
rit, îmbinarea muncii cu 
întreg colectivul clasei cu 
cea individuală, cu fiecare 
elev în parte etc.

Fără a tace o diferen
țiere netă, formală, există 
însă, după părerea mea, și 
metode specifice fiecărei 
laturi în parte (instrucție- 
educație) care nu pot fi 
confundate fără a-și pier
de efectele și roadele 
scontate. Mă voi releri ce
va mai pe larg la această 
problemă, deoarece în 
practica pedagogică am a- 
vut prilejul să întîlnesc 
profesorii care nu înțele
geau și nu stăpîneau în su
ficientă măsură aceste me
tode specifice.

In mod obișnuit, în pro
cesul instructiv prolesorul 
operează cu asemenea e- 
lemente ca: lecția, expu
nerea cunoștințelor și ve
rificarea însușirii lor de 
către elevi, teme și exer
ciții rezolvate in clasă sau 
recomandate a fi efectua
te acasă, etc. Aici profe
sorul apare intr-o iposta
ză precisă, de pedagog, de

culturii și 
vremii

trebuie 
îndeplinit

de fie-
de

ALE OMULUI

Prof. dr, docenf Ion BERCA

specialist care îi învață 
carie pe elevi, care le 
transmite cunoștințe știin
țifice, principii de gindire, 
de comportare. Este ne
cesar și liresc ca în aceas
tă ipostază prolesorul să 
aibă o tinută demnă, de 
magister, exigent și acce
sibil, de stimulare șl apre
ciere a activității intelec
tuale a elevilor săi. In a- 
cest cadru se poate vorbi 
mal pufin de o activitate 
personală, independentă,

dactice ar trebui să dobîn- 
dească o pregătire mai 
bogată și precisă încă cie 
pe băncile [acuității, As
tăzi nu mar putem conce
pe pregătirea viitorilor 
profesori fără un curs 
despre pedagogia muncii 
in organizațiile de pionieri 
și U.T.C. Nu este vorba 
doar de cîteva date referi
toare la structura organi 
zatorică, ci despre dezba
terea adincită și practic 
eficientă a educației în
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creatoare a elevului. De 
regulă, el este Inițiat du
pă modelul profesorului în 
formarea unui sistem de 
gîndire, de lucru cu no
țiunile, în adoptarea unei 
concepții de viață, a unui 
mod de conduită similar 
cu al pedagogului.

Iată însă că același pro
fesor conduce și organi
zează acțiuni complimen
tare procesului de învăță- 
mint: cercurile pe obiec
te, activitatea obștească a 
tineretului, acțiunile cul- 
tural-artislice. Aici munca 
profesorului devine mai 
largă, mai complexă, nu 
mai este atit de riguros 
specializată ca în cadrul 
predării unui anume obiect 
de studiu, tn această si
tuație, profesorul apare ca 
un organizator și consul
tant competent, care însă 
țirre/seama de inițiativele 

.-'elevilor săi, stimulîndu-le 
chiar, de înclinațiile lor 
individuale și lasă o zonă 
de mișcare liberă foarte 
necesară pentru înflorirea 
aptitudinilor și talentelor 
lor: Tonul este altul întru- 
cîtva în comparație cu cel 
al desfășurării lecției. Co
mandantul de unitate sau 
de detașament se consultă 
cu colectivul său de pio
nieri, pionierii se sfătuiesc 
cu proiesorul-comandant, 
hoiărîrile se adoptă de co
mun acord. In această or
dine de idei, profesorul a- 
pare ca un activist care 
stimulează democratismul 
în viața organizației de 
pionieri, dar, în același 
timp, apără disciplina in
ternă, folosește critica și 
autocritica, caută să culti
ve principialitatea ca tră
sătură de caracter a celor 
care miine vor ti cetățeni 
maturi.

Că metodele folosite în 
ora de curs nu sînt po
trivite cu cele din activi
tățile educative și inverse 
dovedesc și aceste exem
ple. Există unii diriginți și 
comandanți de pionieri 
care își încep astiel acti
vitatea școlară : la prima 
întilnire cu elevii le aduc 
la cunoștință luneori chiar 
indicîndu-le să-și ia noti
țe) planul și tematica ore
lor de dirigenție sau ale 
activităților pionierești, 
numește pe elevii care vor 
răspunde de realizarea fie
căreia din temele propuse, 
recomandă material bi
bliografic etc. ele. întoc
mai ca la o lecție de in
troducere într-o disciplină 
de studiu I Preferințele e- 
levilor, înclinațiile lor, i- 
nițiativele tinerești nu-și 
găsesc loc de afirmare. 
Alți profesori, buni diri
ginți și educatori, care au 
reușit să stabilească o co
munitate educativă cu cla
sa, o apropiere și înțele
gere tocmai finind cont 
de specificul ei, găsesc cu 
cale să shămute această 
atmosferă și în ora de cla
să, la lecție. Așa se face 
că are loc uneori o astfel 
de consultare (aș spune 
mai curînd o tocmeală) cu 
clasa asupra volumului 
lecției, a numărului teme
lor pentru acasă și chiar 
a notelor care se dau pen
tru aprecierea cunoștințe
lor elevilor ascultați. „Cit 
să-i dau lui x ?“ — în
treabă profesorul respectiv 
clasa. „Dar Iu y, cit crezi 
că meriți ?" îl consultă pe 
cel în cauză, iar cînd pro- 
iesorul se „decide", cel 
puțin o pat te a clasei mur
mură dezaprobator Evi
dent că aici se încalcă 
principiile științifice ale 
pedagogiei, prolesorul își 
pierde autoritatea necesa
ră rolului său de 
de om care crește 
mează oameni.

Incontestabil că
a stimula caracterul crea
tor al procesului instruc
ției și educației — ca an
samblu al activității pro
fesorului — cadrele dl-

a stu- 
multi- 
le vor 
în ac-

condițiile date. Este nece
sară, în plus, o diferenție
re mai clară a pregătirii 
teoretice și practice 
denților în vederea 
plelor îndatoriri ce 
reveni ca profesori
tivitatea cu elevii în cla
să și în afară de clasă și 
școală.

Dar această pregătire 
specifică trebuie continua
tă perseverent și cu toată 
răspunderea personală și 
de cadrele didactice care 
lucrează curent la cate
dră. După părerea mea,

sînt necesare publicații 
științifice care să sprijine 
comisiile metodice ale di- 
riginților, consiliile peda
gogice, incit acestea să 
poată ridica munca educa
tivă din școli la nivelul 
cerințelor actuale. Pe de 
altă parte, munca Instruc
tiv-educativă a cadrelor 
didactice nu este consis
tent îndrumată profesio
nal și sprijinită atîta timp 
cit publicațiile pedagogice 
se reduc la enumerarea, 
sistematizarea și chiar 
fundamentarea cerințelor 
educației, așa cum se face 
acum în programele mun
cii educative. Ca și îr)/di- 
dac.tică, în pedagogia edu
cației problema-cheie este 
formulată prin întrebarea 
„cum?". Tocmai de aceea 
socotesc că a devenit im
perioasă și urgentă elabo
rarea unei metodici a 
muncii educative, diieren- 
țiată pe virste și forme de 
activitate, conțlnînd multi
ple variante de lucru, ca- ' 
re săi se poată adecva a- 
tît educării colectivului, 
cit și fiecărui elev în 
parte. Totodată, corpul 
profesoral are nevoie de o 
literatură pedagogică va
riată, cu apariție continuă, 
care să pună în evidență 
experiențe, să analizeze 
probleme și să refere des
pre cazuistica excepțional 
de diversă a educației.

dascăl, 
și tor-

pentru
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S-a încheiat recent la Bacău una din cele mai inedite întreceri ale artiștilor amatori: primul festival regional de teatru popular, O amplă manifestare, ordonată în cîteva faze competitive, care a însemnat un fel de avanpremieră de mari proporții a acelui spectacol are loc de zeci și sute de noaptea Anului Nou.Este o reprezentație cu grupate tematic, ce se repetă de zece, de o sută de ori în acea noapte, în curtea sau în casa fiecărui gospodar. Anonimatul interpreților este una din condițiile esențiale ale jocului. Aceste manifestări de Anul Nou se înscriu în rîndul jocurilor rituale prilejuite de diferite sărbători ale anului, dar s-au conservat și s-au perpetuat, în Moldova în special, uneori adaptîndu-le specificului carnavalesc.Originile teatrului popular laic trebuie căutate în istoria îndepărtată a tracilor sau a dacilor, precum și în cea mai recentă, a evenimentelor social-politice din ultima sută de ani. Cert este însă că, spre deosebire de teatrul religios (Vicleimul, Irozii) care a apărut și s-a dezvoltat la noi sub influenta misterelor medievale franceze, germane sau poloneze, teatrul popular laic este un. produs aparfinînd exclusiv acestor meleaguri, înrudit cu altele asemănătoare întîlnite izolat în unele ținuturi din Balcani sau Europa centrală.Așadar, inițiativa Casei regionale a creației populare din Bacău este mai mult decît lăudabilă. Festivalul a scotocit prin toate satele regiunii, a scos la iveală și a selectat noianul de chipuri pe care le poartă fantezia populară în acea noapte unică în an, păstrînd în mare măsură calitatea esențială a manifestării populare : spontaneitatea. Faptul că festivalul și-a propus și „valorificarea gendelor, baladelor și poveștilor populare" frecvente prin părțile locului, a adus — după părerea mea — unele prejudicii datorate mai ales dificultății inerente de a transpune în formă dramatică genul epic născut și perpetuat conform legilor lui. S-a simțit intervenția nefastă a unor regizori care prelucrează formal materialul folcloric, văduvindu-1 în esență, așa cum s-a intîmplat, de pildă, cu frumoasele legende ale Ceahlăului, „prelucrate" de echipa căminului cultural din comuna Săvi- nești într-un spectacol expozitiv, ca un montaj literar-muzical mediocru, conținînd și versuri ca a- cestea :

unic ce ani, înmăști,

scenică a le-

„Azi Ceahlăul își serbează 
Sărbătoarea sa de bază"Or, formele de manifestare populară, cizelate în timp de generații, cu puritatea perfecțiunii sau cu farmecul imperfecțiunilor, trebuie cercetate cu atenție și competentă în semnificația lor.

9 Teatrul de Operă șl Balet : MOTANUL ÎNCĂLȚAT — 
LAKMfî — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNĂ —
10.30, VĂDUVA VESELĂ — 19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 10, DOAMNA LUI IEREMIA — 15, VEDERE 
DE PE POD — 20, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL 
10; 19,30. O FEMEIE CU
LIANA — 11.
o Teatrul de Comedie ;
9 Teatrul „C. I. Nottara"
— 10, O NOAPTE FURTUNOASA
PIERDUT OMENIA — 19,30, (sala Studio) :
VIOLONCEL — 10,30, SONET PENTRU O 
SCAUNELE — 20.
e Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din Bd.
nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") 
ÎN FOIȘOR — 19,30.
9 Teatrul „Barbu Delavrancea" : IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 10,30, INCIDENT 
LA VICHY — 15,30, CINCI SCHIȚE șl CÎNTĂREAȚA CHEALĂ
— 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR —
9.30, HARAP ALB — 15,30.
© Teatrul evreiesc de stat : CA UN BALON FURAT DE VÎNT 
(premieră) — 20.
9 Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : IARMARO
CUL PITICULUI CLIP — 11, (sala din str. Academiei) : PUN
GUȚA CU DOI BANI — 11.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tunase" (sala Savoy) : CU FOTBAL 
ȘI FĂRĂ FOTBAL — 11, REVISTA DRAGOSTEI - 20.
9 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.
9 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R. S. CEHOSLOVACĂ — 10; 16; 19,30.

BANI — 15, (sala Palatului) : CASTI-

RINOCERII — 10,30, INSULA — 20. 
(sala Magheru) : IIENRIC AL IV-LEA 

15,30, OMUL CARE ȘI-A 
ABSENȚA UNUI 
PĂPUȘĂ — 16,

Schitu Măgureanu 
: NEÎNCREDERE

>

Printre eroii clasei muncitoare din țara noastră care și-au jertfit viata în lupta împotriva fascismului, dușman crîncen al umanității, se numără și Constantin Burcă, de la a eăr.ui moarte se împlinesc azi 30 de ani.S-a născut la 12 aprilie 1912 — al șaselea copil al unui muncitor ceferist, cantonier. După ce a terminat 7 clase primare în orașul Pașcani, el intră ca elev-ucenic la Atelierele C.F.R. din localitate. în 1930, ucenic în anul IV, Constantin Burcă începe să activeze în cadrul sindicatului lucrătorilor ceferiști din Pașcani, fiind, în același an, primit în U.T.C.Sub conducerea celulei de partid din ateliere, utecistul Constantin Burcă a desfășurat o activitate susținută pentru mobilizarea organizarea tinerilor lucrători, s-a aflat în primele rînduri muncitorilor din Pașcani care,mînd exemplul muncitorilor ceferiști din București și Iași, s-au ridicat, în ianuarie-februarie 1932, împotriva „curbelor de sacrificiu", a politicii reacționare a guvernului burghezo-moșieresc. Un an mai tîrziu, Constantin Burcă este primit în rîndurile Partidului Comunist — în cadrul celulei P.C.R, din Atelierele C.F.R. — Pașcani. Din 1936, după mutarea la Iași a atelierului de montaj, activează în celula de partid de la Atelierele „Nicotină".La Iași îi ajunge în mînă înflăcăratul manifest al P.C.R. din august 1936, care chema muncitorii,

I^CONCERTE
În studioul de concerte al Radioteleviziunii, Orchestra sim

fonică a Filarmonicii de stat „George Enescu" prezintă azi, 
ora 11, un program cuprinzînd : Simfonia nr. 92 în sol major 
„Oxford" de Haydn, „Burlesca" pentru pian și orchestră în 
re minor de R. Strauss, suita de balet „Nunta în Carpati" de 
Paul Constantinescu și poemul simfonic „La Peri" de Paul 
Dukas. Dirijor: Mihai Brediceanu. Solist: Iakov Zak 
(U.R.S.S.).

si El ale ur-

artiștilor amatori
Teatrul popular laic, așa cum viețuiește el în satele moldovene în noaptea de Anul Nou, este un imens depozit de elemente de reprezentație publică, din care teatrul nostru cult și-ar putea alimenta în mare mult, lui, etice, prie locuitorilor acestor meleaguri.Cum, .în vechime, anul începea cu primăvara și se termina cu iarna, Anul Nou era sărbătoarea reînvierii, a fertilității. Plugușorul, prima urătură de seară și semănatul, ultima de dimineață, păstrate astfel și azi, sînt, de fapt, prologul și epilogul acelei grandioase invocări a darurilor naturii, cuprinzînd în special jocuri cu animale ; capra ureînd iar muntele, ursul ieșind din hibernare, cerbul — împăratul codrilor, căluții.altul în Moldova decît cunoscutii călușari din sud, își are originile, spun cercetătorii, în străvechi rituri ale tracilor — care considerau calul animal sacru. De altfel, întreaga configurație zoomorfă a carnavalului popular e, poate, un ecou al pasiunii străbunilor noștri pentru animale. Moartea animalului în încheierea reprezentației — prilej de veselie pentru alaiul care îl reînvia apoi în curtea vecină — simboliza circuitul natural viată- moarte, pe care anul îl închide în cele patru anotimpuri. Cînd începutul de an a fost mutat în mijlocul iernii, semnificațiile acestea au pălit, păstrîndu-se doar starea de spirit, explozivă și spectaculoasă.Relația viață-moarte e transpusă metaforic într-un dialog dintre Anul vechi și Anul Nou, care a fost inițial, se pare, un spectacol de sine stătător, dar acum se întîl- nește doar fragmentar ca prolog la jocurile de haiduci apărute în secolul trecut.într-o comună din raionul Ro-

măsură originalitatea. Mai fenomenul este, în spiritul chintesența unei atitudini a unei filozofii de viată pro-

Acest ultim joc,

man s-a păstrat un moment de spectacol deosebit de interesant: în piața satului se instalează de cu ziuă o mumie hîdă, un fel de sperietoare de ciori, reprezentînd anul vechi, pe care, la miezul nopții, 12 măști diferite, venind din 12 direcții diferite, o flagelează pur și simplu într-un veritabil sabat ce se termină cu incendierea mumiei. Chiar dacă spectacolul, foarte zgomotos și viu, conține și o undă stranie, el este înainte de toate o explozie tonică, viguroasă, veselă.Cugetările triste, paralizante chiar, despre trecerea Imperturbabilă a timpului, despre conștiința inerenței mortii, despre deșertăciunea vieții, au umplut multe pagini — unele de mare artă, ce-i drept — de la Calderon și Shakespeare pînă la existențialismul contemporan. Aceasta în vreme ce aici, la noi, se năștea și prindea rădăcini viguroase, perpetuîn- du-se în tăcere, o tradiție robustă, lucidă, care închina un imn de bucurie dispariției firești, subsu- mînd-o ideii de continuă renaștere. Simbolurile din teatrul popular vechi alcătuiesc un limbaj de largă generalitate. în jocul cerbului, păstrat izolat în unele sate din raionul Pașcani, cînd animalul moare, nu-1 învie nici zicerea celor din jur, nici descîntecul babei — ci fluierul ciobanului, anun- tînd primăvara,Moartea nu sperie, nu inhibă. Păcală reușește chiar s-o sperie, trăgînd-o pe sfoară. Pentru baciul Mioriței, moartea e „o mîndră crăiasă, a lumii mireasă". Așadar, nu numai pitorescul exterior, foarte seducător în ultima vreme, trebuie să dea culoare și originalitate spectacolului contemporan. Investigațiile trebuie să meargă mult în adînc, spre sensurile originare. Inițiativa ansamblului Pcrinița, de exemplu, de a transpune scenic jocuri carnavalești e meritorie, dar

aceasta nu rezolvă sarcina ce revine dramaturgiei și teatrului nostru. Putința de a discerne spiritul 
lăuntric al lucrurilor este o condiție absolută.Teatrul popular vechi e plin de surprize pentru noi chiar și în privința formelor de expresie. Condițiile de desfășurare a reprezentației i-au conferit, ca principiu esențial, convenția declarată. Oamenii figurează animale fără să-și propună travestirea în animal — ci, dimpotrivă, umanizîndu-1, in- terpretîndu-1 detașat, în funcțiile lui simbolice. Capra jucată de ani de zile de Ion Sgrijan din Preo- țești-Tg. Neamț e o adevărată pildă de virtuozitate.Lipsa totală a decorului a făcut ca mișcarea, costumul, masca și cuvîntul să capete o mare forță de sugestie. Lipsa scenei, a unui spațiu fix de joc, a făcut ca spectacolul, privit din toate părțile în casa sau curtea gospodarului, să capete trei dimensiuni clare, ceea ce teatrul în rond de azi realizează cu destulă dificultate.In sfîrșit, caracterul complex al spectacolului cuprinzînd dans, cîn- tec, pantomimă, vers, poate fi o bună școală pentru acea maximă dezvoltare profesională la care visează orice actor modern cînd vine vorba de „teatrul total".Se pare, deci, că multe din virtuțile teatrului modern, pe care avem impresia că le descoperim astăzi, străbunii noștri le descoperiseră și le practicau cu aceeași dezinvoltură cu care urcau caprele la munte sau tăiau stejarii din pădure. E aici un filon neprețuit, unde teatrul românesc poate afla o bogată sursă de inedit, mai ales acum cînd, lume, arta spectacolului aruncălupta — tacită sau declarată ■ pentru originalitate, batalioane < inovații și experimente.

Nicoleia TOIA

oamenii muncii cu vederi democratice și antifasciste din țara noastră să se solidarizeze cu lupta Republicii Spaniole împotriva fascismului. Și, la fel ca numeroși alți comuniști și milit-anți antifasciști, Constantin Burcă se hotărăște să ia parte la lupta cu arma în mină alături de forțele democratice ale poporului spaniol.Pătruns de sentimentele internaționalismului proletar, în care partidul nostru și-a educat din- totdeauna membrii săi, avînd convingerea clară că luptînd împotriva fascismului pe fronturile Spaniei luptă totodată pentru interesele poporului român. Constantin Burcă se află în primul grup de voluntari, plecat din tară la 28 noiembrie 1936 spre Spania republicană. Trecînd clandestin — împreună cu un grup de voluntari veniți din mai toate țările Europei — Munții Pirinei, ajunge în orașul Albacete, unde se organiza centrul de instrucție al brigăzilor internaționale.încă înainte de a termina scurta lor perioadă de instrucție, voluntarii nou veniți au primit ordinul de a pleca pe frontul de sud, unde fasciștii, atacînd prin surprindere dinspre Cordoba și avînd forte superioare ca număr și armament, spărseseră frontul. Comandamentele republicane locale cereau de urgență întăriri. în această situație, cei 600 de combatanți ai Batalionului 9 al Brigăzii a 14-a internaționale — din care făcea parte și sublocotenentul Constantin Burcă, comandantul unui pluton de mitraliere — au fost trimiși imediat spre linia frontului. Dar, în urma unor informații false, date de un agent fascist strecurat în rîndurile republicanilor, batalionului i s-a indicat un drum greșit, care ducea către o ambuscadă pregătită de inamic. A început o luptă îndîrjită, care a durat din zori pînă la lăsarea nopții. A- tunci s-a primit ordinul de retragere în direcția Montoro. Sarcina de a acoperi retragerea a fost dată unui grup de voluntari cu patru mitraliere, comandat de sublocotenentul român Constantin Burcă. în lupta inegală și aprigă dată cu inamicul a căzut eroic și înflăcăratul sublocotenent în vîr- stă de 24 de ani — Constantin Burcă. Pentru eroismul de care a dat dovadă în lupta împotriva fascismului, a fost avansat, post-mortem, la gradul de maior al armatei noastre populare.Oamenii muncii din România, care se bucură azi de o viață liberă și fericită, văd în pilda vieții lui Constantin Burcă și a altor luptători dîrji pentru libertate și o viață mai bună, un viu imbold în lupta pentru desăvîrșirea construirii socialismului, pentru îndeplinirea mărețelor sarcini puse de partid în fața întregului popor.

■I

Vasile PETRIȘOR 
cercetător la Institutul de 
studii istorice și social-politico 
de pe lîngă C.C. a

8,30 —

în în
de

Cum va fi vremea, as
tăzi ?
Pentru noi, femeile 1 
Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : 
Surprizele lui AșChiuță ; 
România pitorească — 
1966 ; Studioul pionieri
lor.

10,30 — Emisiune pentru sate. 
18,00 — Magazin... duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — „T.V.-111“ — emisiune

alcătuită la cererea 
telespectatorilor.

19,45 — Cit îi țara Crișului — 
cîntece și romanțe 
terpretate de soliști 
formații ale Casei 
cultură din Oradea.

20.15 — De la debut și pînă
tăzi... — emisiune mu- 
zical-distractivă.

21.15 — Filmul : „Albă ca ză
pada și cei șapte saltim
banci'1.

23,10 — Telejurnalul de noapte.

8,32 —
9,15 —

in- 
și 

de

as-

o BARBĂ ROȘIE — ambele serii: PATRIA — 10; 
13,30; 17; 20,30.
9 GIUSEPPE LA VARȘOVIA : REPUBLICA — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 FAUST XX — cinemascop : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, BUZEȘTI — 15; 17; 19; 21 (la 
ambele completarea Pilula).
© 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) 
13,30; 16; 18,30; 21,
9 ANUNȚ MATRIMONIAL : CAPITOL 
A cui e șoseaua) — 8,30; 10,45; 13,15;
20,45, AURORA — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
RAHOVA - 10,30; 15,30; 18; 20,30.
9 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.
9 TUNELUL — cinemascop: LUMINA (completare 
Poduri peste timp) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
9 FALSTAFF : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 PARISUL VESEL : UNION — 10,30; 15,30; 18; 20,30. 
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.

— 9; 11,15;

(completare 
15,45; 18,15; 
18,15; 20,45,

• WINNETOU (ambele serii) : DOINA — 11,30; 16; 
19 45.
9 MAIA PLISEȚKAIA — DOI : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
9 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 cinematografe
completarea Poduri peste timp).
9 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, CRÎNGAȘI (completare Putna 500) — 13; 15,30; 
18; 20,30.
9 CIMARON — cinemascop : DACIA (completare 
Mimetism) — 8,30—14,30 în continuare ; 16,45; 19; 21, 
MIORIȚA (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Hunedoara) — 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30, MUNCA (completare Vox Maris) — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30, LIRA (completare Scoica) — 
15,30; 18; 20,30, COSMOS (completare Goorge Coșbuc, 
cîntărețul pămîntulul rom&neso) — 16; 18,15; 20,30.

O ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : GLORIA 8,45; 11 15- 
13,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA - 9; 11,45; 14,30; 17 30- 
20,30. ’ ’ ’
© ÎN NORD, SPRE ALASKA ! cinemascop : UNIREA ............................... 18. 2030(completare Copiii... iar copiii) — 11, 15,30; 13, 20,30. 
e WARLOCK — cinemascop : FLACĂRA — 15.30; 18' 
20,30, FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
© DIPLOMATUL GOL : VITAN (completare
15,30; 18; 20,15.
® MINUNATA ANGELICA - cinemascop : POPU
LAR (completare Mimetism) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
9 SAMBA : VIITORUL (completare Mimetism) _
15,30; 18; 20,30.
® LIMUZINA NEAGRĂ : COLENTINA (completare 
Plasma) — 15,30; 17,45; 20.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : VOLGA (completare 
Orizont științific nr. 7) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18 45- 21 
® TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD - cinemascop : 
PROGRESUL (completare A cui e șoseaua) — 15 30- 
18; 20,30.
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINU
NATA ANGELICA — cinemascop : DRUMUL SĂRII 
— 10; 15; 19,15.
9 VIZITA : COTROCENI - 10,30; 15; 17,45; 20,30.
9 OLD SHATTERHAND: PACEA — 11; 15 45- 18' 
20,15. ’ ’
• VREMEA ZĂPEZILOR : CLUBUL UZINELOR 
„REPUBLICA” (completare 6 000 d« ani) — 15; 17,30; 20.

- k

Pata) —



SCINTEIA PAGINA 5

FAPTUL
DIVERS
WWIWII IIIII —I irill'inil'BIMIMInaiMB

Lucrările Comisiilor permanente

ale Marii Adunări Naționale

Cronica zilei ■TELEGRAME EXTERNE

Șerbet 
cu piper

Bănățenii sînt mari ama
tori de șerbet. Regiunea 
respectivă consumă 30 la sută 
din producția pe țară de șer
bet. Acesta se fabrica (pînă 
nu de mult) la Timișoara. La 
„Candia”. Intr-o secție spe
cială. Nu se știe cui — dar 
lucrurile i s-au părut anormale 
și le-a îndreptat. Secția res
pectivă s-a desființat. Bănă
țenii însă n-au renunțat la plă
cerea lor. Numai că șerbetul 
este acum adus de la Bucu
rești. Transportul costă anual 
sute de mii de lei. La gust — 
e tot dulce. La cost — a devenit 
piperat. „Pișcă" pe cineva?

| Nuntă

buclucașă »Stoica Alexandru din comuna Bughea de Jos-Muscel era socru mare. își mărita tata. Dor mai era omul și gestionar la cooperativă. Și atunci a contopit cele două funcțiuni — de gestionar și de socru. De aici, adică din cumul și, mai precis, din magazin, a ieșit suma de 12 000 de lei plus o nuntă ca în povești. Ca să-și ascundă norma suplimentară, a simulat o spargere. Păcăleala n-a prins. Totuși ceva a reușit să facă socrul: două nunți în loc de una. Căci și el a fost condus cu alai, tot la ofițer. Dar nu de stare civilă.
Bucuria 
iepurilorMihai Dumitru, Mihai Buliga și trio Andronic : Ion, Constantin și Emilian, împreună cu alți vînă- tori de la Gura Humorului, au ’■ost la vînătoare. Apoi s-au dus la bufetul din Todirești, să ude vînatul. Friptura de iepure. Și au făcut-o... de oaie. S-au întîlnit cu un alt vînător, Dumitru Bon- duc ; ce s-o fi lăudat, ce nu, dar l-au luat la bătaie, cu chiote și strigăte vînătorești, cu focuri de pușcă în aer. In stația Todirești au spart un geam de la un vagon. Acum stau liniștiți. Bucuria iepurilor. Și a cetățenilor.
Vițelul

9

cu cinci 
picioare

La complexul zootehnic din 
Seuca, raionul Tîrnăveni, s-a 
petrecut un fenomen rar. S-a 
născut un vițel care are cinci 
picioare și șase copite (al șa
selea picior este în formare). 
Supradotatul bovin consumă 
zilnic șase-șapte litri de lapte. 
Rămîne de văzut cîte coarne 
îi vor crește.

La Palatul Marii Adunări Naționale , au continuat lucrările comisiilor permanente.în cursul zilei de sîmbătă, 24 decembrie, în cadrul unei ședințe comune a Comisiei economico-finan- ciare, a Comisiei pentru agricultură și silvicultură, a Comisiei pentru sănătate, asigurări și prevederi sociale, a Comisiei pentru cultură și învățămînt, și a Comisiei administrative, întrunite sub președinția tovarășului prof. univ. Manea Mănescu, au fost dezbătute

proiectul de lege pentru adoptarea Planului de stat al economiei naționale și proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe a- nul 1967.La ședință au participat tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, precum și tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, care au dat explicațiile ceruteLucrările comisiilor ale M.A.N. continuă. de deputați. permanente

La invitația Institutului Cuban pentru Prietenia cu Popoarele Lumii, sîmbătă a plecat spre Havana o delegație română care va participa la festivitățile ocazionate de cea de-a VIII-a aniversare a zilei eliberării, ziua națională a Cubei, 1 ianuarie.Delegația este formată din tovarășii Ion Preoteasa, secretar al Consiliului Central al nerale a Sindicatelor, Badrus, redactor șef ziarul „Scînteia".
★Sîmbătă seara a părăsit definitiv țara noastră Giăn Du Hoan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P.D. Coreene în Republica Socialistă România.

a R. P. Albania

chile: în apărarea unor 
ziariști persecutați

Uniunii Ge- și Gheorghe adjunct la
(Agerpres)

3231

CUM E VREMEA ION IANCOVESCU
Ieri în țară : Vremea a fost 

umedă, cu cerul mai mult a- 
coperit. Ninsorile 
caracter local. în 
local în Bărăgan 
a ploat. Vîntul 
unele intensificări 
toral. Temperatura aerului, la 
ora 14, era cuprinsă între minus 
4 grade la Sighet și Dej și 3 
grade la Tg. Ocna.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 și 28 decembrie. în 
țară: Vreme în general ume
dă. Cerul va fi mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va sufla potri
vit din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse 
nus 8 și plus 2 grade, 
mele între minus 3 
grade. în București : 
general umedă, cu 
mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații temporare, sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit.

au avut un 
Dobrogea și 
și Moldova 

a prezentat 
numai pe li-

între mi- 
iar maxi- 
și plus 7 
Vreme în 
cerul mai

în dimineața zilei de 23 decembrie 1966 s-a stins din viață artistul emerit Ion Iancovescu. Născut în anul 1889 la Rîmnicu Vîlcea, a debutat în 1912 pe scena Teatrului Național în piesa „Cometa" de Dimitrie Anghel.Regizor și actor de mare talent, Ion Iancovescu a ocupat un loc de seamă în mișcarea teatrală dintre cele două războaie mondiale, fiind și director al unor companii teatrale. . .Un deosebit succes a repurtat în piesa „Patima Roșie" de Mihail Sorbul, interpretînd rolul Rudi, avînd parteneri pe Elvira Popes-1 cu, George Storin și A. Mihales- cu. A realizat creații remarcabile în „Henric al IV-lea“ de Pirandello, „Hoții" de Schiller, „Filome- na Marturano" și „Blestematele fantome" de E. de Philippo, precum și în numeroase piese românești clasice și contemporane pre-

zentate pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale" și pe alte scene.Ion Iancovescu s-a relevat șl în cinematografie, ultima sa creație fiind în filmul „Faust XX“.Pentru meritele sale artistice a fost distins cu titluri și ordine ale Republicii Socialiste România.Prin moartea ra teatrul românesc pierde un artist de frunte.
Consiliul Teatrelor 

din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă

Teatrul Național „I. L. Caragiale"
Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzicale

Studioul cinematografic 
„București"

★înhumarea are loc azi, 25 cembrie, orele 13,30, la cimitirul Bellu. de-

TIRANA 24 (Agerpres). — Adunarea Populara a R. P. Albania, întrunită în zilele de 22 și 23 decembrie 1966, a adoptat legea cu privire la cel de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei și culturii țării pe perioada 1966— 1970. Au fost aprobate, de asemenea, legile cu privire la planul de stat de dezvoltare a economiei și culturii și la bugetul de stat pe 1967. Legea cu privire la dezvoltarea economiei pe perioada 1966— 1970 prevede ca în anul 1970 producția industrială a R. P. Albania

să fie cu 50 pînă la 54 la sută mai mare decît cea din anul 1965, în- registrînd un ritm mediu anual de creștere de aproximativ 8,7 la sută. Producția agricolă globală a anului 1970 va fi, după cum prevede în lege, cu 71 pînă la la sută mai mare decît cea a nulul 1965. Venitul naționalcrește în 1970 cu 45—50 la sută față de 1965. Bugetul de stat pe anul 1967 prevede la capitolul venituri suma de 3 700 000 000 leka. iar la capitolul cheltuieli suma de 3 600 000 000 leka.
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DE PE RINI

SANTIAGO DE CHILE 24 (A- gerpres). — Un procuror militar a cerut ca ziariștii Manuel Cabieses și Augusto Olivares, director șl respectiv redactor al revistei „Pun- to Final", să fie condamnați la 60 de zile închisoare. Cei doi au fost acuzați că au publicat informații „injurioase" împotriva forțelor armate chiliene. „Punto Final" a publicat o serie de articole în care a criticat penetrația nord-ameri- cană în forțele armate ale Republicii Chile.Numeroase organizații populara au aderat la mișcarea națională de solidaritate cu revista „Punto Final". Printre acestea se află Mișcarea universitară de stingă și Federația studenților din Concepcion.
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S-a încheiat
alcaniada de baschet

Hotărtrea guvernului 
Wilson de a amina redu
cerea efectivelor militare 
britanice aflate in Germa
nia occidentală a stlrnit 
nemulțumire și critici în 
rindurile opiniei publice 
din Anglia, inclusiv ale 
aripei stingi a partidului 
laburist, care consideră că 
reducerea acestor efective 
și cu atît mai mult reche
marea lor în întregime în 
țară ar răspunde atit in
tereselor destinderii în 
Europa, cît și celor ale 
însănătoșirii economiei en
gleze. Publicăm extrase 
dintr-un comentariu scris 
în acest spirit de Neville 
Brown și apărut, sub titlul 

săp- 
„NEW

va putea începe timp de
12 luni, deoarece ameri
canii vor cumpăra o can
titate suplimentară de ar
me britanice în valoare 
de 12,5 milioane lire ster- 

. line pentru a ajuta la 
compensarea 
de întreținere 
britanici de 
anul 1967. Oferta lor a 
urmat îndată după o de
clarație a R.F.G. că, pe 
viitor, s-ar putea să nu fie 
în stare să acopere în 
mărci vest-germane mai

cheltuielilor 
a soldaților 
pe Rin în

® Iugoslavia locui 1 • România — locul II

de mai sus, în 
tămînalul londonez 
STATESMAN". la în

în Capitală
MECIUL DE BASCHET PO

LITEHNICA — RAPID, derbiul 
campionatului republican fe
minin, este programat în sala 
Floreasca, începînd de' la ora 
11,45.

A TREIA PARTIDA A ME
CIULUI DE ȘAH POLIHRONIA- 
DE — MAKAI, pentru cîștiga- 
rea titlului de campioană a 
țării pe anul 1966, are loc în 
sala Constructorul (str. 13 
cembrie nr.. 21), începînd de 
la ora 16,30.

ECHIPELE DE SCRIMA (ti
neret) ALE ROMÂNIEI ȘI PO
LONIEI continuă întîlnirea a- 
micală începută vineri. între
cerile încep la ora 9, în sala 
Dinamo.

CONCURSUL DE ÎNOT „CU
PA SPERANȚELOR", găzduit 
de bazinul Floreasca, se des
fășoară dimineața, de la ora 
10, iar după-amiază de la ora 
16.

De-

SOFIA (prin telefon, de la Dan 
Iliescu) — A VIII-a ediție a Balcaniadei masculine de baschet, desfășurată în sala „Universiada" din Sofia, s-a încheiat sîmbătă seara cu succesul baschetbaliștilor iugoslavi care păstrează în acest fel titlul de campioni balcanici. în ultima zi a competiției, echipa Iugoslaviei a dispus de cea a țării gazdă, după prelungiri, cu scorul de 97—89 (36—41 ; 82—82).Cel mai important meci al etapei finale a opus selecționatele României și Greciei. După cum era de așteptat, rolul hotărîtor în această întîlnire, ce se anunța foarte echilibrată, l-a jucat capacitatea celor două formații de a trece cu bine peste momentele de încordare psihologică. Mai siguri pe sine și animați de o puternică dorință de a învinge, baschetbaliștii noștri și-au adjudecat victoria cu scorul 74—65 (37—26). Echipa română de a luat conducerea în minutul 6 și a păstrat-o pînă în ultimul minut. Datorită acestui rezultat, selecționata țării noastre a ocupat la finele

La antrenament, în sala de atletism a clubului Steaua, recent amenajată

feluri, de 
reducere 
prezenței 
în lumea

nătățlte în alte 
pildă, printr-o 
importantă a 
noastre militare 
arabă și în Extremul O-
rient mai degrabă decît 
ne agățăm, cu ajutorul 
nui șiretlic, de un nivel 
forțelor BAOR fixat cu 
proape 10 ani în urmă.

Anglia a fost indusă
eroare și obligată să ac
cepte această soluție-suro- 
gat de o diplomație ame
ricană perseverentă și ne
cruțătoare. La început noi

să u- al 
a-

în

“ •zr?:'-':'’'-<<:'■ *

urmează să 
următorii 10 
aproximativ 
lire sterlina

întrecerii locul al doilea, reeditînd performanța realizată în 1964 la București ; în același timp, ea a obținut dreptul de a participa la viitoarea ediție a campionatelor europene din Finlanda.în ultimul meci desfășurat vineri, reprezentativa Turciei a fost întrecută de cea a Iugoslaviei cu 69—59 (38—33).
Clasamentul final al Balcaniadei se prezintă astfel: 1. Iugoslavia — campioană balcanică ; 2. România ; 

3. Grecia ; 4. Bulgaria ; 5. Turcia. De menționat că echipa de tineret a Bulgariei, participantă în afară de concurs, a avut o comportare meritorie fiind singura care a reușit să întreacă puternica reprezentativă a Iugoslaviei: 85—79, în etapa a Il-a.

din cele 
de lire

BAOR 
de pe

o treime 
milioane 
cît costă 
britanică 
fiecare an. Acest

voi 
în- 
ar- 
de

Autorul se referă 
ceput la redistribuirea 
mîinii de lucru recoman
dată în unele domenii, în 
scopul înlăturării greutăți
lor economice semnalate. 
El declară că proiectata 
reducere a efectivelor ar
matei de pe Rin la nive
lul sumei pe care R.F.G. 
va fi în stare și va 
să o plătească pentru 
tretinerea respectivei 
mate ar fi fost un fel
contribuție a guvernului la 
această redistribuire. Căci 
— după cum se spune în 
articol — „o parte din oa
menii care ar urma să fie 
aduși acasă ar putea, se 
pare, să se redesfășoare 
în ocupații civile".

In continuare autorul 
scrie:

„De aceea, nimeni nu 
trebuie să fie surprins că 
în rindurile laburiștilor 
și-a făcut apariția conster
narea, atunci cînd George 
Thomson (ministru de stat 
la Ministerul de 
al Angliei — N. 
nunțat că nici o 
a armatei de pe

Externe
R.) a a- 
reducere
Rin nu

mult de 
90 de 
sterline 
(Armata 
Rin) în
anunț oficial a coincis cu 
altul făcut de Arthur Bot- 
tomley (ministru pentru 
dezvoltarea teritoriilor de 
peste mări — N. R.) că a- 
jutorul Angliei pentru na
țiunile sărace se va redu
ce în 1967 cu 20 milioane 
lire sterline.

De ce a alunecat gu
vernul în această situație 
ciudată și umilitoare? 
Poate crede el cu adevă
rat că, deși vest-germanii 
înșiși arborează o atitudi
ne total indiferentă față 
de sprijinirea lor financia
ră, 55 000 de soldați bri
tanici mai sînt încă nece
sari pe cîmpiile nord-ger- 
mane ? Este drumul spre 
Europa (adică spre Euro
pa „celor șase" — N. R.) 
pavat într-adevăr cu do
lari ? Raporturile noastre 
cu Europa nu pot fi îmbu-

am fost de acord, contrar 
unei judecăți mai raționa
le, să organizăm o serie 
de discuții pe bază tripar
tită (Anglia, Germania oc
cidentală și S.U.A.) în le
gătură cu aspectele finan
ciare și strategice ale 
dislocării de trupe în Eu
ropa. Discuțiile abia în
cepuseră, cînd S.U.A. a a- 
rălat cu brutalitate, cît se 
poate de clar, că ele nu 
pot avea decît un „carac
ter explorator". Dar aceas
ta nu ar fi trebuii să sur
prindă. Statele Unite nu 
sînt încă gata să vadă că 
se ia vreo hotărîre serioa
să în legătură cu viitorul 
N.A.T.O. încă nu s-au îm
păcat cu probabilitatea că 
dacă alianța va supravie
țui anului 1970 o va face 
într-o formă derivată mai 
mult din gaullism decît 
din atlantism.

Un alt aspect deprimant 
al întregii afaceri este că 
atrage Anglia într un nou 
acord de compensație cu

S.U.A. Noi 
cheltuim, în 
sau 12 ani, 
800 milioane 
în dolari pentru avioane 
și rachete americane. A- 
proximativ 150 milioane 
vor fi cheltuite pentru pro
gramul Polaris, Iar aproxi
mativ 240 milioane pentru 
avionul de luptă F-lll, 
dintre care 125 milioane 
vor fi compensate de spri
jinul american acordat ex
portului britanic de arme 
către lumea a treia (ceea 
ce, în linii mari, va în
semna în mod practic Ara
bia Saudită) iar restul de 
achiziții americane de 
arme din Anglia. Avionul 
de luptă Phantom și avio
nul de transport Hercules 
urmează să consume res
tul banilor. Creditele a- 
vansate de S.U.A. vor 
permite ca plata pentru 
cele 3 avioane să se în
tindă pe o perioadă da 
peste 10 ani.

Există, desigur, nume
roase obiecții la această 
proliferare de acorduri de 
compensație. Scurgerea de 
valută străină prin inter
mediul armatei de pe Rin, 
în special, nu va fi efectiv 
zăgăzuilă pînă ce proprii
le cheltuieli în mărci ger
mane nu vor fi reduse la 
jumălale. în afară de a- 
ceasta, așa cum a susținut 
„New Statesman" cu con
secvență, reduceri urgen
te și drastice ale angaja
mentelor de peste mări și 
ale numărului militarilor 
(s-ar putea adăuga și ale 
echipamentului militar ne
cesar) sînt absolut esen
țiale pentru » Însănătoșire 
economică rapidă și de 
durată. După doi ani de 
cînd a venit la putere, 
guvernul laburist nu a ac
ceptat încă acest adevăr 
izbitor".

Soluție — 
fermoarA devenit un obicei pentru 
gospodarii Bacăului ca la în
ceputul iernii să extindă ară
turile de toamnă (sau să le de
vanseze pe cele de primă
vară ?) desfundînd străzile o- 
rașului. E sezonul optim pen
tru însămînțarea conductelor și cablurilor. Acum jumătate 
din numărul străzilor princi
pale este răscolit de construc
tori. Ceea ce se lucrează acum 
trebuie refăcut în primăvară ; 
iarna pămîntul se tasează și 
pavajele se denivelează. Edili
lor orașului li se propune o 
soluție tehnică pentru mai 
multă operativitate: străzi cu 
fermoar. 11 tragi vara și-l des
chizi iarna. Să înoate oamenii 
prin glod!

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARiTĂ 
Ștefan D1NICA

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© într-o reuniune de box desfă

șurată la Roma, italianul Nino Ben- 
venuti (categoria „mijlocie") l-a în
vins prin KO în repriza a 9-a pe 
brazilianul Renato Moraes. La ca
tegoria „semigrea", italianul V. Sa- 
raudi a dispus la puncte de belgianul 
Lion Ven.

s în urma unei anchete organi
zate de ziarul „Daily Mail" în rîndul 
arbitrilor englezi, mijlocașul echipei
Angliei, Bobby Charlton, a fost de
semnat ca fotbalist englez model al

PRONOSPORT
Concursul din 24 decembrie

Juventus—Milan (1-1) X
Atalanta—Bologna (1-0) 1
Brescia—Lecco (2-0) 1
Inter.—Cagliari (2-1) 1
Lanerossi—Venezia (2-1) 1
Mantova—Lazio (0-0) X
Napoli—Foggia (3-2) 1
Roma—Torino (4-0) 1
Spal—Fiorentina (1-2) 2
Novara—Messina (2-0) 1
Padova—Genoa (1-0) 1
Pisa—Catania (2-0) 1
Sampdoria—Catanzaro (3-0) I

anului 1966, exemplu de conștiincio
zitate în pregătire și conduită pe te
ren. De remarcat că pe următoarele 
trei locuri se află fotbaliști care n-au 
jucat în echipa cîștigătoare a „Cupei 
Jules Rimet" : Jimmy Langley 
(Quen’s Park Rangers), Bobby 
McKinley (Nottingham Forest) și 
George Eastham (Stoke City).

• La Grenoble a fost inaugurat 
complexul de patinaj viteză construit 
în vederea Jocurilor Olimpice de iar
nă din 1968. Acesta cuprinde o pistă 
de 400 metri lungime și 14 lățime, 
precum și o pistă de antrenament 
lungă de 111 metri. Capacitatea tri
bunelor este de 2 500 locuri.

® Echipa de fotbal Bayern Miin- 
chen (R.F.G.) a susținut două meciuri 
în America de Sud ; la Santiago de 
Chile a dispus cu 4—1 (2—0) de 
formația Universidad, iar la Buenos 
Aires a pierdut cu 2—3 (1—1) în 
fața echipei Racing din prima ligă a 
campionatului argentinean.

• Concursul celor mai buni pati
natori artistici sovietici, desfășurat 
la Minsk, a revenit lui Valeri Meș- 
kov cu 1 657,9 puncte, urmat d.e 
Vladimir Kurenbin și Serghei Cet- 
veruhin.

Am străbătut cu 
mașina cîteva mii de 
kilometri într-un ade
vărat circuit al Bul
gariei. îmi aduc a- 
minte de panglicile 
de 
lor 
ra 
pii 
sântele dealurilor se 
vedeau cățărate nes- 
fîrșite plantații de vii 
și pomi fructiieri ali- 
niați într-o simetrie 
perfectă. în anii pu
terii populare, supra
fețele ocupate cu vii 
și livezi au crescut 
considerabil. Ailăm 
că pînă în 1947 live
zile ocupau doar 
60 000 de hectare, în 
timp ce astăzi supra
fața însumată de ele 
este de 170 000 hecta
re. Viile s-au extins 
și mai mult.

într-un scurt popas 
lîngă Plovdiv, la In
stitutul de cercetări 
horti-viticole ne-am 
întreținut cu tovară
șul Vasil Vasilev, se
cretarul științific al 
institutului, care ne-a 
expus realizările și 
preocupările de viitor 
ale celor 25 de cer
cetători care își des
fășoară activitatea 
aici. Aflăm că :

— Plovdivul este 
cel mai important ra
ion pentru producția 
de fructe din Bulga
ria. Tocmai acesta a 
fost principalul con
siderent pentru înfiin
țarea institutului în 
mijlocul bazinului po
micol. Activitatea e 
organizată pe mai 
multe secții : agroteh
nică, selecție, ame
liorare, biochimie, 
mecanizare și econo
mie — fiecare avînd 
un palmares bogat 
de rezultate. De alt
fel, rezultatele care

asfalt ale șosele- 
pe laturile căro- 

se întindeau cîm- 
roditoare. Pe vex

se obțin în viticultu
ra și pomicultura în
tregii țări își au unul 
din principalele iz
voare în activitatea 
neobosită a acestui 
colectiv de cercetă
tori și laboranți.

Apreciem în timpul 
discuției aceste suc
cese, gustînd din 
piersicile zemoase 
și parfumate, fiecare 
cîntărind aproape 
500 de grame, cu
lese de pe un „cîmp" 
experimental. „60—70 
la sută din producția

vității cercetătorilor 
și în domeniul meca
nizării. Această sar
cină decurge din 
Directivele recentu
lui Congres al Par
tidului Comunist Bul
gar care prevăd 
ca pînă în 1980 
suprafețele cu livezi 
și vii să se dubleze, 
iar producția să spo
rească de patru ori. 
Cum se materializea
ză activitatea cerce
tătorilor pe acest tă- 
rîm ? Iată doar cîteva 
din cele mai proas-

principalele preocu
pări ale cercetători
lor. Ei au și realizat 
în acest sens un sis
tem de vibratoare, 
care trebuie însă per
fecționat.

O problemă căreia 
i se dă o mare aten
ție este crearea unoi 
varietăți de pomi 
care să asigure fruc
te în tot cursul anu
lui. Pe cele 300 de 
hectare ale institutu
lui se fac tot felul de 
experiențe, în cursul 
cărora se folosesc

vizitat 
cerce- 

cultura 
1931

din explicațiile spo
ririi an de an a pro
ducției de struguri și 
fructe.

Tot în apropiere de 
Plovdiv am 
Institutul de 
țări pentru
legumelor. în 
aici a fost înființată 
o stațiune experimen
tală, iar în 1956 ea 
a fost specializată 
pentru cultura legu
melor. Stația are pa
tru secții de cerce
tare și numeroase la
boratoare.

CERCETĂTOR
ÎNSEMNĂRI QECÂLĂ 11

DIN PLOVDIV
de fructe — precizea
ză interlocutorul nos
tru — este destinată 
exportului".

Reținem că cerce
tătorii urmăresc în 
prezent intensificarea 
producției de fructe, 
reamenajarea unor 
livezi și vii pe baza 
noilor soiuri; s-au 
creat pomi care au 
coroana mică și dau 
producții mari. în 
loc de 6—7 m, coroa
na lor este acum de 
4,5 metri, iar înălți
mea tulpinii de la 1,5 
metri a fost redusă la 
0,5—0,6 metri.

Sporirea producției 
și reducerea prețului 
de cost constituie țe
lul principal al acti-

pete realizări ale in
stitutului. Dacă în tre
cut un muncitor pu
tea lucra doar 0,6-0,7 
hectare, acum, dato
rită mecanizării, el 
execută în medie lu
crări pe 8 hectare. 
Cercetătorii au creat, 
printre altele, un a- 
gregat automat pen
tru lucrarea pămîn- 
tului în livezi. Dacă 
agregatul atinge un 
pom, un dispozitiv 
special îi schimbă 
imediat direcția. Ma
șina „operează" și pe 
mica fîșie de pămînt 
de 0,5 m, care îna
inte rămînea nesăpa
tă în jurul pomilor. 
Mecanizarea culesu
lui constituie una din

specii valoroase a- 
duse din America, 
Franța, Italia, iar în 
cîmpurile experimen
tale s-au și obținut 
unele rezultate.

Ceea ce cercetăto
rii descoperă printr-o 
muncă asiduă nu ră- 
mîne doar consemnat 
în referate și comu
nicări științifice. Din 
inițiativa institutului, 
aici se organizează, 
în fiecare an, cursuri 
de 15—20 de zile cu 
agronomi, brigadieri, 
șefi de echipe din 
unitățile agricole, 
care sînt puși la cu
rent cu ultimele nou
tăți din domeniul po- 
miculturii. Aceasta 
este, de altfel, una

Aflăm că atenția 
cercetătoiilox este 
îndieptată spre obți
nerea unor culturi de 
legume extratimpurii, 
mult solicitate la ex
port. Se fac încru
cișări, se obțin so
iuri noi, valoroase. 
Soiul de roșii „Bizon- 
10" obținut aci este 
cel mai_ timpuriu, iar 

este
con-

soiul „Triumf' 
folosit pentru 
serve.

Cîmpurile 
mentale ale 
tulul prezintă 
interesante, 
trag specialiști din 
întreaga țară. Pe ele 
poți vedea, de pildă, 
culturi de roșii la 
care nu se execută

experi- 
tnstitu- 
noutâti 

care a-

prășitul. în serele in
stitutului activitatea 
experimentală se des
fășoară fâiă întreru
pere. tai temele re
zolvate aduc o mars 
contribuție la dezvol
tarea sectorului legu
micol F j lingă in
stitut funcționează un 
curs de doi ani, la 
care sînt specializați 
agronomii.

în sfera preocupă
rilor institutului intră 
și asistența pe care 
o acordă el coope
rativelor agricole de 
producție Ulterior, în 
scurta vizită pe care 
am făcut-o la coope
rativa agricolă „Zlati 
trap", am aflat că un 
colaborator științific 
al institutului îndru
mă lucrările de culti
vare a cartofilor Co
operativa a pus la 
dispoziție o parcelă 
pentru experiențe cu 
noi soiuri de cartofi 
Periodic, institutul e- 
laborează calcule de 
analiză a muncii pen
tru această coopera
tivă Aria muncii cer
cetătorilor a depășit 
astfel perimetrul in
stitutului. iar colabo
rarea lor cu coope
rativele agricole se 
lărgește mereu.

De la Plovdiv 
ne-am continuat dru
mul pe meleagurile 
Bulgariei. în fiecare 
livadă și vie întîlni- 
tă, în fiecare cultură 
de legume, vedeam 
și o părticică 
strădaniile 
rilor din 
vizitate.

Și n-am 
astăzi
gustul piersicilor ca
tifelate șj nici pe cei 
ce le-au creat.

din 
cercetăto- 
institutele

uitai nici 
parfumul și

Gheorghe RADEL



Cu prilejul aniversării ECRANR. A. U. reafirmă
acordat Siriei și Irakului LA

ALEAN

• VIGUROASE PROTESTE IN LUMEA ÎNTREAGA 
ÎMPOTRIVA ULTIMELOR BOMBARDAMENTE ASU
PRA R. D. VIETNAM ® PRETUTINDENI SE CERE CU 
HOTĂRIRE STATELOR UNITE: ÎNCETAȚI AGRE
SIUNEA! LAS AȚI POPORUL VIETNAMEZ SA-ȘI 

HOTĂRĂSC A SINGUR SOARTA!ROMA 24 (Agerpres). — Ultimele bombardamente americane asupra Vietnamului de nord au provocat un nou val de proteste în rîndul opiniei publice italiene. Numeroși pomi de iarnă, înălțați în diferite orașe, sînt împodobiți cu lozinci și panouri prin care se cere încetarea agresiunii în Vietnam. „A- nul 1967 să fie anul păcii pentru poporul vietnamez", „Libertate și independență vietnamezilor", și alte asemenea lozinci pot fi văzute în piețele publice.în săli de cinematografe sau în piețe au loc întruniri la care participă sute și sute de cetățeni. Ei participă la demonstrații de stradă, cu torțe și lozinci, în semn de solidaritate cu poporul vietnamez, care luptă pentru independență. La Padova, mii de cetățeni au manifestat vineri împotriva a- gresiunii S.U.A. în Vietnam. La Roma, în numeroase cartiere s-au aprins focurile păcii care vor arde pînă la sfîrșitul sărbătorilor de iarnă. La Mantova, Modena, Treviso, Ravenna, Piacenza, Arezzo, Bari, Napoli, Foggia și în numeroase alte orașe au avut loc și continuă să se desfășoare pînă după Anul Nou asemenea manifestații pentru pace în Vietnam.

soare în care, condamnînd raidurile aviației americane asupra teritoriului R. D. Vietnam, cer guvernului să se desolidarizeze de politica dusă de S.U.A. în Asia de sud- est. Totodată, scrisoarea cere lui Wilson să întreprindă acțiuni diplomatice în vederea obținerii încetării bombardamentelor americane asupra Republicii Democrate Vietnam.

Pocea vic- din
CAIRO 24 (Agerpres). — porul egiptean a sărbătorit de-a 10-a aniversare a Zilei toriei împotriva agresiunii zona Canalului de Suez. în cadrul festivităților organizate cu acest prilej, președintele R.A.U., Gama! Abdel Nasser, care se află împreună cu alte oficialități egiptene în orașul Port-Said, a rostit un discurs în care s-a referit la principalele aspecte ale evoluției situației politice din lumea arabă. Vorbind despre solidaritatea popoarelor și țărilor ședințele Nasser i-a nou pe conducătorii dite și Iordaniei de torii unei orientări reacționare și supuse monopolurilor occidentale.Referindu-se la cea mai actuală problemă a lumii arabe — bătălia pentru petrol, Nasser și-a reafirmat sprijinul acordat Siriei șl Ira-

arabe, pre- acuzat din Arabiei Sau- a fi promo-

kului în conflictul lor cu ;,Iraq Petroleum Company". „Imperialismul și reacțiunea nu au abdicat, a spus Nasser, referindu-se la încercarea companiilor internaționale occidentale de a-și menține dominația în această parte a lumii. Au fost schimbate numai metodele. Nu se mai atacă cu bombe sau arme care ar face prea mult zgomot, împotriva noastră se folosesc acum blocadele economice sau războiul foamei". Amintind în legătură cu aceasta hotărîrea guvernului S.U.A. de a opri exporturile de grîu către R.A.U., președintele Nasser a subliniat că „aceste exporturi au fost condiționate de a- numite propuneri pe care nu le-am putut accepta", deoarece ar fi fost lezată suveranitatea și independența țării.

Republicii Socialiste Romania!

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ LA TOKIOTOKIO 24 (Agerpres). — Asociația de prietenie Japonia — România a organizat la Tokio o ședință festivă consacrată aniversării Republicii Socialiste România. Cu acest prilej au fost prezentate filmele documentare românești „Ceramica de Oboga“ și „Cronică la
un miracol", trimise asociației de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Au participat președintele Asociației de prietenie, Hisao Kuroda, deputat în Parlamentul japonez, precum și membri ai ambasadei Republicii Socialiste România la Tokio.

//LUNA-13"
A ASELENIZAT UN

Personalul bazei militare ae
riene americane de Ia San An
tonio va fi azi martorul unul 
moment neplăcut. De cîteva 
zile, la această bază se fac pre
gătiri pentru a se primi un nou 
transport de răniți din Vietnam. 
„Combatanții G. I.'s (cum sînt 
denumiți militarii americani din 
Vietnamul de sud) vor fi spita
lizați în S.U.A. pentru trata
ment. La primire va fi prezent 
însuși președintele Johnson pro
babil pentru a-i „felicita” și 
„îmbărbăta", deși, s-o recunoaș
tem, un asemenea prilej nu ar fi 
fost preferat de președinte în 
pragul sărbătorilor de iarnă.

L

MAREA MAJORITATE

d

în localitatea Thuy 
Den din R. D. Viet
nam: un elev în
cearcă să-și dez
groape colegii de 
sub dărîmăturile 
școlii bombardate 
de pirații ameri

cani ai aerului

A ȚĂRILOR ARARE 
SPRIJINĂ SIRIA

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Sîmbătă la ora 21,01 (ora Moscovei) stația automată sovietică „Lu- na-13“ a aselenizat lin în regiunea Oceanului Furtunilor.Locul aselenizării se află Intre coordonatele selenografice : 18 grade 52’ latitudine nordică — 62 grade 03’ longitudine vestică. în urma stabilirii legăturilor prin radio cu stația, s-a constatat că aparatajul de bord al acesteia funcționează normal. Zborul stației a durat aproximativ 80 de ore. La 22 decembrie.

ora 21,41 (ora Moscovei),, «-a efectuat cu succes o corectare a traiectoriei de zbor a stației pentru a se asigura aselenizarea în regiunea stabilită. Cînd stația a ajuns la 70 km de suprafața lunară a intrat în funcțiune instalația de frînare după care s-a efectuat aselenizarea lină.„Luna-13“ este cea de-a doua stație sovietică automată care s-a plasat pe suprafața satelitului natural al Pămîntului, după cea de la 8 februarie 1966.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Peste 400 de lideri sindicali, parti- cipanți la o conferință ce a avut loc la Chicago, au cerut încetarea atacurilor aeriene americane împotriva R. D. Vietnam. De la tribuna conferinței — care a întrunit reprezentanți ai sindicatelor din industria oțelului, de automobile, confecții — numeroși vorbitori au subliniat că uriașele cheltuieli legate de războiul din Vietnam au dus la reducerea alocărilor destinate unor programe interne.
★LONDRA 24 (Agerpres). — Un grup de reprezentanți ai organizațiilor de tineret din Anglia au a- dresat premierului Wilson o scri-

8 iOțH-VIATA
I.....
i BILANȚ Șl PERSPECTIVE 
\ IN ANGLIA ȘIR.EG.

PARIS 24 (Agerpres). — Agenția 
France Presse trece în revistă des
fășurarea vieții economice a anu
lui 1966 în unele state occidentale.

Referindu-se la Marea Britanie, 
agenția arată că sporul produc
ției a fost numai de 1 la sută, în 
anul 1366, iar pentru anul 1967 se 
prevede o stagnare aproape com
pletă. De asemenea, se apreciază 
că, la mijlocul anului viitor, nu
mărul șomerilor va ajunge la 
750 000. Guvernul laburist, se sub
liniază în continuare, a reușit să 
restabilească parțial echilibrul 
balanței de plăți. El va trebui să

dispună de un surplus de mal 
multe sute de milioane dolari pînă 
la toamna viitoare. Trebuie însă 
remarcat faptul că Marea Brita
nie nu a rambursat decît o parte 
din creditele primite pe termen 
scurt de la diferite state occiden
tale pentru sprijinirea lirei ster
line.

Fără reînnoirea acestor credite 
pe termen scurt nu va fi sigur 
dacă Marea Britanie va putea să 
realizeze echilibrul balanței sale 
de plăți. Datoriile permanente pe 
termen scurt ale Marii Britanii se 
ridicau, Ia sfîrșitul lunii octombrie, 
la 5 miliarde lire sterline.

în altă țară vest-europeană, Re
publica Federală a Germaniei, creș
terea producției s-a încetinit con
siderabil. în 1966 ea a fost cu 3,5 
la sută mai mică decît în anul 
precedent.

Alte semne de criză
RELAȚIILE COMERCIALE
C. E E £1.

presa bri nică

CAIRO 24 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile de presă, 
marea majoritate a țărilor arabe con
tinuă să-și afirme sprijinul pentru 
măsura guvernului sirian de a pune 
sub sechestru bunurile mobile șl imo
bile ale companiei Iraq Petroleum, ce 
a refuzat să-i satisfacă cererile în
dreptățite de sporire a redevențelor.După o ședință a cabinetului ye- menit, la Sanaa s-a anunțat vineri că guvernul Yemenului sprijină lupta dreaptă a poporului sirian pentru dobîndirea drepturilor sale, în conflictul dintre Siria și I.P.C., a declarat șeîcul Sabah el Ahmed el Jaber, ministrul kuweitian de externe, Kuweitul se situează de partea Siriei. Un purtător de cu- vînt al guvernului libanez a declarat că Libanul sprijină Siria în acțiunile adoptate față de I.P.C.

an cu un important deficit pentru 
A.E.L.S. Potrivit unui raport al 
A.E.L.S. dat publicității la Gene
va, statele acestei organizații au 
importat din statele membre ale 
Pieței comune mărfuri in valoare 
de 8162 milioane dolari, exportînd 
în C.E.E. mărfuri în valoare 
numai 5 681 milioane dolari.

CONSTATĂRILE

UNUI EXPERT
AUSTRIAC

de

IN URMA HOTArIRII 0. N. U.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
Noua Zeelandă 
riatului general 
doptat o serie 
merțul cu Rhodesia. S-au 
reguli prin care se interzice impor
tul din Rhodesia al diferitelor ma
terii prime ca asbest, minereu de 
fier, crom, fontă și unele produse 
alimentare. Totodată au fost impu
se restricții asupra vînzărilor sau 
transportului de arme în Rhodesia, 
•livrărilor de diferite vehicule, de 
petrol sau produse petrolifere.

a notificat Secreta
și O.N.U. că a a- 
de restricții în co- 

stabilit

★

„Asociația constituțională rhode- 
siană', organism opus guvernului 
lui Ian Smith, alcătuită din foști po
liticieni, a dat publicității sîmbătă 
o declarație în care cere guvernu
lui și primului ministru să-și țină 
„cuvîntul de onoare" că poporul 
rhodesian va fi consultat înainte de 
a angaja țara în adoptarea unui 
statut de republică. „Rhodesienii 
să nu fie orbiți printr-o argumen-

sens.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
chiziționarea ziarului „Times" 
către lordul Thomson este simpto
mul cel mai semnificativ, dar nu 
singurul, al crizei prin care trece 
presa britanică. Din Londra se a- 
nunță demiterea neașteptată a
redactorului șef al ziarului de 
mare circulație „Daily Mail",
Randall. Potrivit cercurilor Fleet- 
Street-ului (cartierul ziarelor lon
doneze — n.r.), el a fost făcut răs
punzător de scăderea tirajului zia
rului în acest an cu 65 000 exem
plare. La scăderea numărului ci
titorilor a contribuit, desigur, ma
jorarea, începînd din februarie, a 
prețului de vînzare al ziarului, de 
la 3 la 4 penny. Tirajul ziarului 
„Daily Mail" scăzuse, în pri
mele șase luni ale anului, pînă 
la 2,38 milioane exemplare, nive
lul cel mai coborît de la fuziona-

A- de înrea lui cu „News Chronicle", 
1960. Edițiile lui „Daily Mail" se 
cifrau pe atunci la 2,1 milioane, și 
cele ale lui „News Chronicle" la 
1,2 milioane exemplare. In Fleet- 
Street circulă acum zvonul, repro
dus și de televiziune, că „Daily 
Mail" urmează să fuzioneze cu 
concurentul său cel mai primejdios, 
„Daily Express" (ediție zilnică de 
peste 4 milioane exemplare).

Printr-o criză încă nerezolvată 
trece „Guardian", unde sindicatele 
nu și-au precizat încă poziția față 
de propunerea patronilor ziarului 
de a se asigura o economie anuală 
de 500 000 lire sterline pe calea 
unei reduceri a personalului. S-a 
anunțat că redactorul-șef al birou
lui din Londra al ziarului, Gerard 
Fay, demisionează pentru a preîn- 
tîmpina, prin acest gest, concedie
rea unor colegi.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
Schimburile comerciale ale Aso
ciației Europene a Liberului 
Schimb cu Piața comună s-au sol
dat în primele 9 luni ale acestui

VIENA 24 (Agerpres). — Directorul Institutului de cercetări economice austriece, Franz Nemschak, într-o a- naliză a situației economice a Austriei, a arătat că indicele de creștere a economiei acestei țări a fost în ultimii doi ani de la 3 pînă la 4 la sută.Nemschak a arătat apoi că deficitul balanței de plăți se ridică în acest an la 5 miliarde de șilingi. El a apreciat că, în anul viitor, deficitul va spori cu încă 3 miliarde de șilingi. Potrivit spuselor lui Nemschak, una dintre cauzele acestei situații o constituie discriminările la care sînt supuse exporturile austriece de către Piața comună.
REPUBLICA DOMINICANĂ’

Arestarea unui lider sindical
SANTO DOMINGO 24 (Agerpres). — Liderul sindical dominican Julio Pena Valdes a fost arestat de poliție la sosirea pe aeroportul din Santo Domingo, după ce a întreprins o călătorie în Europa. Organizațiile sindicale de stînga din Republica Dominicană au protestat împotriva acestei a- restări, care a avut loc la numai 24

de ore după ce opoziția a criticat în Camera Deputaților faptul că mai mulți conducători sindicali au fost întemnițați pentru că s-au opus politicii represive a guvernului Balaguer. Pena Valdes a calificat arestarea sa ca fiind arbitrară, și a subliniat că este vorba de manevră a cercurilor de dreapta.

I
I
I
I
I
I
I
I
§
I
I
I
I
8

TOKIO 24 (Agerpres). — Guvernul japonez a adoptat o hotărîre cu privire la înfăptuirea sancțiunilor economice împotriva Rhodesiei. Au fost luate măsuri pentru suspendarea exporturilor de automobile și motociclete, precum și de piese de schimb.Totuși, ziarul „Mainiți" a făcut cunoscut că reprezentantul Ministerului Comerțului Exterior și al Industriei a declarat anterior că guvernul japonez „nu are posibilitatea" să controleze vînzarea vehiculelor japoneze în Rhodesia de către unele țări terțe, ca de exemplu R.S.A.
★

Generalul Kyf 
premieru (-mario
netă de la Sai
gon, esfe în o- 
fensivă... verba
lă. Ultima dată,

în discursul ținut joi, a adresat o fili
pică propriilor sale trupe, care, prlrt 
comportamentul lor în rîndurila 
populației, „strică fotul'. „Așa nu mal 
merge. Voi fi necruțător I* După care 
a urmat fraza-program : „Noi vrem să 
aducem populației din regiunile con
testate (adică de sub controlul F.N.E, 
— n.r.) o dreptate socială aare să răs
pundă Idealurilor marxiste pentru a 
evita consecinfe psihologice dezas
truoase'. Ei, nu zău, chiar să recu
noști că întreaga populafle are Idea
luri marxiste 
mult ? Dar ce

nu esfe cumva prea 
nu spune omul la alean!

La uzinele eoni* 
pantei Boeing 
de la Seafle 

(una din marile firme americane în 
domeniul aerospafial) au fosf conce- 
diafi în ulflmele zile 1 400 de munci
tori. Alfe concedieri sînt în curs. Mo
tivul invocat esfe acela că beneficiile 
companiei n-au atins în trimestrul l.il 
decîf... 12161 000 de dolari, o sum? 
mare în sine, dar mică în raport cu 
profiturile din perioada coresp'<‘ ză- 
foare a anului frecuf. Drept care, de
vine rentabil ca muncitorii să fie 
runcațl pe drumuri. Sau, pentru a păa- 
fra specificul, să rămînă în aer.

ÎN AER

împotmm Rhmtefeî
în urma recomandării de către Adunarea Generală a O.N.U. a unor 

sancțiuni economice împotriva regimului rasist din Rhodesia, tot mai 
multe țări anunță măsuri în acest

Sancțiuni ®©©n©mfc@ $

tare legală care să justifice afir
mația că am devenit deja, în mod 
automat, o republică' — se spune 
în document.

în încheiere, declarația cere res
pectarea libertății de opinie și a 
cuvîntului, și cere politicienilor care 
conduc țara „să nu impună tuturor 
propria 
tică".

|
lor voință și gîndire poli- gj
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...dar petrolul continuă
să &irgi spi$ Safebrt

METAMOR 
FOZĂ

Albert 
fostul 
(autointitulat) al 
provinciei mi- 

Sud-Kasai, în pre? 
un pasionat colec-

Kalonji, 
împărat

niere congoleze 
zent senator, este 
fionar de timbre pe care singur și le 
imprimă cu efigia sa. în ultimul timp 
el a anunțat că se retrage din viața 
politică : intenționează să se consacre 
activității industriale. Probabil e o în
deletnicire mai rentabilă. La Kinshasa 
nu s-a exprimat încă nici un regret 
față de hofărîrea lui Kalonji de a pă
răsi o scenă în care nu a jucat nicio
dată vreun rol pozitiv.

CINE SAPĂ
GROAPA
ALTUIA

în Burundi, ,î- 
valifățile dintre 
regele Ntare V 
și primul minis
tru Micombero 
au avut un dez-

nodămînf neașteptat. Regele, profitînd 
de absenfa din țară a premierului, a 
încercat, fără sorji de izbîndă, să-l 
îndepărteze. N-a trecut mult timp șl 
Micombero, acjionînd în aceleași cot* 
dijii, i-a jucat festa lui Ntară, detro- 
nîndu-l. Cine sapă groapa altuia...

EVADĂRILOR
12 dețl- 

au eva-RECORDUL

Revista „U.S. News and World Report" publică acest clișeu cu următoarea 
plicație: „Petrolul este transportat din Africa de Sud spre Rhodesia cu aju
torul autocisternelor. în această țară nu s-a semnalat pînă acum o lipsă 

serioasă de produse petrolifere"

încă
nuți
dat, în ultimele 
două zile, din 
închisorile en- 

Liverpool, cinci 
Staffordshire șl

gleze: cinci la 
la Drake Hall în 
doi la Birmingham. Un al treispre
zecelea fugise cu o zi mai înain
te la Dartmoor. „Numele lui : Frank 
Mitchel, poreclit „nebunul cu 
securea'. S-a calculat că totalul

DJAKARTA. Tribunalul militar special 
din Djakarta a pronunțat sîmbătă sen

tința capitală împotriva lui Omar Dhani, 
fost ministru al forțelor aeriene din Indo
nezia.

PHENIAN. La Muzeul coreean de arte 
■™ plastice din Phenian a avut loc verni
sajul unei expoziții românești de artă 
plastică, organizată în cadrul planului de 
colaborare culturală încheiat între țara 
noastră și R.P.D. Coreeană. Expoziția cu
prinde aproximativ 70 de lucrări.

Haut Katanga". Hoțărîrile guvernului con- 
golez sînt următoarele : blocarea exporturilor 
de cupru și alte minereuri extrase de această 
societate, continuarea producției în mod o- 
bișnuit; menținerea persoanelor străine în 
funcțiile respective ; transferarea sediului so
cietății „Union Miniere" la Kinshasa.

Ul._- •

Se formează cadre 
sanitare în Sene
gal: o tînără care 
urmează cursul de 
surori medicale a- 
sistă la o operație

R& BUENOS AIRES. Tn fața clădirii Consi- 
“ liului de Miniștri al Argentinei a avut 
loc o demonstrație a salariațiior publici din 
capitala argentineană, organizată în semn de 
protest împotriva întîrzîerii plății salariilor, 
însemnate forțe polițienești au atacat pe ma- 
nifestanți cu grenade cu gaze lacrimogene 
și bastoane de cauciuc.

H BRUXELLES. Ambasadorul congolcz Ia 
Bruxelles, M. Bernardin Mungul-Diaka, 

a fost primit sîmbătă de Pierre Harmel, 
ministrul belgian al afacerilor externe, căruia 
i-a expus hoțărîrile - guvernului de la 
Kinshasa referitoare la „Union Miniere du

BEJ HAMBURG. Intr-un interviu acordat 
““ ziarului „Die Welt", președintele Fede
rației partidului U.C.D. din Renania de 
nord-Westfalia, Herman Josef Dufhues, a 
subliniat că intenționează să-și pună candi
datura pentru postul 
U.C.D., după ce fostul 
Erhard, se va retrage, 
1967, din această funcție.

de președinte al 
cancelar, Ludwig 

la începutul anului

RIO DE JANEIRO. Peste 100 000 de lu- 
crători de pe plantațiile de zahăr și de 

la fabricile de zahăr din nord-estul Bra
ziliei au încetat lucrul. Greviștii cer plata 
salariilor care le-au fost reținute.

Era SAN JUAN. Guvernatorul teritoriului 
“S’ Porto Rico, avînd statut de „liber aso
ciat" la S.U.A., Roberto Sanchez Vilella, a 
semnat vineri seara o lege prin care se 
fixează pentru 25 iulie 1967 data unui ple
biscit în cursul căruia populația din Porto 
Rico să se pronunțe asupra viitorului rela
țiilor politice dintre acest teritoriu și S.U.A.

M ALGER. Aci a fost semnat un acord 
care reglementează cea mai mare parte 

a problemelor financiare aflate pînă acum în 
suspensie între Algeria și Franța. Negocie
rile au avut drept scop găsirea unei soluții 
privind problema datoriilor externe contrac
tate înainte de proclamarea independenței 
Algeriei și rămase în vigoare.
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evadărilor reușite în acest an este 
de 591. Și cifra nu este definitivă, 
întrucît pînă la 31 decembrie mai 
sînt... cîteva zile.

în presă și în opinia publică din 
Anglia se răspîndește îngrijora
rea : ce se întîmplă cu polițiștii și 
cu paznicii închisorilor ? Cercurile 
de dreapta sînt însă liniștite : de 
„condiții favorabile" evadărilor 
beneficiază în genere infractori de 
drept comun. Cînd este vorba de 
cei încarcerați pentru motive po
litice, inclusiv pentru participarea 
la mișcările de eliberare, lucrurile 
se schimbă. De pildă, din temni
țele coloniei britanice Aden nu a 
fost semnalată încă nici o eva
dare 1
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