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Intîlnirea conducerii de partid
cu președinți ai cooperativelor agricole
și ai uniunilor cooperatiste județene

Luni, la sediul 
teii al Partidului Comunist Român 
b avut loc o întîlnire a conducerii 
de partid cu președinți ai coope
rativelor agricole de producție din 
întreaga țară și cu președinții u- 
niunilor județene ale cooperative
lor agricole de producție.

La întîlnire au luat parte tova-

rășii Nicolae Ceaușescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Va- 
sile Vîlcu, Dumitru Popescu.

Cu acest prilej a avut loc o 
dezbatere pe marginea proiectului, 
de lege privind impunerea venitu
rilor realizate din activități agri
cole, care a fost discutat în ma
sele largi ale țărănimii cooperatis-

te și se află pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a
Naționale.

Au luat cuvîntul
dose, președintele C.A.P. Stoică- 
nești, județul Olt; Radu Constan
tin, președintele C.A.P. Amărăștii 
de Sus, județul Dolj ; Virgil Po
pescu, președintele C.A.P. Vărăștî,

județul Ilfov; Nicolae Vlad, pre
ședintele Uniunii județene C.A.P. 
Suceava ; Chirii Priveghi, pre
ședintele C.A.P. OiSobești, județul 
Vrancea ; Rovin Măstan, președin
tele C.A.P. Romanași, județul Să
laj ; Ion Olteanu, președintele
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Stimați tovarăși,
Am considerat util să dezbatem 

împreună proiectul de lege privind 
impunerea veniturilor agricole, 
pentru a asigura ca el să îmbine 
în mod armonios interesele gene
rale ale statului cu cele ale ță
rănimii, ale cooperatorilor și ne
cooperatorilor, să constituie un sti
mulent în dezvoltarea producției a- 
gricole și consolidarea continuă a 
cooperativelor agricole de produc
ției'

Aș dori să remarc cu deosebită 
satisfacție faptul că, atît în dez
baterile care au avut loc în ju
dețe, ’Jn cooperative, cît și astăzi, 
aici, s-a subliniat că proiectul de 
lege corespunde acestor țeluri, a- 
eestor interese ; el a fost înțeles și 
însușit de masele largi ale coope
ratorilor din țara noastră.

Centru a înfățișa efortul pe care 
Șistul nostru îl face în vederea 

progresului agriculturii, ridicării 
nivelului de trai al țărănimii și 
pentru a reliefa necesitatea ca ță
rănimea să contribuie, pe măsura 
creșterii puterii sale economice, la 
asigurarea mijloacelor financiare 
pentru dezvoltarea societății noas
tre, am să mă refer la cîteva date 
ce mi se par mai semnificative.

în primul rînd, trebuie reținut 
faptul că față de 1955, cînd im
pozitul agricol reprezenta 1 mi
liard 637 milioane, anul acesta el 
reprezintă 1 miliard 65 milioane 
— deci cu aproape 600 milioane 
mai puțin. Cheltuielile făcute de 
stat în comune în 1955 reprezen
tau 1 miliard 546 milioane ; com
parand volumul impozitului agricol 
cu cheltuielile bugetare rezultă că 
pe atunci statul rămînea cu aproa
pe 100 de milioane. Anul acesta, 
cheltuielile de la buget pentru ne
voile comunelor se ridică la 5 mi
liarde 430 milioane, diferența față 
de impozitul plătit de țărănime, 
suportată de stat, fiind de 4 mi
liarde 365 milioane.

După cum vedeți, tovarăși, din 
aceste cifre, statul face eforturi 
Serioase pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a comunelor; chiar 
după intrarea în vigoare a noii 
legi a impozitului agricol, se va 
încasa de la țărănime circa 1 mi
liard 200 milioane lei, statul con- 
tinuînd să încaseze mai puțin de
cît în 1955, și să suporte aproape 
4 miliarde 500 milioane lei din bu
get pentru nevoile comunelor.

Fondurile destinate bugetelor co
munale sînt utilizate în multe di
recții. Pentru activitatea agro-zoo- 
veterinară, în 1955 cheltuiam 376 
milioane, iar în 1968 cheltuim pes
te 1 miliard 240 milioane. Sumele 
afectate pentru drumuri comunale 
și lucrări edilitar-gospodărești 
s-au mărit de la 107 milioane în 
1955 la peste 500 milioane în acest 
an. Cheltuielile pentru învățămînt 
reprezentau în 1955 — 642 milioane 
iar în 1968 ele s-au ridicat la a- 
proximativ 2 miliarde 307 milioa
ne, din care circa 140 milioane pen
tru cărțile distribuite gratuit elevi
lor din școlile existente în mediul 
rural. Pentru sănătate, statul plătea, 
în 1955, 197 milioane iar în 1968 
plătește 930 milioane. Fondurile 
pentru cultură și artă s-au mărit 
în aceeași perioadă- de la 37 mi
lioane Ia 128 milioane. Penti-u ad
ministrația comunală, în 1955 
se cheltuiau 187 milioane, iar în 
1968 circa 320 milioane. După 
cum vedeți, tovarăși, bugetul 
Statului suportă pentru activitatea

din comune cheltuieli cu mult mai 
mari decît se încasează sub formă 
de impozite de la țărănime. Pentru 
a acoperi aceste cheltuieli sîntem 
nevoiți să luăm din alte surse încă 
de aproape patru ori cît încasăm 

■ prin impozitul agricol. Subliniez 
toate acestea pentru că este bine 
să avem în vedere acest tablou 
atunci cînd analizăm problemă 
așezării impozitului agricol.

Este cunoscut, tovarăși, că în anii 
la care mă refer producția agricolă 
a crescut și odată cu aceasta au 
sporit simțitor veniturile țărăni
mii ; dacă am lua ca bază de 
comparație nu anul 1955, ci anul 
1965 am constata că în 1968 va
loarea zilei-muncă în cooperative 
s-a mărit de la 17 la 19 lei, iar 
veniturile bănești obținute de țără
nime din munca în cooperative au 
crescut de la 5,4 miliarde la peste 6 
miliarde lei. In această perioadă 
veniturile bănești obținute prin 
vînzarea produselor agricole pe 
piață au crescut de la 4 miliarde 
350 de milioane la 5 miliarde 100 
de milioane lei.

Toate acestea dovedesc, tovarăși, 
că datorită eforturilor pe care le 
face statul pentru modernizarea a- 
griculturii, pentru dezvoltarea în
treprinderilor de mecanizare, pen
tru chimizare și alte acțiuni s-au 
creat condiții pentru creșterea con
tinuă, an de an, a veniturilor coo
peratorilor. Nu s-a asigurat însă, 
prin sistemul impozitelor de pînă 
acum, ca și țărănimea, pe măsura 
și proporțional cu creșterea veni
turilor, să participe la formarea 
mijloacelor financiare ale statului.

N-am vorbit de cheltuielile pen
tru învățămîntul superior, de bur
sele pe care le acordăm elevilor și 
studenților proveniți de la sate, de 
o serie de alte cheltuieli care con
tribuie, de asemenea, la creșterea 
bunăstării țărănimii; pentru că, 
este de la sine înțeles, dacă aceste 
cheltuieli nu ar fi asigurate de că
tre stat, ele ar trebui suportate de 
către țăranii care își dau copiii la 
învățătură.

Despre creșterea nivelului de 
viață al țărănimii vorbește, de ase
menea, și faptul că între anii 1962 
și 1967 s-a construit la sate un 
număr de aproape 427 000 locuințe. 
Cunoașteți cu toții ce .locuințe se 
construiesc acum în sate, ce înfă
țișare prosperă au căpătat comu
nele patriei noastre 1 Desigur, este 
foarte bine că e așa, tovarăși! Un 
alt indice al nivelului de trai al 
țărănimii este creșterea numărului 
satelor electrificate de la 4 600 în 
1962, Ia 9 200 în 1968. Abonații la 
radio și radioficare din rîndul ță
ranilor au sporit de la 757 000 — 
în 1962, la 1 milion 367 mii — în 
1968, iar numărul televizoarelor 
din sate a crescut de la 5 652 în 
1962, la peste 176 000 în 1968. Se 
poate continua astfel șirul cifrelor 
care demonstrează creșterea bună
stării țărănimii și, în primul rînd, 
a țărănimii cooperatiste. Aș mai 
aminti, de pildă, de achizițiile de 
mobilă făcute de țărani în acești 
ani, și dumneavoastră puteți enu
mera încă multe exemple de acest 
fel.

Faptele dovedesc în mod incon
testabil că veniturile și situația e- 
conomică a țărănimii s-au îmbună
tățit și se îmbunătățesc an de an 
— ca urmare a creșterii producției 
agricole, a eforturilor pe care le 
face statul pentru sprijinirea agri-

culturii prin mecanizare, prin chi
mizare, prin introducerea cuceriri
lor științei agricole moderne. Tre
buie subliniat faptul că inginerii 
care deservesc cooperativele sînt 
plătiți de stat, că medicii veteri
nari sînt, de asemenea, retribuiți 
din bugetul statului. întreținerea 
lor costă statul sute de milioane 
de lei. Este bine ca dumneavoastră, 

■ președinți . de cooperative, pre
ședinți ai uniunilor cooperatiste ju
dețene să aveți permanent în ve
dere aceste eforturi pe care le face 
statul nostru pentru dezvoltarea 
agriculturii. Trebuie subliniat cu 
toată limpezimea că progresele ob
ținute în agricultură nu ar fi fost 
posibile fără efortul material con
tinuu făcut de partidul și de sta
tul nostru. Politica consecventă a 
partidului nostru asigură sporirea 
producției agricole, modernizarea 
agriculturii patriei noastre, înflo
rirea satelor.

Desigur, au dreptate tovarășii 
care au spus aici că diferențierea 
impozitului agricol nu va asigura 
de la sine creșterea producției în 
cooperativele slab dezvoltate, îm
bunătățirea activității lor, sporirea 
veniturilor cooperatorilor. Singura 
cale pentru toate cooperativele — 
și pentru cele bune și pentru cele 
rămase în urmă — de a asigura ! 
creșterea continuă a veniturilor, 
este calea producției, calea orga
nizării temeinice a muncii, a fo
losirii intensive, raționale a mij
loacelor pe care statul le pune la 
îndemîna țărănimii — mecaniza
rea, știința agricolă, chimizarea, 
semințele selecționate, animalele 
de rasă. Fără acestea nici un fel 
de diminuare a impozitului, chiar 
renunțarea completă la impozit, 
nu poate duce la îmbunătățirea 
nivelului de viață al țărănimii. De 
aceea, problema esențială pe care 
trebuie să o analizeze cooperati
vele, Uniunea Națională, uniunile 
județene, Consiliul Superior al A- 
griculturii, direcțiile agricole jude
țene — este aceea a organizării 
mai bune a muncii în vederea 
sporirii

Dacă 
rea în 
trebuie
serioase în domeniul îmbunătățirii 
organizării muncij, al procesului 
de producție. Nu ne-am propus 
să dezbatem acum această pro
blemă — o avem în vedere pen
tru viitorul apropiat, cînd ne 
vom întîlni cu toți cei care răs
pund de acest sector. Va trebui să 
facem totul pentru ca numărul 
cooperativelor cu venituri mai 
mici să descrească rapid, pentru 
ca toți cooperatorii să obțină ve
nituri corespunzătoare. Reducerea 
impozitului agricol în cooperative
le mai puțin dezvoltate din punct 
de vedere economic contribuie, în- 
tr-o oarecare măsură, la îmbună
tățirea veniturilor cooperatorilor, 
dar, desigur, această măsură nu 
poate rezolva problema. Noi vrem 
să asigurăm progresul mai rapid 
al acestor cooperative, ridicarea 
lor deocamdată cel puțin la nive
lul cooperativelor mijlocii. în felul 
acesta vor crește și veniturile coo
perativelor și veniturile statului. 
Desigur, noi dorim ca nici coope
rativele mijlocii să nu stea pe loc, 
ci să le ajungă din urmă pe cele 
fi-untașe, iar acestea, la rîndul lor, 
să pășească mereu înainte.

producției.
vrem să lichidăm rămîne- 
urmă a unor cooperative 

să ne gîndim la măsuri

Aș ruga pe tovarășii cate vor 
merge acum acasă să explice aceste 
probleme tuturor cooperatorilor și 
mai ales să acționeze. pentru a- 
doptarea unor măsuri concrete care 
să asigure ridicarea cooperativelor 
rămase în urmă.’ Fiecare unitate 
cooperatistă are la îndemînă nu
meroase posibilități pentru a se 
dezvolta, pentru a se ridica din 
punct de vedere economic. Aseme
nea posibilități au și cooperativele 
din regiunile de deal și premon- 
tâne, unde condițiile de sol și climă 
nu sînt dintre cele mai prielnice. 
Experiența arată însă că nu aceste 
condiții sînt cele care au determi
nat rămînerea în urmă a unor coo
perative, ci slaba preocupare pen
tru organizarea producției. Va tre
bui să analizăm ce se poate face 
mai bine în aceste cooperative în 
ce privește creșterea animalelor, 
cultivarea plantelor tehnice, a ce
realelor, practicarea pomlculturii și 
viticulturii. Să ne gîndim, pentru 
fiecare unitate în parte, ce este 
mai corespunzător, să organizăm 
valorificarea din plin a pămîntului; 
a tuturor resurselor, utilizarea mai 
bună a forței de muncă. Aceasta 
este singura cale pentru a asigura 
ridicarea veniturilor cooperative
lor, creșterea bunăstării țărănimii.

în așezarea impozitului agricol, 
trebuie să pornim de la faptul că 
este bine ca fiecare țăran coope
rator și necooperator să-și plă
tească direct impozitul către stat, 
așa cum a fost de altfel întot
deauna. Este necesar ca fiecare 
cetățean să știe că are atît drepturi, 
cît și obligații față de stat, și prin
tre obligații se numără și aceea de 
a participa, în raport cu veniturile 
sale, la cheltuielile generale ale 
statului. Firește, astăzi lucrurile 
stau altfel decît în trecut; statul 
muncitorilor și al țăranilor, stăpîn 
pe mijloacele de producție, își asi
gură din sectorul de stat al econo
miei cea mai mare parte a venitu
rilor sale. Totuși, este necesar — 
atît în prezent cît și încă mult timp 
de-acum înainte — ca fiecare ce
tățean să contribuie, pe calea im
pozitelor, la susținerea 
statului. Salariații, știți 
tribuie prin impozit la 
veniturilor statului cu
miliarde lei, deși numărul lor este 
mult mal mic decît al țăranilor. 
Țăranii contribuie doar cu un mi
liard și 200 de milioane. în stabi
lirea impozitului trebuie să se țină 
seama de posibilitățile economice 
ale țărănimii.

Desigur, tovarăși, ne așteptăm 
ca producția agricolă să crească și 
pe această bază să sporească atît 
veniturile cooperatorilor, cît și cele 
ale statului. Există deci o co
interesare reciprocă a țărănimii 
cooperatiste și a statului. La un 
venit de 100 de lei, statul ia impo
zit în medie 8 lei, iar cooperatori
lor le rămîn 92 de lei. Co
interesarea cooperatorilor este, 
prin' urmare, mult mai mare ; spe
răm că acest lucru va fi just în
țeles și îi va stimula pe țărani să 
depună eforturi sporite pentru 
creșterea continuă a producției a- 
gricole. în acest scop, statul va 
continua să acorde un ajutor sub
stantial agriculturii. Se vor pro
duce mai multe îngrășăminte : a- 
nul viitor vom ajunge, probabil, 
la o cantitate de circa 900 000 de 
tone substanță activă. Vom dispune

activității 
bine, con- 
alcătuirea 
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1969 - AN H0TĂRÎT01 
PENTRU ÎNDEPLINIRE

CINCINALULUI

Chemările la întrecere pe care conferințele 
organizațiilor de partid ale municipiului Bucu
rești și județului Timiș, institutele de cercetări 
și proiectări din sectorul 7 al Capitalei le-au 
adresat organizațiilor județene de partid, tutu
ror oamenilor muncii, în vederea îndeplinirii 
și depășirii planului de. dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1969, au fost primite cu deo
sebit interes în întreaga țară.

Subliniind semnificația anului 1969, ca an 
decisiv în îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al IX-Iea al partidului, a obiectivelor actualului 
plan cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat, la Conferința organizației de partid a 
municipiului București, această chemare ca o 
acțiune bună, care „VA AVEA O INFLUENȚĂ 
POZITIVĂ NU NUMAI ÎN ACTIVITATEA 
ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ DIN CAPITALĂ, 
CI ȘI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ".

Participanții la conferințele organizațiilor 
județene ale P.C.R., la plenarele extraordinare 
ale comitetelor județene de partid, în cadrul

chemările amintite, 
și cu răspundere, 
existente în toate 

. , au formulat — în
numele oamenilor muncii din județele respec
tive — angajamente însuflețitoare, realiste, în 
vederea creșterii suplimentare a producției in
dustriale și agricole, realizării înainte de 
termen a investițiilor, ridicării nivelului cali
tativ și al eficienței în toate domeniile produc
ției materiale, dezvoltării 
tare științifică.

Publicăm, începînd de 
punsurile la chemările la întrecere, angaja
mentele pe care conferințele organizațiilor 
județene de partid și plenarele extraordinare 
ale comitetelor județene de partid și le-au luat 
în numele comuniștilor, al oamenilor muncii, 
pentru a obține în cel de-al 4-lea an al cinci
nalului noi și remarcabile realizări în economie, 
știință și cultură, în toate domeniile construcției 
socialiste din patria noastră.

HUNEDOARA
e SE VOR LIVRA SUPLIMENTAR : 33 000 

TONE CĂRBUNE BRUT, 10 000 TONE FIER 
MINEREU MARFA, 100 TONE CUPRU ÎN 
CONCENTRATE, 25 TONE ZINC ÎN 
CONCENTRATE, 12 000 TONE FONTA, 
15 000 TONE OTEL, 12 000 TONE LAMI
NATE, 1 000 TONE COCS METALURGIC, 
150 MILIOANE KW/ORA ENERGIE ELEC
TRICA e ECONOMII LA CONSUMURILE 
SPECIFICE DE 1 000 TONE MATERIALE 
REFRACTARE, 1 000 TONE METAL SI BE
NEFICII PESTE PLAN DE 40 MILIOANE 
LEI o ÎN PRIMUL TRIMESTRU — 22 LA 
SUTA DIN PREVEDERILE PLANULUI A- 
NUAL DE INVESTIȚII « ÎN COOPERATI
VELE AGRICOLE, EFECTIVELE DE ANI
MALE VOR CREȘTE, ÎN 1969, FATA DE 
ANUL ACESTA, CU 10 LA SUTĂ LA BO
VINE Și 15 LA SUTA LA OVINE.Conștienți de sarcinile mobilizatoare care revin în cadrul planului pe anul 1969, de ponderea însemnată ce o dețin sectoarele siderurgice și extractive -din județ' în- ansamblul-economiei - naționale; ’ ■ delegații la Conferința organizației județene Hunedoara a P.C.R. au analizat în cadrul unor colective pe sectoare de activitate posibilitățile de folosire mai intensă a resurselor existente de sporire a producției și creșterii eficienței întregii activități economice. Pe baza acestui potențial economic, a indicațiilor și sarcinilor recentei plenare a C.C. ai

Bind glas sentimentelor de profundă adeziune față de politica , marxișțȚieninișța partidului,, Conferința județeană de partid iași răspunde'chemărilor la întrecere adresate de conferințele de partid ale municipiului București și județului Timiș, angajîntiu-se. în numele organizațiilor de partid, al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii să mobilizeze colectivele din întreprinderile industriale și unitățile din agricultură și celelalte

e ÎN INDUSTRIE, DEPĂȘIREA PLANULUI 
PRODUCȚIEI GLOBALE CU 65 MILIOANE 
LEI • SE VOR DA PESTE PREVEDERI: 300 
TONE ȚEVI Șl PROFILE, 400 MUI PENICI
LINA, 100 TONE MASE PLASTICE, 200 000 
MP. ȚESĂTURI DIVERSE, 509 TONE ULEI 
COMESTIBIL • MARI ECONOMII. LA ME
TAL — 1 000 TONE, LA CIMENT — 500 
TONE, LA LEMN — 250 MC • PLANUL 
LA EXPORT SE VA DEPĂȘI CU 15 MILIOA
NE LEI • ECONOMII SUPLIMENTARE DE 
25 MILIOANE LEI SI BENEFICII PESTE 
PLAN — DE 30 MILIOANE LEI • IN CIR
CUITUL AGRICOL ALTE 500 HA TEREN, 
IAR PRODUCȚIA AGRICOLA VA SPORI 
CU: 3 300 TONE GRIU, 1000 TONE 
FLOAREA SOARELUI, 870 TONE STRU
GURI Șl 500 TONE CARTOFI • SE VOR 
LIVRA SUPLIMENTAR STATULUI: 5 000 HL 
LAPTE Șl 600 TONE CARNE.

(Continuare în pag. a II-a)

O datorie pe care tinărul
intelectual n-o poate ignora

Pe aceeași pagină a ziarului am citit, acum cîteva zile, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. și mesajul său către corpul profesoral și studenții din învățămîntul superior e- conomic, mesaj t adresat cu prilejul semicentenarului absolvirii de către prima promoție de economiști a în- vățămîntului universitar economic din tara noastră. Două evenimente care s-au potrivit în același ceas;

Șerban CIOCULESCU

fapt cu tîlc în care nu mai in-un tervine întîmplarea.Cei din prima promoție trebuie să fie astăzi oameni foarte vîrstnici ; cei din ultima, foarte tineri. Avînd de-a face mai cu seamă cu aceste două categorii extreme, societatea
SPECTACOL DE GALA 
prezentat de formațiile finaliste la 
bienala de teatru „I. L Caragiale**

în sala Ansamblului artistic al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor a avut Ioc, 
luni seara, un spectacol de gală 
prezentat de formațiile premiate 
la finala celui de-al V-lea Festival 
de teatru de amatori „I. L. Ca
ragiale". La această ediție s-au în
trecut timp de cîteva luni circa 
4 000 de formații de teatru, tea
tre populare de amatori, colective 
de montaje literare și recitaluri 
de poezie, recitatori și interpreți 
în alte genuri ale artei teatrale, 
dovedind astfel amploarea pe care 
o cunoaște astăzi în țara noastră 
mișcarea artistică de amatori. 55

de formații de teatru și teatre 
populare, 15 montaje literare și 
35 de recitatori, reprezentînd cele 
mai valoroase colective din în
treaga țară, au participat la fi
nala acestei entuziaste competiții.

La spectacolul de gală au asis
tat tovarășii Gheorghe Apostol, 
Paul Niculescu-Mizil, Constantin 
Drăgan, Leonte Răutu, Dumitru 
Popa.

In sală se aflau, de asemenea, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Iliescu, prim-

(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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al

Excelentei sale
Domnului MARIANO RUMOR

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene
ROMA

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte 
Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene vă adresez, în numele

guvernului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de succes în noua dumneavoastră activitate.

îmi exprim speranța că relațiile bune statornicite între România și 
Italia se vor dezvolta în continuare în interesul popoarelor român și 
italian, al păcii și cooperării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

lor mă rial de teran care tocmai îsi aniversase cin- cantenarul terminării liceului mi-a făcut o semnificativă _________ .
„Cred, mi-a spus el, că noi, în anii 
formației, am dat totul și am muncit 
cu totală dăruire, tocmai fiindcă 
știam că societatea nu ne dă nimic, 
nu se simte cu nimic obligată față 
de noi". Un adevăr trist. în mare măsură adevărat, poate chiar, faptic, exact. Simțul social al burgheziei n-a fost niciodată dezvoltat, al mo- șierimii nici pe atît, dezvoltat pînă la exacerbare era doar egoismul lor de clasă. Firește, condițiile istorice, economice erau altele, însă aceasta nu împiedica respectivele categorii sociale să trăiască excelent, deci condiții, cum se spune, ar fi putut fi și atunci. Bani erau si se cheltuiau cu plăcere, dar pe tinerii care nu aparțineau claselor privilegiate, pregătirea profesională îi privea personal. Destinul tînărului intelectual era încă și mai amenințat, deoarece aceleași clase conducătoare manifestau scepticism cu privire la adeziunea ulterioară a acestuia și aveau convingerea că, o dată format, artistul le va crea dificultăți. De aceea, stă- pînitorii preferau să-1 considere pe artist în categoria histrionului, plătit cu seara sau cu bucata, ignorîndu-i adică existenta. Era și acesta un mod de reprimare, ou rezultate sigure. Numirea unui mare dramaturg. cum era Caragiale. într-un post de director general — fie el si al teatrelor, adică în domeniul în c^re se știa că nu are rival — a produs scandal, iar directoratul său a durat puțin și a fost defăimat. Ce să mal spunem de funcțiile oficiale de care au avut parte Creangă. Eminescu, Slavici ? De faptul că, pînă în anii puterii populare. Tudor Arghezi n-a fost invitat să ocupe nici un post și nu a primit o recunoaștere a geniului său ?Revolta tinerilor fată de o asemenea mentalitate era catalogată drent „conflict al generațiilor", fenomen de rezonantă eternă și. ca atare, lipsit de soluție. Tinerețea săracă și rătăcitoare a artistului era. ne atunci, un postulat. Iată o anomalie cu sens unic. Societatea nu se preocupa de cadrele ei viitoare, absorbită să-și valorifice cît mai mult cadrele experimentate si pregătind altele în cerc închis. Soarta feciorului de la tară și a copilului de muncitor era în nouă cazuri din zece, pecetluită : el trebuia să rămînă ne loc. Cel de-al zecelea, care răzbea în scoală, bătea zilnic kilometri pînă la liceu, cu încălțăminte si manuale de împrumut. Cu asemenea antecedente, pretențiile unui absolvent nu puteau

preocupă, îmi propune mate- - meditație. Un asemenea ve-confidentă :

(Continuare în pag. a IV-a) z
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AngajâmȘnte jgle organizațiilor județene de partid
HUNEDOARA

(Urmare din pag. I)P.C.H., a capacității organizatorice și experienței colectivelor noastre de muncă, sîntem ferm hotărîți să mobilizăm toate energiile și forțele de care dispunem pentru a realiza peste sarcinile de plan 33 000 tone cărbune brut, 10 000 tone fier minereu marfă, 100 tone cupru în concentrate, 25 tone zinc în concentrate. 12 000 tone fontă, 15 000 tone oțel, 12 000 tone laminate, 1 000 tone cocs metalurgic, 150 milioane kw/oră •nergie electrică.Prin continuarea acțiunii de organizare jtlințifică a producției și a muncii, aplicarea în practică a studiilor întocmite, creșterea gradului de mecanizare a operațiilor care cer un volum mare de muncă, perfecționarea tehnologiilor de fabricație și •Ite măsuri se va realiza o depășire a sarcinii de creștere a productivității muncii 
cu cel puțin 1 la sută, ceea ce echivalează 
eu o producție de circa 150 milioane lei.Accentul va fi pus, în același timp, pe folosirea mai rațională a materiilor prime și a materialelor, eliminarea pierderilor 
și cauzelor care le determină, reducerea simțitoare a rebuturilor, creșterea gradului de prelucrare și extinderea înlocuitorilor, în acest fel, se vor reduce consumurile specifice Ia materiale refractare cu 1 000 tone, 
la metal cu 1 000 tone, iar la lemn de mină cu 1 mc la o mie de tone minereu sau cărbuni.Se vor lua măsuri de sporire și diversificare a producției destinate exportului, de îmbunătățire a calității acesteia, de creștere 
a eficienței și a competitivității produselor pe piața externă. De asemenea, livrările pentru export se vor efectua în proporție de circa 60 la sută In primul semestru. Totodată, se va diminua simțitor volumul importului, pe seama reducerii consumurilor și a folosirii pe scară mai largă 
a produselor indigene.Colectivele întreprinderilor vor reduce

IAȘI
(Urmare din pag. I)domenii de activitate, pentru a înfăptui sarcinile ce revin din planul de stat pe a- aul 1969, realizînd, în același timp, următoarele :In industrie, depășirea planului producției globale cu 65 milioane lei, spor ce urmează a fi obținut pe seama creșterii productivității muncii : realizarea peste plan a 300 tone de țevi șl profile. 400 MUI penicilină, 100 tone de prelucrate din mase plastice, 200 000 mp țesături diverse. 500 tone de ulei comestibil ; ridicarea nivelului tehnic șl asimilarea unor noi produse, prin intrarea în producție de serie a 4 noi tipuri de utilaje, executarea prototipurilor și asimilarea altor 5 noi utilaje, a peste 200 repere de profile, peste 250 de articole noi șl modele de țesături, confecții și tricotaje.Se mal prevede, printre altele, reducerea consumului specific de materii prime și materiale, obținîndu-se, pe această cale, economii de cel puțin 1 000 tone de metal, 500 tone de ciment. 250 mc de material lemnos ; livrarea suplimentară, la fondul pieței, a unor mărfuri în valoare de circa 40 milioane lei ; depășirea cu cel puțin 15 milioane lei a planului de livrări la export, acordîndu-se o atenție deosebită respectării termenelor contractuale și normelor de calitate, prevăzute în contracte.Prin reducerea cheltuielilor materiale de producție se preconizează realizarea unor economii peste plan la prețul de cost de 25 milioane lei, depășindu-se planul de beneficii cu 30 milioane lei. în trans porturile pe calea ferată și auto, planul prestărilor va fi depășit cu 1 la sută, iar consumul specific de combustibil, carburanți și lubrifianți se va reduce cu 1 la aută. față de prevederile planului. De asemenea, se vor lua măsuri pentru concentrarea fondurilor spre obiectivele principale, scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, darea în funcțiune la termen a noilor obiective. Printr-o mai bună organi

MARAMUREȘ
• PRODUSE PESTE PLAN : 3 000 TONE ACID SULFURIC, 200 TONE ZINC ÎN 

CONCENTRATE IAR PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR SPECIFICE SE VOR 
ECONOMISI SUPLIMENTAR 400 TONE METAL, 200 TONE CIMENT, 400 MC 
LEMN • ÎN PLUS, LA EXPORT, MĂRFURI ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE LEI • 
11 OBIECTIVE DE INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE CU 1—4 LUNI MAI DEVREME 
• BENEFICII SUPLIMENTARE DE 25 MILIOANE LEI o 2500 TONE FRUCTE LI
VRATE PESTE PREVEDERI • TOATE FERMELE I.A.S. Șl SECȚIILE I.M.A. VOR FI 
RENTABILIZATE.Conferința organizației județene de partid Maramureș a primit cu entuziasm chemările adresate comuniștilor, întregului nostru popor, de către conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, pentru mobilizarea tuturor forțelor creatoare în vederea realizării și depășirii planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969.Pătrunsă de înalta răspundere ce revine comuniștilor, de îndatoririle pe care le au față de destinele patriei socialiste, perț- tru accelerarea progresului ei, conferința noastră, în numele organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii din Maramureș, răspunde celor două chemări la întrecere, angajîndu-se ca printr-o mai bună mobilizare a rezervelor pe care le avem în industrie și agricultură, printr-o organizare superioară a producției, prin antrenarea tuturor forțelor de care dispunem, să realizăm următoarele :îndeplinirea ritmică & planului și depășirea volumului producției industriale planificate, cu cel puțin 50 milioane lei, depășire ce se va obține pe seama creșterii productivității, muncii; realizarea peste plan a circa 3 000 tone acid sulfuric, 200 tone zinc în concentrate ; iar pentru dezvoltarea bazei de materii prime în sectorul minier, planul lucrărilor geologice pe anul 1969 va1 fi depășit cu 1,5 milioane lei; depășirea volumului rezervelor miniere planificate cu 4 la sută ; elaborarea și a- plicarea de noi tehnologii de preparare a minereurilor neferoase, în vederea creșterii randamentelor de extracție. Prin reducerea consumurilor specifice' de materii și materiale, se va obține o economie față de plan de 400 tone metal, 200 tone ciment și 400 metri cubi material lemnos.Ne-am propus să realizăm, de asemenea, reproiectarea și modernizarea unui număr de 35 de produse ale industriei republicane și locale în afara celor prevăzute în plan ; asimilarea în plus a 16 produse noi ; depășirea planului de livrări la fondul pieței cu 1 la sută ; livrarea la export a unor produse în valoare de 10 milioane lei peste sarcina planificată ; depășirea de către unitățile de transport din județ a planului de transport cu 500 000 tone, prin creșterea indicilor de utilizare a capacității parcului de autovehicule ; depășirea cu 1 la sută a sarcinii de creștere a productivității muncii ; realizarea a 25 milioane lei beneficii peste plan, prin reducerea cheltuielilor materiale de producție, a cheltuielilor de circulație și accelerarea vitezei de rotație » mijloacelor circulante.Obiective deosebite s-au fixat la capito

cheltuielile la 1 000 lei producție marfă șl vor realiza un volum de beneficii peste sarcina de plan de 40 milioane lei. în domeniul investițiilor se prevede ca, în primul trimestru din 1969 să se realizeze peste 22 la sută din planul anual. Prin mai buna organizare a activității pe șantierele de construcții, creșterea gradului de mecanizare, extinderea metodologiilor de programare și urmărire a procesului de execuție se vor devansa termenele de punere în funcțiune cu 30 zile la Centrala termo-electrică Deva, cu 10 zile la oțelăria electrică și liniile de laminare de la Hunedoara. în urma reexaminării proiectelor întocmite și stabilirii de noi soluții și tehnologii de execuție, va scădea ponderea lucrărilor de construcții și instalații în valoarea totală a investiției cu 10—15 la sută, iar costul investițiilor se va reduce cu 5—7 la sută, fără a afecta indicatorii tehnico-economici și caracteristicile lor funcționale.în agricultură se va intensifica acțiunea de conservare și folosire rațională a pă- mîntului. Suprafața agricolă va crește în anul viitor cu peste 200 ha prin redarea în cultură a unor terenuri degradate și slab productive. Pe baza unei agrotehnici adecvate, în cooperativele agricole producția de grîu la hectar va spori, în aceeași perioadă, cu 4 la sută, iar la porumb cu 6 la sută.Vor fi luate măsuri de creștere a efectivelor de animale și a producției acestora, în care scop se vor crea, în anul viitor, 4 noi ferme de selecție pentru bovine șl 3 pentru ovine. în cooperativele agricole efectivele de animale vor crește, în 1969, față de anul acesta, cu 10 la sută Ia bovine și 15 la sută la ovine.Conferința și-a exprimat încrederea că angajamentele vor fi îmbunătățite, în continuare, prin măsurile luate de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni și că ele vor fi îndeplinite exemplar, în fiecare unitate economică din județ.
zare a muncii pe șantiere se va scurta cu 3 luni termenul de dare în funcțiune la uzina de fibre sintetice (etapa I) cu o lună la țesătoria de mătase (pentru capacitatea de 4 milioane mp de țesături), precum și la construcția a 600 de locuințe, a liceului din Iași cu 20 săli de clasă, a căminului studențesc cu 792 de locuri. Se vor economisi fondurile de investiții la obiectivele industriale, prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții-montaj. Pentru înfrumusețarea orașelor și satelor, populația va efectua, prin acțiuni patriotice în 1969, lucrări de peste 50 milioane lei.Conferința se angajează să desfășoare acțiuni largi în vederea folosirii chibzuite a fondului funciar. Pînă în 1970 vor fi redate circuitului agricol circa 500 ha prin defrișări. Prin executarea lucrărilor agricole la timp și la un nivel agrotehnic cît mai ridicat va spori producția de grîu, pe județ, cu 3 300 de tone, la floarea - soarelui cu 1 000 de tone, la struguri cu 870 de tone, iar la cartofi cu 500 de tone.Vor fi luate măsuri pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Față de anul în curs, efectivele de animale vor crește la vaci șl juninci cu 20 la sută, la porcine — cu 20 la sută, la păsări — cu 14 la sută. întreprinderile agricole de stat vor livra în plus statului peste 1 000 hl lapte și 150 tone carne taurine, iar cooperativele agricole vor livra statului, peste plan, o cantitate de 4 000 hl lapte de vacă șl 450 tone carne de taurine.Pe baza creșterii producției vegetale și animale, a reducerii cheltuielilor de producție și a unei mai bune organizări a muncii se vor rentabiliza toate fermele din I.A.S., iar ca urmare a acesteia și a reducerii cheltuielilor la 1 000 de lei producție marfă, se va realiza un beneficiu de peste 1 milion lei.Aceste angajamente reprezintă expresia grăitoare a hotărârii muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, țăranilor cooperatori și intelectualilor din județul Iași de a-și aduce contribuția la opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.

lul investiții, printre care darea in funcțiune cu 1—4 luni înainte de termenele prevăzute în planul de investiții pe 1969 a unui număr de 11 noi obiective industriale. Se prevede economisirea fondurilor de investiții, prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții-montaj cu minimum 10 la sută, scurtarea cu 30 de zile a duratelor normate de execuție a locuințelor din panouri mari și cu 15 zile a acelora cu sisteme clasice, la realizarea celor aproape 1 400 de apartamente planificate a fi date în folosință în anul 1969. Prin mobilizarea maselor de cetățeni la acțiuni de înfrumusețare a localităților se vor efectua lucrări cu caracter gospodăresc în valoare de 53 milioane lei.în vederea folosirii cît mal chibzuite a fondului funciar, se vor organiza acțiuni de masă pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare — defrișări și curățiri de arborete pe 2 000 ha, desecări pe 800 ha și combaterea eroziunii solului pe 1 500 ha. De asemenea, suprafețele irigate vor crește în 1969 cu cel puțin 500 ha. în vederea unei bune aprovizionări a populației vor fi extinse suprafețele cultivate cu legume și va spori producția cu 5 la sută față de plan, în acest scop, suprafața culturilor de legume intercalate se va mări cu circa 500 ha., iar cea cu fasole intercalată prin porumb — cu 20 la sută peste plan. în pomicultură, prin întreținerea mai bună a plantațiilor se va realiza o creștere simțitoare a producției de fructe și îmbunătățirea calității acesteia. Ca urmare. în 1969 se vor livra la fondul centralizat al statului circa 2 500 tone fructe peste prevederi. în cooperativele agricole, efectivele matcă la bovine vor crește cu cel puțin 2 la sută, față de acest an.în 1969, toate fermele din întreprinderile agricole de stat și secțiile întreprinderilor de mecanizare a agriculturii vor fi rentabilizate.Conferința organizației județene de partid Maramureș își exprimă convingerea fermă că întrecerea inițiată prin chemările adresate de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș va stimula și mai mult participarea intensă, plină de elan patriotic, a tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, fără deosebire de naționalitate, la realizarea sarcinilor stabilite .de plenara Comitetului Central al partidului din 16—17 decembrie, la înfăptuirea mărețului program de dezvoltare multilaterală a României socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

. MEHEDINȚI
o DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI INDUSTRIALE CU 22 MILIOANE LEI 

Șl ECONOMISIREA A 214 TONE METAL o SUPLIMENTAR, LA FONDUL PIEȚEI Șl 
LA EXPORT — MĂRFURI ÎN VALOARE DE 4,3 MILIOANE LEI o PE ȘANTIERUL 
PORȚILOR DE FIER : 500 TONE ECHIPAMENTE SI UTILAJE MONTATE PESTE 
PLAN, IAR O TURBINĂ VA INTRA MAI REPEDE ÎN PROBE DE FUNCȚIONARE • 
COOPERATIVELE AGRICOLE VOR VINDE STATULUI PRODUSE CU 7 MILIOANE 
LEI PESTE PREVEDERI, IAR I.A.S. VOR DEPĂȘI LIVRĂRILE CU CÎTE 2 LA SUTA 
LA LAPTE Șl CARNE. PESTE PLAN, 2 000 TONE LEGUME.în răspunsul conferinței organizației județene de partid Mehedinți se dă o înaltă apreciere chemării conferințelor organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, de a se lua angajamente în domeniul economic și Se fixează importante obiective, printre care : realizarea ritmică a planului de producție și depășirea producției industriale cu 22 milioane lei, din care peste 80 la sută se vor obține prin creșterea productivității muncii ; ridicarea nivelului tehnic și de competitivitate al produselor prin proiectarea și modernizarea unor produse și scurtarea cu o lună a duratei de asimilare a noului tip de vagon de ciment pentru export; economisirea a 9 milioane lei în urma proiectării și executării cu forțe proprii a 19 mașini și instalații ; reducerea consumurilor specifice la materii prime și materiale cu peste 9,5 milioane lei, economisindu-se cel puțin 214 tone de metal.Economii șl o producție suplimentară se vor obține și prin mărirea vitezei de înaintare la lucrările miniere cu 17 m pe 'lună, pe baza mecanizării tăierii și încărcării în abataj, prin reducerea consumului de lemn de mină cu 5 mc/1 000 tone de minereu șl punerea în evidență a noi substanțe minerale utile. Se va asigura creșterea coeficientului de utilizare a masei lemnoase cu 1,75 la sută. De asemenea, se vor livra suplimentar produse la fondul pieței în valoare de 2 milioane lei, iar la export în valoare de 2,3 milioane lei. Printr-o mai bună gospodărire a materialelor și a fondurilor bănești, ca și prin reducerea cheltuielilor de producție, se vor obține circa 4,5' milioane lei beneficii peste plan.De asemenea, sărcina îndeplinirii și depășirii planului de investiții va sta în centrul atenției tuturor colectivelor de muncă. Se prevede în acest an scurtarea termenelor de execuție la Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, astfel ca în 1970 să intre în probe de funcționare o turbină în plus față de sarcinile cincinalului ; montarea peste plan a 500 tone, echipamente și utilaje și depășirea graficelor de montaj cu 5 la sută. Economisirea fondurilor de investiții se va realiza prin reexaminarea unor soluții de proiectare și reducerea ponderii lucrărilor de copstrucții- montaj cu 10 la sută. Se vor realiza cu o lună mai devreme parametrii tehnico-economici proiectați la trei obiective industriale. Prin mobilizarea maselor de cetățeni la acțiuni cu caracter gospodăresc și la între

VÎLCEA
• 20 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA, 13,5 MILIOANE LEI 

ECONOMII SUPLIMENTARE SI 14 MILIOANE LEI MĂRFURI LA EXPORT PESTE PLAN 
• ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR, 18 OBIECTIVE VOR INTRA ÎN FUNCȚIUNE CU 
1—3 LUNI MAI DEVREME i ECONOMII LA INVESTIȚII DE 18 MILIOANE LEI Șl 17 
MILIOANE LEI BENEFICII SUPLIMENTARE • ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE 
PRODUCȚIA PLANIFICATA VA FI DEPĂȘITA CU 5 LA SUTĂ LA GRÎU ȘI 2 LA 
SUTA LA PORUMB • I.A.S. VOR DEPĂȘI PRODUCTIA CU 8 LA SUTA LA FRUCTE 
Șl 5 LA SUTA LA STRUGURI.Delegații și invitații la Conferința organizației județene de partid Vîlcea au luat cunoștință cu deosebit interes de chemarea la întrecere lansată de conferințele organizației de partid a municipiului București și a județului Timiș. în cuvîntul lor, numeroși participanți la discuții, conducători de întreprinderi și unități economice, muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști, analizînd activitatea desfășurată pentru realizarea sarcinilor de producție, au relevat, pe lîngă succesele obținute, mari posibilități și rezerve interne care, valorificate, pot asigura realizarea și depășirea planului — aducîndu-și astfel o contribuție tot mai mare la înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. Răspunzînd chemării la întrecere, Conferința organizației județene de partid Vîlcea, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județ, se angajează, printre altele ,Să depășească planul producției industriale cu peste 20 milioane lei, spor ce se va realiza în întregime pe seama creșterii productivității muncii ; să realizeze peste plan economii la prețul de cost în valoare de minimum 13,5 milioane lei, dintre care cel puțin 80 la sută să fie obținute prin reducerea cheltuielilor materiale de producție. Prin îmbunătățirea calității și diversificarea producției se vor livra beneficiarilor externi produse peste plan în valoare de 14 milioane lei.în domeniul investițiilor se preconizează punerea în funcțiune, cu 1 pînă la 3 luni mai devreme, a 18 obiective, printre care primele capacități la fabrica de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășani, centrala electrică de termoficare Rm, Vîlcea, 8 sonde de extracție țiței și gaze. 35 km de drumuri modernizate și autoforestiere, baza de producție a întreprinderii județene de construcții și altele. Analizîndu-șe atent documentațiile de deviz și prin îmbunătățirea soluțiilor constructive, se vor economisi fonduri de investiții în valoare de 18 milioane lei. De asemenea, se preconizează realizarea parametrilor tehnico- economici proiectați cu 2 pînă Ia 4 luni mai devreme la cele trei fabrici ce urmează a intra în funcțiune la combinatul chimic.Continuînd acțiunea de reducere a cheltuielilor de producție și gospodărind mal

ARAD
® 75 MILIOANE PESTE PLANUL DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ o SE VOR 

ASIMILA DE CĂTRE INDUSTRIE : 6 NOI TIPURI DE VAGOANE, FAMILIA DE 
STRUNGURI DE 500 MM, 6 NOI ARTICOLE ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ o ECONOMII 
DE 1 500 TONE LA METAL • CU 41 LA SUTĂ MAI MULTE LEGUME PRODUSE 
DECÎT ÎN 1968 o PESTE 2 500 TONE CARNE MAI MULTA CA ÎN 1968 • C.A.P. 
SI I.A.S. VOR LIVRA STATULUI SUPLIMENTAR PRODUSE ÎN VALOARE DE 29 MI
LIOANE LEI.Răspunzînd chemărilor conferinței organi-. rației de partid a municipiului București și a județului Timiș, plenara Comitetului județean Arad al P.C.R. se angajează, in numele tuturor oamenilor muncii din județul Arad, să realizeze îndeplinirea ritmică a planului de producție industrială și depășirea acestuia cu circa 75 milioane lei, din care 20 milioane lei pentru export ; creșterea productivității muncii cu 0,5 la sută peste sarcina planificată prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor și utilajelor cu 2 la sută față de 1968, asigurînd folosirea lor completă în toate schimburile, lichidarea întreruperilor și stagnărilor, întreținerea și exploatarea lor în cele mai bune condiții ; sporirea indicelui de utilizare a fondului de timp de muncă cu cel puțin 1 la sută prin întărirea disciplinei în muncă, reducerea învoirilor și a absențelor. nemotivate ; creșterea gradului de automatizare și mecanizare prin extinderea acțiunii de autoutilare. In 1969 se vor asimila și introduce în producție de serie 6 noi tipuri de vagoane de marfă și vagonul de călători clasa T, familia de strunguri normale de 500 mm, 6 articole noi în industria textilă cu peste 250 desene și peste 100 noi modele de confecții.

ceri patriotice se vor economisi 30 milioane lei.Conferința organizației de partid a județului Mehedinți, mobilizînd comuniștii, pe toți oamenii muncii din agricultură, își propune :Să folosească cu mai multă chibzuință fondul funciar, să aplice toate măsurile pentru utilizarea deplină a acestuia și să nu admită sub nici o formă reducerea suprafeței arabile pe seama altor categorii de folosință. Suprafața agricolă se va mări cu 300 ha. Prin executarea tuturor lucrărilor agricole la timpul optim și la un nivel agrotehnic ridicat, vor spori producțiile medii la hectar, față de prevederi cu 3 la sută la grîu în cooperativele agricole și cu 5 la sută în întreprinderile agricole de stat; la porumb cu 4 la sută în cooperativele agricole și 6 la sută la I.A.S. Se vor asigura peste plan, la fondul de stat, 2 000 tone legume. Producția de struguri va crește cu 1 000 kg la ha, iar la fructe se va depăși planul total cu 100 tone, plantîndu-se în anul 1969 peste plan 25 ha vii și 20 ha pomi.în cooperativele agricole efectivele de a- nimale vor crește în 1969, față de anul în curs, cu 5 la sută la bovine și cu 7 la sută la porcine. Cooperativele agricole vor vinde statului produse vegetale și a- nimale cu 7 milioane lei peste prevederi, iar I.A.S. vor depăși livrările prevăzute la fondul de stat cu cite 2 la sută la lapte și carne. în întreprinderile agricole de stat se va asigura sporirea rentabilității în toate fermele și la toate produsele, realizîndu-se o creștere a beneficiilor cu 4 la sută. în întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii va scădea prețul de cost la lucrările mecanizate și se vor reduce cheltuielile cu 2 la sută.Vor fi depuse eforturi pentru consolidarea economico-organizatorică a tuturor cooperativelor agricole, întărirea și dezvoltarea proprietății obștești.Conferința își exprimă convingerea că membrii de partid, organizațiile de sindicat și de tineret, desfășurînd o amplă activitate politică și organizatorică, vor mobiliza masele largi de oameni ai muncii de la orașe și sate pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce ne revin în 1969. Prin înfăptuirea obiectivelor propuse, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mehedinți, alături de întregul nostru popor, strîns uniți in jurul conducerii de partid, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. își vor aduce din plin contribuția la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

bine mijloacele materiale și bănești, se vor obține 17 milioane lei beneficii suplimentare, iar prin mobilizarea largă a maselor de cetățeni la acțiuni obștești se vor realiza lucrări de gospodărire și înfrumusețare a orașelor și comunelor, precum și lucrări de cultură și refacere a patrimoniului forestier în valoare de peste 25 milioane de lei.Conferința organizației județene de partid Vîlcea va mobiliza pe toți oamenii muncii din agricultură pentru folosirea judicioasă a fondului funciar. Se vor lua măsuri de folosire cît mai rațională a bazei teh- nico-materiale de care dispune agricultura județului, în scopul depășirii producției planificate la grîu cu 5 la sută, iar la porumb cu 2 la sută. în I.A.S.-uri producția va spori față de plan cu 6 la sută la grîu și 7 la sută la porumb.în pomicultură și viticultură, prin lucrări de întreținere, combaterea dăunătorilor și completarea golurilor, se va depăși producția de fructe planificată cu 2 la sută, Iar cantitățile destinate la export cu 8 la sută. I.A.S. vor depăși producția cu 8 la sută la fructe și 5 la sută la struguri și vor da un beneficiu peste plan de 500 000 lei.Efectivele de animale vor crește cu 4 la sută peste plan, îmbunătățindu-se structura acestora și asigurîndu-se sporirea productivității lor. Se va continua acțiunea de concentrare a creșterii tineretului bovin în îngrășătorii.întreprinderile de mecanizare a agriculturii își vor concentra preocupările spre reducerea cheltuielilor de producție, mărirea veniturilor și micșorarea dotațiilor de la bugetul statului cu 4 la sută. Cooperativele agricole vor fi sprijinite să sporească averea obștească cu 3 la sută față de plan, să ia măsuri de folosire cît mai chibzuită a fondului de acumulare, să depășească veniturile planificate cu 2 la sută prin îmbunătățirea organizării muncii și sporirea cointeresării materiale a membrilor cooperatori.Sîntem convinși că oamenii muncii din județul Vîlcea, în frunte cu comuniștii, își vor consacra toate eforturile pentru înfăptuirea exemplară a acestor angajamente, întîmpinînd cu succese remarcabile aniversarea eliberării patriei și cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

în vederea reducerii prețului de cost cu 25 milioane lei și obținerii unui beneficiu de 17 milioane lei peste sarcina planificată, se vor urmări îndeaproape valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, îndeosebi a metalului, a masei lemnoase și a materiilor prime aduse din import. La metal se vor economisi circa 1 500 tone. Se vor lua măsuri de reducere a cheltuielilor neeconomicoase, a valorii imobilizărilor cu 20 la sută în semestrul I și 30 la sută în semestrul II față de nivelul anului 1968.Se preconizează, de asemenea, punerea In funcțiune cu 1—3 luni înainte de termenul planificat a unor obiective de investiții și scurtarea cu 1—3 luni a termenelor de execuție a celor peste 1 200 locuințe prevăzute în planul pe anul viitor ; realizarea parametrilor tehnico-economici proiectați la patru obiective industriale cu 2—6 luni înainte de termen ; economisirea fondurilor de investiții prin reducerea ponderii cheltuielilor de construcție-montaj.Plenara activului Comitetului județean Arad al P.C.R, își propune luarea unor măsuri menite să ducă la sporirea producției agricole vegetale și animale. în acest scop vor fi redate circuitului agricol peste 

4 500 ha, iar cel puțin 20 000 ha vor fi scoase de sub efectul Inundațiilor și excesului de umiditate. în 1969 se vor obține producții, peste sarcina planificată, cu 6 lp sută mai mari în cooperativele agricole și cu 3 la sută în I.A.S. la grîu, la porumb boabe cu 6 la sută în I.A.S. și cu 3 la sută în cooperativele agricole, iar la sfecla de zahăr se vor obține cel puțin 23 000 kg la ha. Din legumicultură vor fi livrate, la fondul de stat, cu 41 la sută mai multe produse decît în 1968. în sectorul zootehnic al cooperativelor agricole efectivele de animale vor crește cu 5 la sută la total bovine, cu 14 la sută la efectivul matcă, cu 16 la sută la porcine și se va livra fondului de stat cu peste 2 500 tone mai multă carne decît în anul 1968.Cooperativele agricole de producție vor livra statului produse vegetale și animaliere cu 15 milioane lei peste prevederile planului, iar I.A.S. — cu circa 14 milioane lei. întreprinderile de mecanizare a agriculturii vor realiza o reducere a cheltuieli
• CU 100 MILIOANE LEI SE VA DEPĂȘI PLANUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 

• LA FONDUL PIEȚEI Șl LA EXPORT — MĂRFURI ÎN VALOARE DE 120 MILIOANE 
LEI • 1 500 TONE METAL ECONOMISIT Șl 40 MILIOANE LEI BENEFICII SUPLIMEN
TARE o 5 OBIECTIVE DE INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE CU DOUA LUNI MAI 
DEVREME SI LA ALTE 3 OBIECTIVE PARAMETRII PROIECTAT! SE VOR REALIZA 
CU DOUA 'LUNI ÎNAINTE DE TERMEN e FAȚA DE SARCINILE PREVĂZUTE PRO
DUCȚIA QE FRUCTE VA FI MAI MARE CU 8 LA SUTA, IAR CEA DE STRU< R| — 
CU 10 LA SUTĂ e ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE, EFECTIVELE VOR gREȘTE 
CU 5 LA SUTA LA BOVINE, CU 7 LA SUTA LA PORCINE SI CU 10 LA SUTA LA 
PASĂRI FAȚĂ DE 1968. • ELE VOR VINDE STATULUI PRODUSE CU 10 MILIOANE 
LEI PESTE PLAN.Conferința organizației de partid a județului Sibiu, dînd glas hotărîrii tuturor oamenilor muncii din județ, răspunde chemărilor adresate de conferințele de partid ale municipiului București și județului Timiș, cu următoarele angajamente :îndeplinirea ritmică a planului producției industriale și depășirea prevederilor cu peste 100 milioane lei — numai pe seama creșterii productivității muncii — precum și ridicarea nivelului tehnic și de competitivitate al produselor, prin reproiectarea și modernizarea unui număr de 25 mijloace tehnice. De asemenea, se vor proiecta și executa cel puțin 100 mașini și instalații prin autoutilare.Se prevede livrarea suplimentară, la fondul pieței, a unor produse în valoare de 40 milioane lei, iar la export a unor mărfuri de peste 80 milioane lei. Consumurile specifice de materii prime și materiale se vor reduce cu 1 la sută, economisindu-se cel puțin 1 500 tone metal. La capitolul creșterii rentabilității, se va realiza un volum de beneficii suplimentare de peste 40 milioane lei.Vor fi date în funcțiune, cu cel puțin două luni mai devreme. 5 obiective de investiții și, concomitent, se prevede ca la 3 obiective să se realizeze cu două luni înainte de termen parametrii proiectați. Se va obține o economisire t fondurilor de investiții, prin reducerea cu 10—15 la sută a ponderii lucrărilor de construcții-montaj. Pînă la 1 decembrie 1969 se vor executa și da în folosință cele 1 649 apartamente prevăzute în planul pe anul viitor. Prin contribuția oamenilor muncii de la orașe și sate se vor executa munci cu caracter gospodăresc în valoare de 50 milioane lei.în domeniul agriculturii se prevede folosirea rațională a fondului funciar, în care scop vor fi extinse suprafețele irigate la peste 2 000 ha, iar pe 800 ha se vor executa lucrări de desecare. Pe baza folosirii mai eficiente a îngrășămintelor, ierbicidelor și extinderii soiurilor productive va spori recolta la hectar. Astfel, la cartofi se vor

ILFOV
o DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE CU 40 MILIOANE LEI SI CU 30 

MILIOANE LEI PLANUL DE LIVRĂRI LA EXPORT • 15 000 000 LEI BENE
FICII PESTE PLAN • LEGUME PESTE PLAN ÎN CANTITATE DE 24 000 TONE 
• COOPERATIVELE AGRICOLE VOR VINDE STATULUI, PESTE SARCINILE DF 
PLAN, PRODUSE ÎN VALOARE DE 33 MILIOANE LEI «« DEPĂȘIREA PLANULUI DE 
LIVRĂRI ÎN I.A.S. CU 29 MILIOANE LEI.Plenara lărgită a Comitetului județean Ilfov al Partidului Comunist Român, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii, răspunzînd chemării organizațiilor de partid a municipiului București și a județului Timiș, adresează organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii din județul nostru un înflăcărat apel de a realiza următoarele angajamente :Realizarea ritmică a sarcinilor de plan pe anul 1969 și depășirea volumului producției industriale cu 40 milioane lei pe seama creșterii productivității muncii ; reducerea consumurilor specifice de materii prime șl materiale cu 1 la sută. în cadrul șantierelor navale Giurgiu și Oltenița se vor economisi cel puțin 100 tone metal peste prevederile planului. Se mai prevede depășirea planului de livrări la export pe anul 1969 cu cel puțin 30 000 000 Iei, îndeosebi prin valorificarea superioară a resurselor locale. Se vor realiza circa 15 000 000 lei beneficii peste plan prin mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești șl prin micșorarea cheltuielilor de producție.De asemenea se preconizează scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor de con- strucții-montaj și darea în funcțiune cu una pînă la 6 luni, înainte de termenele prevăzute, la 10 obiective industriale ; scurtarea cu 1—3 luni a termenelor normate de execuție a complexului de deservire Oltenița, complexului comercial Buftea. grupului școlar forestier Brănești, a unei stații de întreținere pentru 400 autovehicule și a unei autogări, precum și pentru 620 apartamente fizice din orașele Giurgiu, Buftea și Urziceni.Se va extinde rețeaua de desfacere prin darea în folosință a încă 40 noi unități și modernizarea a cel puțin 50 unități comerciale. De asemenea, se vor înființa încă 120 unități prestatoare de servicii pentru servirea populației din mediul rural.în agricultură, prin organizarea unor largi acțiuni de masă se vor extinde irigațiile cu 10 000 ha. Totodată se vor executa lucrări hidroameliorative pentru înlăturarea excesului de umiditate pe o supra

BOTOȘANI
o 22,5 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA • LIVRĂRI LA 

EXPORT MAI MARI CU 15 LA SUTA FATA DE PLAN o 10 000 HA SE VOR AME
NAJA ANTIEROZIONAL o VOR CREȘTE EFECTIVELE DE BOVINE CU 7,5 LA 
SUTA, CU 24,5 LA SUTĂ LA PORCINE, CU 10 LA SUTA LA OVINE Șl CU 45 LA 
SUTA LA PĂSĂRI MATCĂ o COOPERATIVELE AGRICOLE VOR VINDE STATU* 
LUI, PESTE PLAN, PRODUSE IN VALOARE DE 18 MILIOANE LEI.Conferința organizației județene de partid Botoșani a primit cu vie satisfacție chemarea la întrecere a organizației județene de partid Timiș și a municipiului București. Analizînd, în lumina sarcinilor trasate de plenara din 16—17 decembrie a.c., a indicațiilor prețioase cuprinse în cuvîntarea Ia plenară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezultatele obținute în domeniul agriculturii, precum și posibilitățile de sporire a producției agricole vegetale și animale, conferința se angajează, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din a- gricultura județului, să realizeze următoarele :In vederea folosirii raționale a fondului funciar se vor executa lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 10 000 ha ; se vor extinde suprafețele iri

lor planificate cu 3,5 la sută la 1 000 lei venituri.Realizarea cu succes a sarcinilor șl angajamentelor luate necesită din partea organelor și organizațiilor de partid punerea în centrul preocupărilor a problemelor esențiale ale activității economice în industrie șl agricultură. Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1969 va fl însoțită de o largă muncă politică șl organizatorică care să asigure mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la descoperirea și valorificarea de noi rezerve pentru sporirea eficienței întregii activități economice, pentru realizarea obiectivelor stabilite. Cu- noscînd forța și capacitatea crescîndă a organelor și organizațiilor de partid, devotamentul și abnegația comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, asigurăm conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că angajamentele luate se vor transforma în fapte, că în anul care vine vom obține succese deosebite în toate domeniile de activitate.

obține, peste plan. 300 kg la ha. Suprafețele de livezi și vii vor fi sporite cu peste 250 ha. Față de sarcinile prevăzute, producția de fructe va fi mai mare cu 8 la sută, iar cea de struguri — cu 10 la sută.Față de acest an, în 1969, în cooperativele agricole de producție, efectivele de animale vor crește cu 5 la sută la bovine, cu 7 la sută la porcine șl cu 10 la sută la păsări. In scopul asigurării bazei furajere, pe lîngă buna întreținere a pășunilor și fîne- țelor, vor fi extinse culturile succesive, cele de lucernă, trifoi și sparcetăw’’tru ca1 acestea să ocupe în cooperativ gri- cole peste 80 la sută din suprafau jlti- vată cu plante furajere. Cooperativ^ ,e a- gricole vor vinde statului produse vegetale și animale cu circa 10 milioane lei peâte prevederi. Pentru anul viitor se va asigura creșterea rentabilității în toate fermele și la toate produsele, în așa fel încît să se realizeze o creștere a beneficiilor cu 1,5—2 la sută. în intreprinderile pentru mecanizarea agriculturii cheltuielile vor fi reduse cu 3 la sută, iar veniturile vor crește cu 2 la sută peste plan.Adunările de dezbateri, în zilele următoare, a sarcinilor de plan pe 1969 în toate unitățile industriale și agricole constituie un bun prilej pentru identificarea de noi rezerve de sporire a producției șl de creștere a eficienței economice.Organele și organizațiile de partid din județul nostru, punînd în centrul preocupărilor lor îndeplinirea indicațiilor prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968, vor sprijini întreprinderile, vor mobiliza pe toți muncitorii, tehnicienii, economiștii, inginerii pentru a-și spori contribuția la îndeplinirea1 exemplară a a- cestor angajamente, astfel ca rodul muncii înfrățite a românilor, germanilor șl maghiarilor, locuitori ai acestor meleaguri, să întruchipeze atașamentul și adînca lor recunoștință pentru partidul nostru, pentru politica lui înțeleaptă, realistă șl clarvăzătoare pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.

față de 5 500 ha. Suprafața arabilă va crește cu 1 200 ha.Prin executarea tuturor lucrărilor agricole la timp și la un nivel agrotehnic ridicat, producțiile medii planificate vor fi depășite la grîu cu 6 la sută la cooperativele agricole și cu 4,3 la sută în întreprinderile agricole de stat; la porumb cu 2 la sută în cooperativele agricole și cu 3,6 Ia sută în întreprinderile agricole de stat ; la sfecla de zahăr se vor obține, în medie pe județ, cel puțin 26 000 kg la hectar. Pentru satisfacerea cerințelor populației, ale industriei alimentare și ale exportului pe județ «e va realiza o producție, peste plan, de 24 000 tone legume și zarzavaturi.Vor fi luate măsuri pentru dezvoltarea zootehniei. Efectivele de animale proprietate obștească a cooperativelor agricole vor crește. în 1969 față de realizările acestui, an, cu 4 la sută la bovine, 36 la sută la porcine și 32 la sută la păsări.O atenție deosebită vom acorda realizării obligațiilor contractuale față de stat, sporirii contribuției la fondul central al statului de produse agricole. Pe baza creșterii producției vegetale și animale, cooperativele agricole vor vinde statului produse vegetale și animale, peste sarcinile de plan, cu 33 milioane lei, iar I.A.S. vor depăși planul de livrări cu 29 milioane lei. De asemenea. în întreprinderile agricole de stat se va asigura ridicarea rentabilității în toate fermele și la toate produsele, încît să se realizeze o creștere a beneficiilor cu 4 la sută față de plan.întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii prin utilizarea eficientă a parcului de mașini și tractoare vor reduce cheltuielile de producție cu 3,5 la sută și vor depăși planul de venituri cu 3 la sută.Strîns uniți în jurul Comitetului Central al partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii ț muncii din județul Ilfov își vor înzeci e- forturile. vor munci cu abnegație șl devotament pentru a contribui la edificarea socialistă a României, la ridicarea patriei pe noi culmi ale civilizației și progresului.

gate la peste 1 000 ha și se va termina, in anul viitor, acțiunea intercooperatistă pentru desecarea a peste 900 ha teren, situat pe valea Militinului. Prin valorificarea terenurilor slab productive și degradate, suprafața agricolă se va mări cu cel puțin 250 ha.Prin utilizarea unor cantități sporit^ de îngrășăminte organice și chimice, precum și prin executarea lucrărilor la timp și la un nivel agrotehnic ridicat, producțiile medii la hectar vor crește față de prevederi în întreprinderile agricole de stat cu 7 la sută la grîu, 8 la sută la porumb, 5 la sută la floarea-soarelui și 5 Ia sută la cartofi, iar în cooperativele agricole cu cîte 6 la sută la grîu și porumb, 3 la sută la floarea»
(Continuare în pag. a Iil-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

de posibilități mai mari pentru 
mecanizarea lucrărilor agricole. 
Sperăm că și organele agricole, 
Uniunea Națională și uniunile ju
dețene ale cooperativelor vor 
lucra mai bine ; credem, de ase
menea, că și cooperativele, consi
liile de conducere și președinții lor 
vor lucra, de asemenea, mai bine, 
împreună, vor reuși, desigur, să a- 
sigure dezvoltarea mai rapidă a 
producției agricole. S-au avut în 
vedere toate aceste aspecte atunci 
ctnd s-a stabilit impozitul agricol.

Pentru așezarea impozitului pe 
baze echitabile s-a prevăzut dife
rențierea lui în funcție de venit — 
de la 6,5 la sută, pînă la 16 la sută. 
Am ținut seama de faptul că unii 
vor cîștiga mai mult și alții mai 
puțin, și e normal ca cei cu veni
turi mai mari să plătească mal 
mult. Un președinte de cooperati
vă, de exemplu, poate avea, după 
cum ați auzit aici, 5—600 zile- 
muncă, iar unii depășesc 600 zile- 
muncă. Președintele care ne-a spus 
că în cooperativa sa se asigură 50 
lei la zi-muncă, la 600 de zile- 
muncă obține un venit de 30 000 
lei; dacă la ziua-muncă se dau 40 
lei — cum a arătat președintele 
cooperativei din Scornicești — în
seamnă că la 600 zile-muncă obține 
un cîștig de 24 000 lei. Cred că un 
astfel; de președinte poate să dea 
din venitul său ceva mai mult — 
rămînîndu-i oricum un venit sim
țitor mai mare decît media pe care 
o realizează un cooperator.

De asemenea, dumneavoastră 
știți, tovarăși, că în aprecierea ve
niturilor țăranilor cooperatori tre
buie să se țină seama și de faptul 

că pe produsele agricole ce se valo
rifică pe piața țărănească — chiar 
și de către președinți — se obțin pre
țuri mai mari. Este echitabil, este 
just să așezăm impozitul agricol 
în funcție de veniturile obținute. 
Acesta este, de altfel, un princi
piu general ce se aplică și salarii
lor muncitorilor; considerăm că 
este bine și necesar să fie aplicat 
și în agricultură.

Există desigur deosebiri între 
veniturile cooperativelor — între 
veniturile obținute de o coopera
tivă din Bărăgan, cu pămînt bun, 
și alta care dispune de un sol mai 
slab. Această deosebire se materia
lizează în produse, respectiv în ve
nituri. Noi nu ne propunem să ega
lizăm veniturile, dar, oricum, o 
oarecare intervenție a statului este 
necesară ca, pe calea impozitului, 
să se redistribuie o parte a veni
turilor din cooperative. Să nu ui
tăm că peste tot trebuie să dezvol
tăm învățămîntul, sănătatea, să 
satisfacem nevoile social-culturale 
ale țărănimii.

Așa cum au explicat mulți pre
ședinți. care au luat cuvîntul aici 
— țărănimea noastră înțelege în 
mod just principiile și orientarea 
noii legi. E firesc să fie așa pen
tru că ea corespunde pe deplin 
intereselor țărănimii și asigură o 
mai bună armonizare a acestor 
interese cu cele ale statului nos
tru. Nu aș mai vrea să dau aici 
date despre numărul de coopera
tive care vor plăti mai puțin. Am 
vorbit la plenară despre aceasta.

în discuții s-au făcut multe pro
puneri, care, în parte, sînt îndrep
tățite; de acestea va trebui să se 
țină seama. Mă refer la propune
rile privind reducerea impozitului 
la familiile cu mai mulți copii. 
Cred că va trebui să începem de 

la familiile cu trei copii, cărora să 
le acordăm o anumită scădere, pro
babil de 15 la sută ; să mergem 
apoi progresiv la familiile cu peste 
5 copii, unde să operăm o reducere 
de circa 40 la sută, urmînd ca fa
miliile care au 10 copii — deci cu 
mame eroine — să fie scutite com
plet de impozit. Ținînd seama că 
în aceste condiții de fapt mama nu 
prea lucrează în producție, ne gîn- 
dim ca însuși capul familiei să be
neficieze de aceste reduceri. Cre
dem că în felul acesta se va veni 
în întîmpinarea celor mai multe 
propuneri care au fost făcute și 
aici, și în dezbaterile ce au avut 
loc în toate județele. De asemenea, 
ne gîndim la scutirea de impozit 
a soțiilor cooperatorilor care își fac 
stagiul militar — bineînțeles a 
celor care au copii. Cred că și a- 
ceasta este o măsură bună.

Mai sînt și alte propuneri care 
vor trebui analizate pentru a li se 
găsi soluția corespunzătoare. Va 
trebui, probabil, să facem anumite 
reduceri — poate de 50 la sută — 
pentru pensionarii care cîștigă în 
jurul a 1 000 de lei. Pe bătrînii de 
peste 70 de ani, care nu mai au 
familie, este bine să-i scutim com
plet ; ne gîndim și la alte aseme
nea măsuri care să vină în preîn- 
tîmpinarea propunerilor și să 
creeze o situație de echitate, în 
concordanță cu preocupările gene
rale ale partidului nostru, cu preo
cuparea sa continuă de a veni în 
ajutorul categoriilor cu venituri 
mai mici.

S-au făcut și propuneri care nu 
pot fi, desigur, acceptate. Eu înțe
leg că unii ar dori să acordăm 
scutiri mai mari, să reducem mai 
mult. Este necesar, tovarăși, să ne 
gîndim totuși că așezarea impozi
tului trebuie să pornească de la po

sibilități, să țină seama de cîștigu- 
rile cooperatorilor, dar să asigure 
și realizarea unui anumit venit 
pentru stat. De aceea aș ruga pe 
tovarăși să' înțeleagă că propune
rile trebuie să pornească de la ne
cesitatea întocmirii unei legi care 
să aibă în vedere și dezvoltarea 
statului nostru. Subliniez, încă o 
dată, că cele mai multe din propu
nerile făcute pînă acum, inclusiv 
cele ascultate aici, merg în această 
direcție justă și acesta este un lu
cru îmbucurător.

Cu îmbunătățirile ce 1 se vor a- 
duce, consider că proiectul de lege 
va putea fi supus Marii Adunări 
Naționale, că el va crea un cadru 
mai bun în ce privește așezarea 
impozitului agricol, că, realmente, 
va fi un mijloc, un instrument pen
tru a stimula creșterea mai rapidă 
a producției agricole, sporirea în- 
tr-un ritm mai mare a veniturilor 
țărănimii noastre muncitoare.

Trebuie să înțelegem, i tovarăși, 
că atît țărănimea, cît și clasa mun
citoare și intelectualitatea, numai 
acționînd în direcția dezvoltării 
continue a bazei materiale a so
cietății, a ridicării neîntrerupte a 
nivelului producției, pot asigura 
înflorirea continuă a orînduîrii 
noastre socialiste, ridicarea bună
stării întregului popor. Sînt încre
dințat că țărănimea cooperatistă va 
înfăptui ca și pînă acum, neabătut, 
politica de dezvoltare a agricultu
rii, va sprijini politica internă și 
externă a partidului, aducîndu-și 
contribuția, alături de clasa mun
citoare, la progresul societății 
noastre socialiste.

Aș dori să vă rog să transmiteți 
tuturor cooperatorilor un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central și urări de noi succese în 
activitatea lor.

ÎNTÎLNIREA CONDUCERII 

DE PARTID CU PREȘEDINȚI 
Al COOPERATIVELOR 

AGRICOLE Șl Al UNIUNILOR 
COOPERATISTE JUDEȚENE

(Urmare din pag. I)

C.A.P. Luna, județul Cluj ; Vasile 
Roman, președintele C.A.P. Dră- 
gușeni, județul Satu-Mare ; Aurel 
Titieni, președintele C.A.P. Șieuț, 
județul Bistrița-Năsăud; Ion 
Apostolescu, președintele Uniunii 
județene C. A. P. Brăila; Ion 
Bica, președintele C.A.P. Voivo- 
deni, județul Brașov; Eleonora 
Oprea, președinta C.A.P. Tinosu, 
județul Prahova; Alecu Crăciun, 
președintele C.A.P. Băleni, județul 
Galați; Nicolae Chilinban, pre
ședintele C.A.P. Plopșor, județul 
Gorj ; Alexandru Buzatu, preșe
dintele Uniunii Județene C.A.P. 
Dîmbovița; Constantin Bădița, 
președintele C.A.P. Salcia, județul 
Mehedinți; Paul Tănăsoiu, pre
ședintele C.A.P. Ulmeni, județul 
Buzău ; Ion Mânu, președintele 
C.A.P. Tg. Lăpuș, județul Mara
mureș ; - Vasile Bărbulescu, pre
ședintele C.A.P. Scornicești, jude
țul Olt; Ion Imbroane, președin
tele C.A.P. Racovița, județul Ti
miș ; Nicolae Geană, președintele 
C.A.P. Tutova, județul Vaslui, Va
sile Nemehniciuc, președintele 
C.A.P. Șipote, județul Iași; Pa
vel Rizo, președintele C.A.P. Va
lea lui Mihai, județul Bihor; Ste- 
lian Iordache, președintele C.A.P. 
Găiseanca, județul Brăila ; Ion 
Spătărelu, președintele C.A.P. Gh. 
Doja, județul Ialomița.

Vorbitorii au exprimat adeziunea 
generală a membrilor cooperative

lor agricole pe care le reprezintă, 
a tuturor oamenilor muncii de la 
sate față de principiile profund 
echitabile ale proiectului de lege 
privind noul sistem de impunere 
progresivă a veniturilor provenite 
din activitățile agricole, subliniind 
că el corespunde pe deplin atît 
intereselor membrilor cooperative
lor agricole de producție, cît și 
intereselor generale ale statului 
nostru socialist, ale întregii socie
tăți. Ei au evidențiat pe larg 
schimbările pozitive adînci petre
cute în nivelul de trai al țără
nimii cooperatiste în anii socialis
mului, creșterea continuă a venitu
rilor maselor de țărani, precum și 
necesitatea ca, pe această bază, 
oamenii muncii de la sate să-și 
aducă contribuția proporțional cu 
veniturile fiecăruia la dezvoltarea 
societății noastre socialiste, la 
înflorirea patriei.

în cadrul discuțiilor, vorbitorii 
au făcut totodată propuneri pri
vind îmbunătățirea unor prevederi 
ale proiectului de lege.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în unanimitate, participanții la 
întîlnire și-au exprimat acordul 
deplin ca proiectul de lege pri
vind impunerea veniturilor reali
zate din activități agricole să fie 
supus dezbaterii și aprobării Ma
rii Adunări Naționale.

(Agerpres)

ÎN PROBE 
TEHNOLOGICE
Pe platforma industrială a 

Combinatului petrochimic 
Ploiești, care în anul 1970 
va deveni cel mai mare iur- 
nizor de produse petrochi
mice din țară, a început luni 
să producă, în cadrul pro
belor tehnologice, un nou o- 
biectiv; fabrica de dimetll 
tereftalat, cu o capacitate a- 
nuală de 14 000 tone. Pen
tru obținerea acestui pro
dus, utilizat la fabricarea fi
brelor poliesterice, noua fa
brică folosește ca materie 
primă paraxilenul, furnizat 
de rafinăria de la Brazi. Se 
așteaptă ca în primele zile 
ale anului viitor să fie pusă 
în funcțiune instalația de 

, clorură de colină, blostimu- 
lator folosit, în combinație cu 

' furajele, la îngrășarea ani
malelor.

A 15-a 
locomotivă 

electrică
De la Uzina „Electropu- 

tere' s-a dat „cale liberă' 
celei de-a 15-a locomotive 
electrice fabricate în între
prinderea craioveană — ul
tima din planul acestui an.

Dotarea fabricii cu noi 
mașini de mare randament 
și mai buna organizare a 
activității de producție au 
contribuit la scurtarea cu trei 
luni și jumătate a timpului 
de execuție și la reducerea 
cu o treime a cheltuielilor, 
comparativ cu prima loco
motivă de acest tip fabri
cată în uzină. Pentru anul 
viitor, cînd sarcinile de 
vor fi cu mult mai 
decît cele din 1968, se
intense pregătiri tehnice pen
tru ca beneficiarii să pri
mească la timp și ritmic lo
comotivele electrice și Die- 
sel-electrice fabricate Ia „E- 
lectroputere'-Craiova.

(Agerpres)

plan 
mari 

fac

Angajamente ale organizațiilor județene de partid
BOTOȘANI

(Urmare din pag. a Il-a)soarelui și cîte 5 la sută la sfeclă de zahăr și cartofi. Concentrarea producției legumicole în unitățile cu cele mai bune condiții va asigura obținerea unui spor de pro- di cție de peste 8 la sută. In sectorul zootehnic, efectivele de animale, în 1969, vor spori cu 7,5 la sută la bovine, cu 24,5 la sută la porcine, cu 10 la sută la ovine, iar la păsări-matcă — cu 45 la sută.Pe baza creșterii producției vegetale și animale, cooperativele agricole vor vinde statului produse vegetale și animale, peste sarcinile de plan, în valoare de 18 milioane de lei, iar întreprinderile agricole de stat vor depăși livrările prevăzute la fondul de stat cu 4 la sută la lapte și carne.Conferința organizației județene de partid Botoșani, în numele oamenilor muncii din industrie, și-a mai propus să realizeze depășirea, pe seama creșterii productivității muncii, a planului producției industriale globale pe anul 1969 cu 22,5 milioane de lei. De asemenea, colectivele întreprinderilor vor fi mobilizate în vederea creșterii față de 1968 a indicelui de utilizare a fondului de timp cu cel puțin 1 la sută ; se vor lua măsuri pentru ridicarea calității produselor, prin respectarea strictă a proceselor tehnologice, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare, întărirea răspunderii cadrelor ce execută controlul
ISTRIȚA-NĂSĂUD
• VALORIFICAREA SUPERIOARA A MASEI LEMNOASE VA ADUCE UN SPOR 

DE 2 500 M.C. CHERESTEA DIN RASINOASE, 1 000 M.C. CHERESTEA DE FAG, 
200 M.C. LĂZI FAG Șl MOBILĂ TN VALOARE DE 3 MILIOANE LEI • IN C.A.P. 
VOR SPORI EFECTIVELE CU 3 400 CAPETE BOVINE Șl 10 000 CAPETE OVINE • 
SE VOR LIVRA SUPLIMENTAR : 300 TONE LEGUME, 1 000 TONE CEREALE, 1 300 
TONE SFECLA DE ZAHĂR Șl 500 TONE CARNE 0 TOATE I.A.S. RENTABILIZATE; 
BENEFICIUL PLANIFICAT VA FI DEPĂȘIT CU CEL PUȚIN 3 MILIOANE LEI.Conferința organizației de partid a județului Bistrița-Năsăud a primit cu o deosebită însuflețire chemările conferințelor organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, luîndu-și angajamente însemnate pentru anul viitor, în numele comuniștilor, al oamenilor muncii români, maghiari, germani din cuprinsul județului.în industrie se va continua pe un plan superior activitatea de organizare științifică a producției și a muncii, asigurîndu-se o mai bună valorificare a bazei tehnico- materiale, folosirea rațională a forței de muncă. Pe această bază se preconizează îndeplinirea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale planificate cu 15 milioane lei — cea mai mare parte a acestui spor realizîndu-se pe seama creșterii productivității muncii. De asemenea se prevede reducerea consumului specific de materii prime și materiale cu cel puțin 1 Ia sută. Prin valorificarea superioară a masei lemnoase se vor da peste plan 2 500 metri eubi cherestea rășinoase, 1 000 mc cherestea fag, 200 mc lăzi fag și mobilă în valoare de 3 milioane lei. Tot peste plan se vdr livra produse la export în valoare de 3 milioane lei.Sarcina mai bunei gospodăriri a fondurilor materiale și bănești se va materializa într-un beneficiu peste plan de 5 milioane lei. în ce privește unele lucrări de investiții, se va scurta cu o lună termenul de dare în folosință a complexului sanato- rial de la Sîngeorz-Băi. Prin mobilizarea cetățenilor la acțiuni cu caracter gospodăresc se vor executa lucrări în valoare de cel puțin 5 milioane lei.în agricultură organizațiile de partid vor desfășura largi acțiuni în vederea folosirii chibzuite a fondului funciar. Ca urmare, în anul 1969 suprafața agricolă va crește prin redarea unor suprafețe degradate și slab productive, defrișări, iar pe o suprafață de 700 ha se vor executa lucrări de desecare și Îndiguiri.Prin folosirea mai bună a bazei tehnico- materiale de care dispun unitățile agricole, folosirea mai eficientă a îngrășămintelor 

tehnic de calitate. La uzinele textile „Moldova" ponderea firelor de calitatea A va spori cu 0,5 la sută, iar a țesăturilor de calitate extra cu 1 la sută față de plan.Prin diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale acestora se vor asimila în anul viitor 9 produse noi, pe lîngă cele planificate, care vor satisface în mai mare măsură nevoile pieței interne și vor permite livrarea la export a unui volum de mărfuri cu peste 15 la sută mai mare decît prevederile planului. Pînă la 1 decembrie 1969 vor fi livrate toate cantitățile planificate. Se vor reduce costurile de fabricație cu 0,8 la sută, depășindu-se volumul de beneficii stabilit cu 1,2 la sută.în vederea sporirii eficienței Investițiilor, vor fi scurtate termenele de punera în funcțiune a obiectivelor stabilite prin plan cu 1—2 luni. Totodată, se vor intensifica acțiunile edilitar-gospodărești de înfrumusețare a orașelor și comunelor județului prin dublarea numărului de ote-muncă patriotică efectuate în acest an.Conferința organizației județene de partid își exprimă convingerea că oamenii muncii din unitățile industriale și agricole ale județului Botoșani, sub îndrumarea organizațiilor de partid, vor munci cu abnegație pentru a da viață angajamentelor luate, pentru a aduce o contribuție sporită la opera de edificare a noii societăți socialiste în patria noastră.

naturale și chimice și executarea la timp a lucrărilor agricole, se vor depăși producțiile medii planificate la grîu cu 5 la sută în cooperativele agricole și cu 7 la sută în I.A.S., la porumb cu 6 la sută în cooperativele agricole și 6 la sută în I.A.S. ; la sfecla da zahăr se va obține o producție de cel puțin 21 500 kg la hectar. De asemenea, în cooperativele agricole producția planificată de legume va fi depășită cu cel puțin 300 tone.Se va acorda o mai mare atenție pomi- culturii și viticulturii. în cooperativele agricole suprafețele plantate cu pomi vor crește în 1969 cu încă 500 hectare, iar cele de vie — cu încă 80 hectare. Din bazinul pomicol al județului se va livra la export o cantitate de cel puțin 500 tone fructe peste plan.în sectorul zootehnic, unde rezultatele obținute în 1968 nu au fost mulțumitoare, în anul viitor în cooperativele agricole vor spori efectivele cu cel puțin 3 400 ca- I pete bovine și 10 000 capete ovine, față de cele existente. în cooperativele agricole producția medie de lapte planificată pe fiecare vacă furajată se va depăși cu cel puțin 100 litri. Prin creșterea producției agricole se vor livra suplimentar la fondul central al statului 300 tone legume, 1000 tone cereale, 1 300 tone sfeclă de zahăr și 500 tone came.Toate fermele I.A.S. vor fi rentabilizate, astfel ca beneficiile planificate să fie depășite cu cel puțin 3 milioane lei. în întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii va crește eficiența economică prin reducerea cheltuielilor planificate cu 5 la sută, iar veniturile vor spori cu 4 la sută peste plan. Organizațiile de partid din zona necoope- rativizată vor mobiliza țărănimea pentru sporirea producției agricole și, îndeosebi, a celei animaliere și pomicole.Conferința organizației județene de partid asigură conducerea partidului că va munci neobosit pentru realizarea angajamentelor luate, desfășurînd o amplă activitate politică și organizatorică, prin mobilizarea oamenilor muncii la realizarea mărețelor obiective ale actualei etape aa dezvoltare 

a societății noastre socialiste. Strîns uniți în jurul Comitetului Central al partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne vom înzeci eforturile, vom munci cu
TULCEA

• 10 MILIOANE LEI SPOR DE PRODUCȚIE INDUSTRIALA Șl 10 MILIOANE 
LEI BENEFICII SUPLIMENTARE • MAI BUNA VALORIFICARE A POTENȚIALULUI 
TURISTIC AL DELTEI DUNĂRII 0 250 000 LEI VALUTĂ SI 500 000 LEI LA TURISMUL 
INTERN • 4 OBIECTIVE VOR INTRA TN FUNCȚIUNE ÎN AVANS CU 1—6 LUNI 
• 3 000 TONE LEGUME LIVRATE PESTE PLAN.Delegații la Conferința organizației județene de partid Tulcea au răspuns cu entuziasm la chemarea ce le-a fost adresată de conferințele organizațiilor municipiului București și a județului Timiș. Ca urmare a politicii înțelepte a partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și multilaterală a tuturor județelor patriei, Tulcea, care în trecut era unul dintre cele mai vitregite colturi ale tării, a cunoscut, în acești ani. mari prefaceri înnoitoare. Mobilizați de organele și organizațiile de partid, oamenii muncii din județ și-au îndeplinit. an de an. sarcinile ce le-au revenit din planul cincinal, aducîndu-și contribuția la dezvoltarea și prosperitatea României socialiste. 1Apreciind sensul mobilizator al obiectivelor cuprinse în chemările adresate, prin valorificarea rațională a potențialului material și uman de care dispunem, a rezervelor și posibilităților existente, ne angajăm să realizăm următoarele :Depășirea planului producției globale industriale în 1969 cu 10 milioane de lei, spor ce se va realiza pe seama creșterii productivității muncii. La producția și livrările pentru export se va obține o creștere de 2 la sută față de plan și se va extinde mecanizarea unor operații în exploatarea stufului din Deltă.Printr-o judicioasă gospodărire a resurselor materiale și bănești, cît și prin reducerea cheltuielilor de producție, se vor obține 10 milioane de lei beneficii peste plan. Intensificînd valorificarea potențialului turistic al județului nostru și în special al Deltei Dunării, prin dezvoltarea bazei materiale. îmbunătățirea deservirii turiștilor din tară și străinătate. încasările realizate în 1969 din turism internațional vor crește cu 250 000 de lei valută, iar din turismul intern cu 500 000 de lei fată de 1968.în domeniul investițiilor se prevede darea în funcțiune cu 1—6 luni înainte de termenele prevăzute a următoarelor obiective : exploatarea zăcămîntului de calcar calibrat de la Mahmudia cu o capacitate de 1 700 000 de tone pe an, construcția portului Mahmudia cu o capacitate de 1700 mii tone/an trafic, alimentarea cu apă a municipiului Tulcea. amenajarea crescătoriei de pește Periteașca în suprafață de 1 700 ha.Prin mobilizarea largă a maselor de cetățeni din orașele și comunele județului la acțiuni cu caracter gospodăresc se vor executa unele lucrări în valoare de peste 16 milioane de lei.

IALOMIȚA
« 47 MILIOANE LEI PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ SUPLIMENTARA o LIVRĂRI 

SUPLIMENTARE LA FONDUL PIEȚEI SI LA EXPORT ÎN VALOARE DE 35 MILI
OANE LEI o 13 MILIOANE LEI ECONOMII LA CHELTUIELILE MATERIALE DE PRO
DUCȚIE e 10 000 HA IRIGATE PESTE PLAN & 17 000 HL DE LAPTE, 700 TONE 
CARNE DE BOVINE, 50 TONE CARNE PASĂRE SI 200 TONE CARNE DE PORCINE 
SE VOR PRODUCE PESTE PLAN » ÎN I.A.S. VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE 
VA CRESTE CU 113 MILIOANE LEI. ÎN C.A.P. — CU 50 MILIOANE LEI » BENE
FICII PESTE PLAN DE 12 MILIOANEAdunarea activului Comitetului județean Ialomița al P.C.R. a primit cu mult interes și a analizat cu înaltă răspundere chemările adresate de conferințele organizațiilor de partid din municipiul București și județul Timiș. Mobilizați de indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara din 16—17 decembrie a.c. a C.C. al P.C.R. cu privire la îndeplinirea sarcinilor complexe pe care le ridică în fața noastră planul de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969, cel de-al 4-lea an al cincinalului, sîntem ho-, tărîți să acționăm cu fermitate pentru în- 

abnegație pentru a spori contribuția noastră la îndeplinirea programului elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R.

Folosind posibilitățile de care dispune agricultura județului, prin mărirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei județului, se va acorda o atenție deosebită utilizării, raționale și cu eficiență sporită a fondului funciar, redîndu-se circuitului agricol 500 ha. Prin largi acțiuni de masă intercooperatiste se vor scoate de sub influența inundațiilor cel puțin 1 500 ha. De asemenea, prin desecări se va reda agriculturii o suprafață de cel puțin 500 ha. în 1969 suprafața irigată va crește în cooperativele agricole cu 835 ha. Fată de prevederile planului de stat, în 1969 va spori producția medie la hectar astfel : la grîu cu 4 la sută în I.A.S. și 7 la sută în C.A.P. ; la porumb cu 3 la sută, și, respectiv. 4 la sută ; la floarea-soarelui — cu 6 la sută și respectiv 3 la sută. Pe baza sporirii producției pe unitatea de suprafață se va-asigura livrarea unei pro- ducții-marfă peste plan de 3 000 tone de legume.în viticultură, va crește suprafața plantată pînă în 1970 cu încă 1280 ha. La via pe rod se va obține o producție de cel puțin 8 000 kg struguri la ha în I.A.S. și 6000 kg în C.A.P. Față de realizările acestui an. în 1969 în întreprinderile agricole de stat numărul de animale matcă va crește cu 3 la sută la taurine, cu 32 la sută la scroafe și cu 33 la sută la păsări, iar în cooperativele agricole de producție cu 27 la sută la vaci și juninci, cu 4 la sută la scroafe și cu 20 la sută la păsări. Concomitent cu mărirea numărului de animale ne vom concentra toate eforturile pentru sporirea producției de furaje. întreprinderile agricole de stat vor obține beneficii peste plan mai mari cu cel puțin 2 la sută, iar cele de mecanizarea agriculturii vor realiza o reducere a cheltuielilor planificate cu 3 la sută și o creștere a veniturilor peste plan cu cel puțin 3 la sută.în vederea înfăptuirii sarcinilor tot mai complexe ce ne revin din hotărîrile partidului și guvernului, a obiectivelor prevăzute mai sus, organizația județeană de partid Tulcea va milita pentru îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid, pentru ca acestea să pătrundă tot mai muit în esența problemelor econo- mico-financiare ale producției, să intervină operativ și eficient în rezolvarea acestora, să desfășoare o susținută muncă de educare și mobilizare a tuturor oamenilor din județ la opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.

LEI.făptuirea și depășirea obiectivelor economice și social-culturale ce revin județului Ialomița.Pentru realizarea și depășirea prevederilor planului de stat pe 1969 în întreprinderile industriale vom acorda o deosebită atenție folosirii cu maximum de eficientă a utilajelor și instalațiilor tehnologice, a timpului de lucru, a materiilor prime, precum și descoperirii și valorificării de noi resurse interne.Pornind de la faptul că majoritatea întreprinderilor industriale din județul nostru sînt intrate de curînd în funcțiune, dotate 

cu utilaje și mașini complexe, vom pune în centrul preocupărilor noastre organizarea științifică a producției și a muncii, însușirea de către toți lucrătorii a tehnologiilor avansate, ridicarea calificării acestora și întărirea disciplinei în muncă. Ne angajăm ca, pe seama creșterii productivității muncii, să depășim volumul producției globale cu peste 47 milioane lei. Vom livra la fondul pieței produse suplimentare în valoare de peste 25 milioane lei și vom depăși livrările la export cu peste 10 milioane lei. Prin micșorarea consumurilor specifice, vom realiza o economie la cheltuielile materiale de producție de 1’3 milioane lei. Prin îmbunătățirea organizării lucrărilor pe- șantierele de investiții vom asigura intrarea în producție la termenul planificat a noilor capacități de producție de la fabrica de produse lactate din Slobozia, secția de tuburi canalizare de la întreprinderea de prefabricate- Călărași, suprafețele amenajate pentru irigații din sistemele Pietroiu-Ștefan cel Mare și Gălă- țuiu-Călărași. De asemenea, vom asigura darea în folosință cu o lună mai devreme a unui număr de 260 apartamente, a școlilor din orașele Călărași și Fetești, precum și a internatului cu 208 locuri din Slobozia.în agricultură, ramură deosebit de importantă pentru economia județului nostru, organele și organizațiile de partid își vor concentra atenția în direcția gospodăririi și folosirii raționale a fondului funciar și ridicării potențialului de producție a acestuia. în acest scop, suprafața arabilă va crește cu 2 000 hectare prin recuperarea unor terenuri din Lunca Dunării și vor fi
SUCEAVA

o PESTE PLAN : 40 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA 
Șl 16 000 TONE BARITA, 6 500 TONE DE MINEREU CUPRIFER, 3 500 TONE MI
NEREU DE MANGAN 0 ECONOMII LA PREȚUL DE COST ÎN VALOARE DE 10 
MILIOANE LEI Șl BENEFICII SUPLIMENTARE DE 11 MILIOANE LEI o PRODUC
ȚIILE MEDII LA HECTAR, FAȚĂ DE PLAN, VOR SPORI CU 6 LA SUTĂ LA CAR- 
ÎOFI SI LEGUME 0 ÎN C.A.P., EFECTIVELE DE TAURINE SE VOR MARI CU 10 
LA SUTĂ, IAR DE OVINE — CU 9 LA SUTĂ.Participanții la Conferința organizației județene de partid Suceava, primind chemările adresate de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, au adoptat un răspuns în care se spune printre altele :Conștienți de necesitatea sporirii contribuției noastre la dezvoltarea și înflorirea continuă a patriei, comuniștii, toți oamenii muncii din județ au luat cunoștință cu satisfacție de bilanțul muncii rodnice făcute de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și văd în măsurile adoptate de plenară, de sesiunea Marii Adunări Naționale, în indicațiile prețioase ce se desprind din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu o garanție a înfăptuirii cu succes a mărețului program stabilit de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. Toate acestea constituie pentru noi îndemnuri însuflețitoare, sprijin valoros în activitatea pe care o desfășurăm pentru creșterea producției și ridicarea eficientei economice. De aceea, în numele comuniștilor. al tuturor colectivelor de muncă din județ, ne angajăm să realizăm ritmic planul pe anul viitor, să depășim producția globală industrială cu 40 milioane lei și productivitatea muncii cu 0,5 la sută.Vor fi date peste plan 16 000 tone de ba- rită, 6 500 tone de minereu cuprifer și 3 500 tone minereu de mangan ; se vor diminua pierderile de exploatare în economia forestieră cu 1,5 la sută și se va reduce consumul de lemn cu 0,5 la sută în unitățile forestiere și cu 0,6 la sută în întreprinderile miniere și ale industriei chimice. Valoarea produselor realizate dintr-un metru cub de lemn prelucrat va ajunge în 1970 la 730 de lei. Pe baza gospodăririi judicioase a fondurilor materiale și bănești se vor obține peste plan economii la prețul de cost în valoare de 10 milioane lei și beneficii suplimentare de 11 milioane lei.Planul la export se va depăși cu 20 milioane lei, urmărindu-se creșterea rentabilității și a eficientei exportului. Cît privește investițiile, se vor da în funcțiune cu 1—3 luni mai înainte de termenul planificat fabrica de tricotaje din bumbac Suceava, fabrica de piese de schimb din Suceava și stația de flotație-barită Ostra. Se vor realiza parametrii tehnico-economicl proiectați

scoase de sub influența excesului tate terenurile din zona comunei Sf. Gheorghe, Sărățeni, Munt Sudiți, Piua Petrei, Giurgen altele în suprafață de 8 000 ha. tinde suprafața irigată cu 10 00 ; ■plan. Prin intensificarea chimiz '"ti; nizării și irigațiilor vom realiza ut în medie Ia hectar 75 kg de g •de porumb, 60 kg de floarea-so; kg sfeclă de zahăr. La cultur; porumbului producția medie pli crește cu 1 000 kg la hectar. î) efectivele vor crește peste prev nului cu 2 000 capete de taurine cine, 5 000 ovine și 20 000 păsă ducția animalieră se vor realiza, 17 000 hl de lapte, 700 tone ca vine, 200 tone carne de porc și < ne de pasăre. In felul acesta, livra la fondul central al statului 84 885 tone de carne și 616 mii hl de lapte. Prin sporurile de producție ce se vor realiza peste prevederile planului în cooperativele agricole valoarea producției globale va crește cu 50 milioane Iei. în I.A.S., valoarea producției globale va crește cu 113 milioane lei, a producției marfă cu 69 milioane lei, iar prin reducerea cheltuielilor se va obține un beneficiu, peste plan, de 12 milioane lei.Vom folosi din plin toate formele și mijloacele muncii politice și organizatorice pentru mobilizarea în masă a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor cetățenilor, pentru dezvoltarea județului nostru și sporirea contribuției sale la progresul general al țării.

cu 2—6 luni înainte de termenele planificate la fabrica de mobilă din Cîmpulung și fabrica de plăci fibro-lemnoase înnobilate de la combinatul de industrializare a lemnului Suceava. Se vor lua măsuri de intensificare a ritmului lucrărilor de pregătire pentru exploatarea zăcămintelor de sulf din munții Căliman.Pentru folosirea rațională a pămîntulul se vor executa peste plan lucrări de combatere a eroziunii solului și desecări pe 5 000 ha. precum și lucrări de ameliorare pe 30 000 ha pășuni. Prin aplicarea complexului de măsuri agrotehnice se va asigura sporirea producțiilor medii la hectar față de sarcinile de plan cu 5 la sută în întreprinderile agricole de stat și cu 3 la Sută în cooperativele agricole la cultura grîului, iar la cartofi și legume cu 6 la sută pe întreaga suprafață cultivată de unitățile agricole socialiste.întreprinderile agricole de Stat vor rentabiliza toate fermele și vor asigura sporirea cu 5 la sută a beneficiilor peste sarcina de plan. Prin organizarea mai bună a muncii și folosirea eficientă a tractoarelor și mașinilor agricole, întreprinderile de mecanizarea agriculturii vor realiza, pesta plan. 1 milion lei economii la prețul da cost și 1 milion lei beneficii..în sectorul zootehnic, întreprinderile a- gricole de stat vor spori producția medie de lapte cu 3 la sută pe cap de vacă furajată, iar producția de carne cu 2 la sută față de sarcinile planificate. în cooperativele agricole efectivele de animale vor crește față de anul în curs cu 10 la sută la taurine și cu 9 la sută la ovine. Prin sporirea greutății medii de livrare cu 14 kg pe animal se va vinde statului mai mult cu 3,7 la sută carne de taurine. în comunele de munte vom mobiliza crescătorii de animale pentru sporirea efectivelor în scopul vînzării către stat a unor cantități tot mai mari de produse animaliere.Eforturi deosebite vor fi depuse pentru îmbunătățirea activității și în celelalte domenii — deservirea populației. învătămînt. cultură, sănătate. — pentru perfecționarea continuă a întregii vieți economice șl sociale a județului.
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• conferă profesorului 
o reală autoritate ?

în toate domeniile activității umane este nevoie de autoritate — dar autoritatea educatorului joacă un rol deosebit.Istoria gîndirii pedagogice si mai ales experiența dobîndită de corpul nostru profesoral au infirmat „valoarea* unor vechi „metode" pedagogice. Nu o dată ne-am putut da seama că atunci cînd educatorul își bazează autoritatea în școală pe frică, el poate -conta, în cel mai bun caz, pe un respect aparent din partea elevilor săi.Este o mare realizare a școlii noastre că în ultimii ani autoritatea dascălului a fost așezată pe un fundament real : recunoașterea conștientă de către elevi a rolului său deosebit în procesul de învățămînt, pe cunoștințele adînci și multilaterale, pe o grijă și dragoste cu adevărat părintească, îmbinată cu o mare exigență față de personalitatea elevilor. Școala noastră respinge orice fel de artificiu de falsă autoritate în raporturile reciproce dintre educator șl elev. Cu toate acestea, există și unii educatori care nu se bucură de autoritate printre elevi. Am întîlnit mai zilele trecute, în curtea unui liceu, pe o bancă un elev din clasa a X-a. Părea istovit de zbuciumul unei nenorociri. parcă. Fusese ascultat la limba

de prof, emerit Stelian PĂUN

și literatura română. Răspunsese ca în carte despre cea mai de seamă operă a lui Al. Odobescu : „Pseudo- kinegheticos". A spus lecția, fiindcă „ilustrul" profesor, aflat în pragul pensiei, îl urmărea, rînd cu rînd. îl făcea atent, din cînd în cînd spunîn- du-i : „Mai scrie o vorbă în carte. O vorbuliță ! spune-o și pe aia 1“Dar ce frumos știa să analizeze băiatul opera literară ! Capitol de capitol, și nu erau mai puține de 12. Cunoștea ce a scris Tudor Vianu, rele- vînd argumentațiile de impecabilă ținută estetică a stilului referitor la opera lui Al. Odobescu. Elevul a fost întrerupt tocmai cînd descria ca și autorul cele trei capodopere mărețe din capitolul IV, embleme ale artei vî- nătorești : Diana cu ciuta. Diana de Poitiers, de Jean Goujon, și gravura lui Albrecht Diirer. Aici i „s-a înfundat" fiindcă profesorul sentențios, spunîndu-i că s-a abătut de la manual. l-a trecut la loc în bancă și l-a notat cu 4. Eu însă l-am felicitat pentru cîtă carte știa. Băiatul s-a simțit un altul, înviorat și în ochi i-am ci-
TÎRGOVIȘTE, DECEMBRIE 1968

„CRIZANTEMA DE AUR"TÎRGOVIȘTE (De la redac
ția ziarului „Dîmbovița"). — 
Vatră a unor tradiții cultu
rale. Tîrgovistea a înscris, de 
curînd, în cronica sa culturală, 
o manifestare de anvergură și 
inedită în semnificația ei • Fes
tivalul national de romanțe 
„Crizantema de aur". Desfășu
rat în zilele de 19, 20 și 21 de
cembrie a. c„ din inițiativa Co
mitetului -pentru cultură și, artă 
al județului Dîmbovița, festiva
lul a reunit la Tîrgoviste artiști 
amatori din 14 județe ale țării, 
care au adus mesajul artei de 
pe meleagurile Transilvaniei. 
Dobrogei, Moldovei. Munteniei și Olteniei.

Numerosul public, care a ur
mărit parada pretendenților la 
titlul suprem al „Crizantemei", 
a ascultat seară de seară bu
chete de romanțe îndrăgite de 
atîtea generații, cît și romanțe 
originale în primă audiție, mul
te dedicate orașului gazdă a 
festivalului.

Juriul a fost alcătuit din re
prezentanți de prestigiu ai ar

tei și culturii noastre, avînd în 
frunte pe acad. Victor Eftimiu 
(președinte de onoare), și artista poporului Ioana Radu (pre
ședinte), cît și o seamă de com
pozitori și interpreți bine cu
noscut) ai muzicii populare si 
ușoare românești.

Acordul final al festivalului 
a fost încununat de premierea 
câștigătorilor : „Crizantema de 
aur" (Anghel Petruța — județul 
Argeș). „Crizantema de argint" 
(Dumitru Veseliu — județul 
Dîmbovița) și „Crizantema de 
bronz" (Maria Gherghei — ju
dețul Galați).

Spectacolul de gală a '■eunit 
sub luminile sale pe lîngă vocile 
premialilor și pe cele ale Radi
cal Bujor. Lucreția Popescu- 
Lobodan. Alla Balanova, acom
paniate de vioara lui Nicusor 
Predescu.

început de tradiție, festivalul 
a consacrat în orizontul artei 
noastre, ca pe o adevărată ca
pitală a romanței, vechea ctito
rie domnească, Tîrgovistea.

Există un mod de apropiere de artă care nu este nici al pictorului, nici al criticului. nici al simplului amator Un mod care le implică însă, pe toate, realizînd din aliajul lor un personaj — devenit indispensabil marelor perioade din istoria artei — colecționarulAm încercat să ee- ictualizăm această figură pentru că, nu de mult. în Capitală. în localul Muzeului orașului București și recent în sălile Muzeului de artă modernă și contemporană din Galați o mare colecție își prezintă secretele, de o consistentă de-a dreptul impresionantă. Această colecție aparține doctorului A. I. Siligeanu și ea este fructul unei mari pasiuni. nedesmintită. întinsă pe mai multe decenii. Contemporană cu colecțiile Zambaccian Vintilă. ‘ -Siligeanu se deschide pentru toți, dezvăluind zone necunoscute din istoria artei românești moderne, precum și din arta versală.Fiind cu „marii bărbați' picturii noastre Pallady. Tonitza Pe- trașcu — dr. Siligeanu i-a cultivat cu voare. Se explică fel de ce putem mira în colecția selecții ' remarcabile din operele acestei triade glorioase. Vom începe cu Petrascu. Domină printre pîn- zele acestuia un magnific autoportret pur- tînd cu claritate si cu mîndrie însemnele sigure ale unui stil unic prin plenitudinea pastei. prin smalțul strălucitor al materiei colorate. prin dialogul adînc dintre negru și roșu — dar înainte de toate prin expresia profundă de meditație, această trăsătură atît de caracteristică lui PetrascuPeisajele păstrează

camei
plastic

colecția dr
cu lucrări modernă uni-contemporanai

fer- ast- ad- lui

tonul unei firi calme, meditative și al unei atitudini reflexive în fata naturii — dar opoziția culorilor le încarcă totdeauna de intensitate. Peisajele italiene. „Curte de mînăstire la Veneția". „Biserică din Italia". „Peisaj Venetian" peisajele din tară sînt doar expresiile unui mod de a cunoaște personal. ale unei gîndiri autentice în fața naturii.Ca și Petrașcu, Pallady are o bogată reprezentare — importantă pentru că acest pictor prolific dezvăluie în expoziție cu fiecare pînză o originalitate stilistică ce confirmă. pentru a cîta oară valoarea deplină si definitivă a picturii românești în configurația valorilor mondiale Pallady, pictorul care se refuză tentațiilor atît de a- trăgătoare ale culorii, pentru a se desăvîrși ca unu] dintre cei mai mari armoniști pe care îi posedă pictura noastră, zentat cu și desene cifră din arăta cît cît- de reprezentativă este această selecție și. în același timp pentru a sugera cititorilor marile satisfacții pe care le pot avea vizitînd-o „Nu- durile" lui Palladv — cu rezonanțe cu totul aparte în pictura românească — au poate ca în nici o altă selecție din lucrările pictorului darul de a impune permanenta observare. în centrul căreia, stă nobilă si maestoasă - frumusețea umană Tn același timp ..naturile statice cu fructe" - să amintim numai magistra

este repre- 33 de uleiuri Dăm această dorința de a de vastă, și

Iul „Pepene verde și smochine" — delimitează un capitol tematic al picturii. în care lirica obiectelor, sugerînd prezentele savoarea realității — declanșează armonii inedite.Al treilea mare pictor — la fel de abundent reprezentat, To- nitza. confirmă o valoare, o pregnanță a tonului, o participare cu toată ființa la lupta omului pentru puritate. S-ar putea ca Tonitza să fie unul din moraliștii picturii noastre și lucrările din colecția Siligeanu — ce figuraseră strălucit în retrospectiva pictorului de la Muzeul de artă — par să întărească această idee. .Dacă preferințele și dragostea colecționarului s-au îndreptat, dintre artiștii români, către acești pictori — expoziția ne prezintă pînze de străluciți maeștri din arta modernă universală. Se înșiră astfel prețioase dovezi ale geniului artistic uman — lucrări de H Daumier. Des- piau, R. Dufy, A. Lho- te, H Matisse, Millet, Amedâe Ozenfant, Jules Pascin. Puvis de Chavannes, Utrillo, ladon, minck.După _________________în expunere publică o altă colecție valoroasă. Ilie Mirea. Muzeul de artă al orașului București și cel din Galați continuă o lăudabilă acțiune culturală. Trebuie. fără doar și poate. să omagiem munca tenace pentru meneaCăci Mirea. aceea _ ___________Siligeanu. noi cunoaștem. recunoaștem, momente importante din arta românească — plină încă de miracole.

continuu umanului.

MauriceSuzanne Va- Maurice Vla-ce am admirat

a muzeografilor a prilejui ase- întîlniriprin colecția și acum prin a doctorului
Iulian MEREUTA

te bucuria încrederii în posibilitățile lui. Viața se întorsese în el cu zvîc- nirl puternice ale inimii. Profesorul rămăsese consecvent unei păreri pseudo-educative. conform căreia cel care-1 terorizează pe elev cu note este „sever" și „autoritar". Nu întîmnlător cele mai multe conflicte în relațiile cu elevii, asemenea colegi le au. Lor mă adresez și Ie spun că oricît de sever și exigent ar fi profesorul, el se bucură de autoritate numai a- tunci cînd exigența lui are la bază spiritul de dreptate ce trebuie să caracterizeze în principal profesorul și dacă elevii nu vor descoperi vreo contradicție între exigența față de ei și exigența profesorului față de el însuși.Printre învățători șl profesori se mai întîlnesc și unii care nu înțeleg adevărata esență a autorității și pornesc pe o cale greșită, crezînd că ascultarea „severă" a elevilor la lecție constituie baza autorității educatorului. Am întîlnit cazuri cînd u- nii elevi au primit note proaste Ia limba română sau matematică numai fiindcă s-au mișcat în bancă, deși aceștia făceau parte din categoria elevilor cu nota 10 la purtare. Am - constatat, nu de mult, într-o școală, că profesoara de chimie își tiraniza cu note mici pînă și pe cei mai buni elevi ai clasei, pentru ca fiica domniei sale să nu fie concurată, numărîndu-se și ea printre elevii silitori 1 In acest caz profesorul nu mai poate conta pe respectul adevărat, pe prețuirea sinceră a elevilor, ci — în cel mai bun caz — numai pe un respect și o stimă aparente, formale : iudecata cuvîntul și mai ales îndrumările acestuia nu mal au. nu mai pot să aibă, însemnătate și efect. Succesul în munca profesorului este determinat — într-o măsură mai mare decît în alte profesii — nu numai de pregătirea științifică specială și de măiestria pedagogică personală, ci și de totalitatea calităților educatorului ca dascăl, ca om și cetățean. El trebuie să întruchipeze în ochii elevului toate calitățile nobile ce caracterizează pe oamenii de frunte ai societății noastre. Și pe bună dreptate, deoarece încrederea elevilor în adevărul și dreptatea principiilor date de pedagog constituie calea principală, hotărîtoare a educației. Această cale se va dovedi eficace numai în cazul cînd. prin faptele și purtarea lor, educatorii nu vin în contradicție cu principiile și ideile în spiritul cărora școala noastră socialistă îi educă pe elevi.Mai există în unele școli profesori care consideră că pentru menținerea autorității lor este absolut necesar să facă morală pentru orice faptă de nimic, să țină prelegeri moralizatoare fără motive temeinice. Este bine știut că din întregul arsenal de măsuri educative de care dispune profesorul, discuțiile etice constituie unul dintre cele mal importante mijloace educative. Abuzul însă, și mai ales greșita Interpretare a rolului pe care trebuie să-1 aibă asemenea discuții, ÎI transformă pe profesor într-un simplu moralist.Este limpede pentru toți slujitorii școlii noastre că, ascultînd explicațiile învățătorului sau profesorului, expunerea lecției, elevii nu pot trece cu vederea forma în care aceasta le este prezentată și nu pot face abstracție de conduita acestora la lecție. învățămintele morale și indicațiile date sînt comparate de elevi, fără voia .lor, cu faptele și acțiunile pe care au avut ocazia să le observe îa aceștia. Nu toți învățătorii sau profesorii au atitudine identică față de profesia lor și nu toți se poartă la fel cu elevii. De aceea și elevii se poartă în mod diferit fată de unii învățători si orofe- sori. Poate de aceea elevii învață în mod diferit. Este deci cu atît mai mult necesar ca învățătorii și profesorii să-și controleze, să-și supravegheze conduita la lecție. Lipsa unor astfel de cerințe explică de ce unii caută să-și justifice insuccesele, nu prin lipsa de interes și pregătire pentru fiecare lecție, ci prin diferite defecte caracteristice unor elevi, prin lenevie, prostie, indisciplină etc.Elevii urmăresc conduita profesorului și orice faptă pozitivă ce iese mai mult sau mai puțin din comun, de altfel ca ș! orice faptă reprobabilă pe care, din nefericire, o mai constatăm, vor deveni neapărat subiecte de discuție în colectivul de școlari. Rezultatele muncii de instruire și educare ale școlii noastre socialiste pledează pentru o înaltă ținută și autoritate a educatorului, a profesorului în procesul de învă- țămînt — deziderate care trebuie să se fundamenteze întotdeauna pe exigență, pe o bună pregătire profesională și pedagogică.
(Urmare din pag. I)fi prea mari. Literatura dintre cele două războaie s-a ocupat de cazul său dramatic cu oarecare insistentă, a cărei semnificație nu trebuie trecută cu vederea.Destinul intelectualului constituie astăzi, din felurite unghiuri de vedere, o problemă mondială. Cadrele de nivel superior intră astăzi în a- verea statelor și se dau bătălii subterane pentru „raflarea" lor, în folosul patronilor cu pungă mai grea. Pe anumite tărîmuri. scrupulul umanitar nu s-a impus nici în zilele noastre, dar tehnicitatea îsi pretinde drepturile. Acolo a apărut problema spinoasă a specialistului pe care sistemul îl epuizează, eliminîndu-1 la patruzeci de ani. Respectivele state investesc sume în cercetări, mai puțin în învățămînt. ceea ce determină acele mișcări studențești, cărora li se caută cu febrilitate rădăcinile. Dar cîte state cheltuiesc un sfert din fondurile lor bugetare pentru învă- țămînt. cultură, artă, știință și ocrotirea .sănătății ? Statul nostru socialist se numără printre acestea. în1968 s-au cheltuit 31 miliarde lei pentru acțiuni social-culturale. iar în1969 se vor atribui 33 de miliarde : cu 3,4 miliarde mai mult decît se prevăzuse în cincinal. Numai pentru învățămînt în 1968 s-au alocat 8 miliarde lei — o sumă astronomică. Fără îndoială, asemenea mijloace se pun la dispoziția învățămîntului nu în scopul unor rezultate imediate — dar efortul este oricum extraordinar. Rezultatele trebuie să urmeze și să fie temeinice. Socialismul nu-si elimină cadrele la patruzeci de ani. dar nu le poate nici aștepta pînă atunci. Mirajul diplomelor circumstanțiale a luat sfîrsit.Noi n-am avut șansa, istorică de a putea acumula pașnic timp de secole, spre a fi în posesia unui patri-
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a Operei bucureștene

„P0 VESTIRILE

« Becket : PATRIA 
PALATULUI — li, _____ ...
A Aventurile iul Tom Sawyer :
9.15 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Aventurile lui Tom Sawyer șl Moartea Iui Joe 
indianul : EXCELSIOR — 9 GLORIA — 9.
A Profesioniștii : FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15 ; MELODIA — 9,45 ; 12,15 ;
17,45 ; 20 15, FEROVIAR - 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ;
18.15 ; 21. EXCELSIOR - 14,30 ; 17 ; 19,45.
A Astă seară mă distrez : LUCEAFĂRUL
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
A Urletul lupilor : CAPITQL — 3,30 ; 10,45 ; 15,30 ;
18 ; 20,30, GLORIA — 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
A Vera Cruz : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ;
18,15 ; 20.30.
• Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, BUCEGI - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Columna : LUMINA — 9—16,45 în continuare ; 
19,45, GRIVITA — 10 ; 13 ; 16 ; 19,30, ARTA — 
9,30—16 în continuare ; 19,45. FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
O Căderea imperiului roman : DOINA — 11,30 ; 10 ț 
19,30.
« Program pentru copil : DOINA — 9 : 10,

IA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, SALA 
13,30 (seria de bilete — 2 695).

REPUBLICA -

• Valea albinelor : UNION — ÎS,30 ; ÎS ; 20,ÎS
• Piramida Zeului Soare : UNION — 10.
• Să rîdem cu Pat șl Patachon : CINEMATECA 
(bilete la casă) : 10 ; 12 ; 14 ; 16.
o Montlo-cane s TIMPURI NOI — 9—SI în conti
nuare.

• Trei copil „minune" : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15 ; 17,30 ; 20.
• Neînțelesul : BUZEȘTI — 18 ; 20,30, UNIREA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
« Fete în uniformă : BUZEȘTI — 15,30.
• Tarzan, omul-inaimuță și Fiu! Iul Tarzan : DA
CIA — 18,15—20 în continuare.
• Samuraiul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Prințesa : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,45 ; 20.
• Judoka, agent secret : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 •,

■ Un bărbat șl e femeie : COTROCENI — ÎS ; 30,30. 
A Superautomatul ; COTROCENI — 15,30.
A Hombre : VOLGA — 9,30—16 tn continuare ; 
18,15 ; 20,30 ; VITAN — 13,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VIITORUL — 18
A Made in Italy : AURORA — 9,45 ; 11,43 ; 1
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 în continuare : 
18 ; 20,15.
A Ziua în care vin peștii : MIORIȚA — » ; 11,13 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
A Winnetou (seria a ni-a) : MOȘILOR — 15,30 ; 
18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• înțeleptul de pe muntele blestemat: POPULAR
— 15,30 ; 20,30. PROGRESUL — 13,30 : 20,30.
• Lustragiul : POPULAR — 18.
A Heidl : PROGRESUL — 18, CRÎNGAȘI — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
A Aventurierii : MUNCA — 18 ; 18 ; 20.
A Pentru cițiva dolari in plus șl Un dolar găurit : 
MUNCA — 10.
A Șapte oameni de aur: FERENTARI — 15,30: 
13 : 20,30.
A Operațiunea San Gennaro : PACEA — 15,43 ; 18 : 
20,15.
• Totul pentru rit : COSMOS — 16 ; 18 : 20.
• Veșnicul intîrziat: rLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Talente autentice
în ultima premieră

Tn „clinica” de restaurare a Muzeului de artă al Republicii Socialiste Ro
mânia — specialiștii redau tablourilor strălucirea și farmecul de odinioară

teatre
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra : (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Melodie varșoviană

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în crengile de sassafras 
— 19,30 ; (sala Studio) : Femei singure — 20.

Teatrul Mie : Tango — 20.
Teatrul Giulești : Martorii se suprimă — 19,30.
Teatrul evreiesc de stat : Intîlnire pe culmi — 20.
Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R. - 19,30.
Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17. 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase- (sala Savoy) : Ca Ia Tănase — 19,30 ;• ' ______ ___ ______ ,_________.________________ ___ _

(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Mexlco-Melody — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor din România : 
Selecțiuni ’68 — 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros" (R.D.G.) : 19,30.

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consultați! la limba română (clasa a Xll-a). Tema : 

Contribuția lui George Călinescu la dezvoltarea romanului. Prezintă : 
George Munteanu.

13,05 Curs de limba engleză — lecția a 39-a.
18.30 Pentru copii. Micii meșteri mari.
19,00 Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic.
19.45.................. ' " - - ................. .
20,05
20.30

Actualitatea economică. .Prefață la 1969“.
Film serial : „Cutreierînd pămîntul- (IV) : „La vînătoare în România". 
Tele-unlversitatea. Istoria civilizațiilor. Imperiile soarelui. Civilizațiile 1 
precoltimbiene (II).
„Steaua fără nume" — emisiune-concurs pentru tinerii interpreți de 
muzică ușoară — prezintă Dan Deșllu.

21,40 Teatru în studio : „Ceasul de aur" de J. P. Prisvflle. In distribuție : 
Marcel Anghelescu, Nlnetta Guști, Mihai Fotino, Rodica Tapalagâ. 
Constantin Brezeanu.

32,47 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

21.00

moniu material gata moștenit și fizic intact, peste care adaosul unor asemenea sporuri să se aștearnă oolei- tor. Noi nu beneficiem nici de avantajele unor societăți care și-au format treptat cadrele. în etape istorice laborioase sau care și-au asigurat de multă vreme piețele, un regim preferențial al materiilor prime și al debușeelor. ale căror produse se bucură de prestigiu tradițional, etc., etc. Statul nostru modern a trebuit să se dezvolte într-un timp

ză foarte bine datele acestei chestiuni. De aici mijloacele formidabile pe care conducătorii statului le des- tinează învățămîntului și culturii. Cei tineri trebuie să înțeleagă și ei. Treptatele perfecționări ale învătă- mîntului au avut în vedere ridicarea acestuia la gradul optim, prin metodele cele mai adecvate, care îmbină acumularea informativă cu raționamentul suveran. Programa poate părea încărcată. Nu mai puțin și ba- .. gajul științific și tehnic a crescut

foarte scurt, confruntat de dilema fundamentală de a-și crea formele organice cele mai propice, cu j-iscul de a face nebănuite eforturi în cursa timpului sau de a împrumuta forme de aiurea, cu riscul de a nu putea să le umple ulterior cu un conținut tipic. Astăzi, cînd pe întreg globul se face un schimb activ de forme, cu primatul eficacității, problema a pierdut din acuitate, etapa a fost depășită, dar moștenirea istorică rămîne aceeași De aceea, si astăzi, principala noastră avuție este munca, prima noastră preocupare, organizarea. în acest cadru. problema educării tineretului, a pregătirii sale profesionale dobîndește o importanță excepțională. Cei maturi realizea-

enorm în lumea întreagă și nu poate fi neglijat. A nu tine pasul cu vremea ar fi o sinucidere. Spiritul modern. receptiv, a fost o caracteristică 'înnăscută a noastră. Cu multă generozitate. societatea socialistă creează condiții optime școlarilor și studenților ei. Cel care suportă cheltuielile este poporul. Tot el este în drept să pretindă rezultate sporite, seriozitate si devotament din partea celor care, beneficiind de condițiile create. în fond își însușesc o știintă. o disciplină. își fac o cultură. își pregătesc o carieră". își pun. adică, totodată și bazele propășirii personale. într-un mediu ce nu-i va lăsa la voia întîmplării, atunci cînd vor avea o diplomă.

Chiar de la începutul secolului nostru, s-a simțit un puternic val de recunoaștere, de readucere în actualitate a operei lui E. T. A. Hoffmann. Epoca lui Hoffmann, epoca decăderii absolutismului feudal, pe care creația sa o reflectă, asemănătoare cu fenomenul de decădere a societății capitaliste, a dat naștere multor paralele, comparații, studii, culegeri de texte. Astfel, Hoffmann a apărut multora un scriitor modern. Fantasticul operei sale nu mai este astăzi considerat un refugiu, o evadare din realitate, ci o potențare a ei pe culmile simbolului si în același timp o formă inteligentă a satirei. Atributul principal al creației scriitorului german este fantezia. Acea fantezie debordantă care se plasează pe o orbită apropiată realului, cu scopul clar de a avea o viziune complexă asupra lui, de a face șl mai cognoscibil adevărul.Atracția lui Offenbach pentru nuvelele fantastice ale lui E. T. A. Hoffmann a fost neobișnuită ; și s-a împlinit într-o o- peră, construită pe un libret alcătuit din elementele principale ale acestor nuvele. „Povestirile Iul Hoffmann" reprezintă pentru Offenbach un ideal și un adevărat testament liric. Compozitorul a ___înainte de a-și orchestra rea, lăsînd pian. Valoarea muzicii însă apreciată și de Wagner — care în general detesta creația Iui Offenbach — s-a impus de-a lungul anilor, înscriin- du-se printre lucrările celebre ale genului, intrînd în repertoriul celor mai multe scene lirice din lume. Este de fapt un rezultat firesc al unei încununări, al unei comunități de idei, al unei perfecte rezonante între text șl muzică, între arta lui E. T. A. Hoffmann și cea a marelui său admirator, Offenbach.Recent am asistat la premiera acestei opere pe scena bucureșteană, în regia lui Hero Lupescu, suia conducerea muzicală a lui Paul Popescu. S-a urmărit redarea universului poetic al lui Hoffmann, a „trubadurului" ce-și deapănă prietenilor amintiri despre iubirile sale : Olimpia — păpușă, simbol al lipsei de suflet, Antonia — mistuită de dorința perfecțiunii, zentantă a unei toare, pînă la fiecare pe rînd poet de către demon, cel ce lirăște împlinirea, desăvîrșirea. O reușită a spectacolului a fost arta interpreți- lor, calitatea vocilor. Valentin Teo- dorian a trecut în rolul lui Hoffmann o dificilă partitură — cu talent, cu rafinamentul nu o dată remarcat în cele mai diverse roluri. A creat figura poetului, mereu în căutarea dragostei adevărate și complete, și mereu înfrînt de zidul neputinței de a o realiza. în rolurile iubitelor s-a făcut remarcată în primul rînd Silvia Volnea, un debut de înaltă clasă.

murit

o voce cristalină, suplă, tinerească, un glas de soprană de coloratură de mare ținută, căreia ascultătorul nu poate să-i dorească decît roluri pe măsură. Și nu ne îndoim că Opera Română va dovedi și în viitor aceeași preocupare fructuoasă pentru distribuirea în roluri principale a unor tinere talente. Mâgda Ianculescu (Giulietta), și Maria Șindilaru (Antonia) au găsit fiecare în parte tonul potrivit, nuanțele muzicale bine definite pentru caracterizarea momentelor esențiale : pentru Antonia — tensiunea sufletească, pentru Giulietta, miracolul cîntecului pasional. Am apreciat creațiile cîntărețului Traian Popescu, pe rînd în Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Dr. Miracol, întruchiparea diabolicului, a forței distrugătoare, a cruzimii, care se opune dragostei adevărate. Cu totul interesantă ml s-a părut interpretarea lui Ion Stoian ;
o 

a-
de fapt, a reușit compoziție pe locuri burlescă. La rîndul — Iulia Luther Rafael, Spalanzanl ge Mircea.— Viorel dat personajelor întruchipate măsura experienței actoricești, a posibilităților expresive. încheiem aprecierile cu privire la distribuție, subliniind aportul tinerilor soliști ai operei: Vasile Moldoveanu, Dionisie Konya, Mihai Panghe — voci bune, care aduc prospețime. în privința ansamblurilor, amintim nivelul deosebit al corului — maestru de cor Stelian Olaru. Mai puțin convingătoare a fost de data aceasta orchestra, lipsită de suplețe, cînd trebuia ch/i.' de umor ; chiar și celebra a sunat destul de tern.Așadar asigurat tare, a aparte al . reproșat ritmul cam tern al desfășurării acțiunii, faptul că uneori am fi dorit o mai . alertă tratare a conflictului. Offenbach într-o viziune contemporană presupune — credem — și o anume detașare, o reliefare Ingenioasă, dinamică, mai proaspătă, a materialului epic și muzical. în acest sens, regia a pornit de la intenția interesantă și lăudabilă de a dubla personajele centrale cu un dansator sau o dansatoare pentru a-i evidenția mai bine caracterul. Cîntecul este însoțit simultan de dans. Ideea în principiu nu supără, deoarece în povestirile lui E.T.A. Hoffmann, după cum am spus, fantasticul se grefează pe real și îl însoțește necontenit. Dar. invenția nu a dat. așa cum au arătat și cro- ‘ nicile publicate pînă acum, rezultatele scontate. Dansul în general nu face decît să comenteze fad și uneori derutant cîntecul. -nu slujește ideea si nu o pune în valoare, uneori încarcă inutil scena, dispersează atenția spectatorului. Luminița Dumitrescu — păpușa balerină Olimpia, face mai multe piruete sau duce mai departe piruetele începute de păpușa Olimpia. Și încă acest dans nu supără, nu deranjează, dar nici nu-țl spune nimic. La fel și dansul Antoniei, respectiv al balerinei Rodica Simion care pare mai mult o improvizație neinspirată, de-a dreptul izbitoare fanteziei în mișcările dublură. Fără îndoială Interpretat corect partitura lor : defectuos mi se pare aranjamentul coregrafic. disonanta lui în ansamblul desfășurării și mai ales disonanta în fața ideii inițiale care nu a reușit să capete limpezime și pregnantă. în general, coloritul spectacolului este mohorît si pînă la urmă are vetust.„Povestirile lui Hoffmann" 

o lucrare de repertoriu în

LUI HOFFMANN11
de OFFENBACH

lucra-doar partitura de

Giulietta — repre- lumi de fast, înșelă- cîntăreața Stella — îndepărtate de lîngă

Problema formării artistului este mai complicată. Eroarea unei facultăți de poezie aparține trecutului. Școala artistului nu începe si nu se termină pe băncile clasei. Dacă mitul creatorului descotorosit de intelect a apus este tot atît de adevărat că numai cultura nu slujește la mare lucru. Școala artistului este mai vastă și mai secretă. Lui îi dă o notă, mai grea. întreaga societate, ba chiar și posteritatea. Problema structurării artistului depășește cadrul programatic, fiind în funcție de factori prea variati și adesea imponderabili. S-a vorbit de cunoașterea vieții, ca element esențial condiționat de legătura cu poporul, adevăruri elementare. în formarea oricărui bun profesionist. De aceea, nu vom întîrzia aici asupra acestei chestiuni peste care mai pot curge torente de cerneală. Rețete nu se pot da. Noi credem însă cu hotărîre în primatul comunicabilitătii si nu ne putem închipui cam ce ar putea să ■ ne spună scriitorul pentru care viata și societatea din care face parte ar constitui un mister, iar expresia a- cestuia un mister la puterea a doua. Scriitorul și artistul sînt datori să răspundă încrederii pe care societatea o acordă Celor mai înzestrați fii ai săi.încurajarea pe care o primesc tinerii creatori, cu precădere, si vădind marea dragoste cu care îi crește poporul, nu le conferă mecanic nici talent, nici maturitate. nici titluri. EI pot pune stăpînire pe un cîmp al artei oricît de larg, numai dacă îl udă cu sudoare. Chipul frumos al atletului antic, trecut în marmură. înfățișa voința aspră de a învinge efortul actul crîncen al voinței. cu încredințarea ce se citea ne fiecare trăsătură că frumosul există. poate fi îmbrățișat gi cuprins, 
făcut mod de viață.

lor, Niklaus Buciuceanu, Nicolae fizicianul — Geor- Crespel Ban au.

I, 1J»’- ch&j Barcarolao distribuție deo deosebită redat sensul și operei. Poate am avea deținută • interpre- farmecul

în orice caz a fost lipsa Giuliettei — balerinele au

un aerrămîne oricare teatru muzical. Spectatorul vrea o reasculte cu bucurie. Mahler închinat timp pentru a o pune scenă. Recent, Felsenstein. Este
să i-a în olucrare pentru care s-au dat nenumărate soluții, o lucrare care invită la meditație (prin inspirația subiectului, muzicii), pe care efectiv într-un spirit nou. strălucitor, nu numai din punct de vedere interpretativ. dar și coregrafic si regizoral. în orice caz. spectacolul Operei bucureștene conține suficiente valori artistice care să-I înscrie printre punctele meritorii ale activității acestei instituții. Susceptibil de îmbunătățiri și de retușuri mal ales în ceea ce privește ritmul. „Povestirile lui Hoffmann" constituie un început în seria premierelor din acest an, o treaptă în fața unor lucrări de mult așteptate, de mare anvergură, cu adevărat reprezentative pentru istoria genului.

prin fantezia se poate crea

Smaranda OȚEANU
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ntoarcerea delegației P.C.R
DE GALĂde Miniștri al R. P. Ungare, Feher Lajosde ia Viena

SPECTACOL

Luni s-a înapoiat în Capitală 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, alcătuită din 
Gheorghe 
mitetului
P.C.R., și 
al C.C. al 
la funeraliile lui Johann Koplenig,

alcătuită din tovarășii 
Stoica, membru al Co- 
Executiv al C.C. al 

Nicolae Guină, membru 
P.C.R., care a participat

președintele de onoare al Partidu
lui Comunist din Austria.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, adresată de 
tovarășul Iosif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, în zi
lele de 22 și 23 decembrie a făcut 
o vizită prietenească în țara noas
tră Feher Lajos, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare.

în cursul vizitei, între cei doi 
vicepreședinți a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme de interes comun. Convor
birile s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească. Cu acest 
prilej, oaspetele a participat la o 
partidă de vînătoare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
TELEGRAME

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, Ștefan Jedrychowski, 
cu ocazia numirii sale în această 
funcție.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat o tele
gramă ministrului afacerilor exter
ne al. Republicii Italiene, Pietro 
Nem > prin care transmite cordiale 
felicitări cu prilejul numirii sale 
în această funcție.

*
La cinematograful „Republica" 

din Capitală a avut loc, luni seara,

toate chioșcurile
ALMANAHUL
*NTEIA“ 1969

premiera filmelor „Aventurile lui 
Tom Sawyer" și „Moartea lui Joe 
Indianul", producții ale studioului 
cinematografic „București", în co
laborare cu societatea pariziană 
„Franco-London Film".

La premieră au luat parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, oameni de cultură și artă, un 
numeros public. Regizorul Gheor
ghe Vitanidis a prezentat publicu
lui pe protagoniștii filmelor.

★
Institutul politehnic din Bucu

rești a evocat în cadrul unei festi
vități personalitatea marelui om de 
știință român, Andrei Ioachimescu, 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea sa. Prof. George 
Bărănescu, membru corespondent 
al Academiei, rectorul Institutului 
politehnic, prof. Constantin Dincu- 
lescu, membru corespondent al 
Academiei, președintele Consiliului 
național al inginerilor și tehnicieni
lor, acad. Victor Vâlcovici, prof. 
Dimitrie Stan, prof. C. C. Teodo- 
rescu și ing. Ion Tomescu au vor
bit cu acest prilej despre viața și 
activitatea inginerului și matemati
cianului român.

★
Luni a părăsit Capitala delegația 

Uniunii sindicatelor din instituțiile 
de învățămînt, știință și cultură, 
pentru a participa la lucrările co
locviului european cu tema „Edu
cația și dezvoltarea științifică, eco
nomică și socială", care se vor des
fășura la Paris, între 27 și 30 de
cembrie.

LUCRĂRILE UNOR COMISII
PERMANENTE ALE M.A.N

în citeva

rinduri
Cunoscutul atlet tunisian, Mohamed Gammoudi, a cîștigat crosul International desfășurat Ia Barcelona. El a parcurs cei aproximativ 8 000 m ai traseului în 24’38“8/10. Pe locurile următoare s-au clasat Ahmed Zaddem (Tunis) — 24’43“8/10 și respectiv. Alvarez (Spania) — 24’50".

★
La Zagreb s-a disputat prima manșă a semifinalei directe dintre echipele Mladost Zagreb și Dynamo Magdeburg, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la polo pe apă. Sportivii iugoslavi au obținut victoria cu scorul de 3—1 (0—0, 1—0, 0—0, 2—1).Returul acestei întîlnlri se va desfășura la 11 ianuarie

★în cadrul turneului treprinde în R. F. a chipa masculină de handbal Steaua București a jucat la Goeppingen cu formația locală Frischauf. Victoria a revenit handbaliștilor români cu scorul de 25—20 (15—11). Golurile învingătorilor au fost marcate de Ia- cob (6), Coasă (5), Oțelea (4), Cristian (4), Gațu (3), Goran (2) și Popescu.Meciul a fost urmărit de peste 
2 000 de spectatori.

★Peste 50 000 de spectatori au urmărit la Ciudad de Mexico întîlni- rea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele Mexicului și R. F. a Germaniei. Meciul s-a încheiat la egalitate 0—0. ,La Buenos Aires. într-un meci a- mical desfășurat în nocturnă pe stadionul „Mar del Plata", echipele de fotbal al Argentinei și Iugoslaviei au terminat la egalitate : 1—1.
*La Șopron (Ungaria), în cadrul „Cupei Cupelor" la baschet mascu" lin, s-a desfășurat primul meci dintre echipele Smafc Șopron și Spartak Sofia. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 92—89 (46—41).La Izmir, în cadrul aceleiași competiții, formația iugoslavă Olympia Ljubljana a dispus cu scorul de 71—57 (34—25) de echipa turcă Altinordu Izmir.
★Echipa de hochei pe gheață a Cehoslovaciei, care întreprinde în prezent un turneu de mai multe jocuri în Canada, a evoluat la Ottawa în compania unei selecționate a tării gazdă. Hocheiștii canadieni au terminat învingători cu scorul de 7—3 (0—1, 3—0, 4—2). Acesta a fost cel de-al doilea joc susținut de hocheiștii cehoslovaci în Canada. în primul meci, victoria le . revenise cu scorul de 3—1.

La PalatuTMarli Adunări Națio
nale au continuat lucrările unor co
misii permanente în legătură cu 
proiectele de legi înscrise pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni. Co
misia administrativă și Comisia ju
ridică, întrunite în ședință comună 
sub președinția prof. univ. Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei juri
dice, au examinat și discutat pro
iectul legii de organizare și func
ționare a consiliilor populare, pre
zentat în fața comisiilor de către 
Mihai Gere, președintele Comite
tului pentru problemele 
trației locale.

De asemenea, a fost 
proiectul de lege privind

adminis-

dezbătut 
comisiile

de judecată, prezentat de Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției.

Comisia juridică a mai exami
nat proiectul de lege pentru orga
nizarea și funcționarea Procuratu
rii Republicii Socialiste România, 
prezentat în fața comisiei de către 
Augustin Alexa, procurorul gene
ral.

Comisia juridică a început, de 
asemenea, examinarea proiectului 
de lege pentru organizarea jude
cătorească, prezentat în fața comi
siei de ministrul justiției.

Lucrările comisiilor permanente 
ale Marii Adunări' Naționale con
tinuă.

(Agerpres)

DECORAREA
SCRIITORULUI
KOS KÂROLY

vremea

| viața internațională_____

I Ședința Comisiei permanente C.A.E.R.
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pentru comerțul exteriorsecretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului, 
alți membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții cul
turale, un numeros public. I

Au asistat membri ai corpului I 
diplomatic și corespondenți ai pre- I 
sei străine acreditați la Bucu- . 
rești.

Programul a cuprins scene de 
antologie din piese evocînd 
tul de luptă al poporului 1 
figuri de seamă din istoria 
fragmente din* lucrări ale drama
turgilor noștri inspirate din reali
tățile de astăzi ale patriei, pagini 
reprezentative din < 
universală, montaje literar-muzi- 
cale închinate partidului și patriei 
socialiste.

Și-au dat concursul interpreți și 
formații artistice ale sindicatelor : | 
întreprinderii textile din Arad, Uzi
nelor de autocamioane din Bra
șov, Clubului C.F.R. din ’ 
întreprinderii Flacăra 2 
reni, întreprinderii tehnico-sanitare 
din Oradea, Combinatului minier 
din Baia Mare, Fabricii de confec
ții din Odorheiul Secuiesc, între
prinderii de extracții din Moinești, 
ale sindicatelor învățămînt din 
Alexandria și Bicaz și Spitalului 
nr. 1 din Iași, ale teatrelor popu
lare din Mediaș, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Lugoj, ale Pala
tului Culturii din Brașov, ale case
lor de cultură din sectorul 8-Bucu- 
rești, din Galați, Oradea și Slobo- 
zia-Ialomița și ale căminelor cul
turale din comunele: Faraoanl- 
Bacău, Bîrsana-Maramureș, Dol- 
hasca-Suceava, Pădureni-Vaslui și 
Darova Timiș.

întrunind cele mai buhe forma
ții participante la acest festival cu 
vechi și frumoase tradiții, specta
colul a demonstrat talentul și ca
pacitățile artistice ale muncitorilor, 
țăranilor cooperatori și intelectua
lilor din diferite regiuni ale țării 
care își închină orele lor de 
răgaz artei.

Artiștii amatori au fost răsplă
tiți cu vii și îndelungi aplauze pen
tru înaltul nivel artistic al specta
colului. Interpreților le-au fost o- 
ferite flori din partea Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă și 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința Comi
siei permanente C.A.ER. pentru 
comerțul exterior, la care au par
ticipat delegații din țările membre 
ale C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară, 
U.R S.S., precum și o delegație iu
goslavă. în calitate de observatori 
au participat reprezentanți din 
Cuba.

Comisia a constatat că acordu
rile pe termen lung (1966—1970) se

îndeplinesc în general cu succes. 
Se așteaptă ca la finele anului 
1968 schimbul reciproc de mărfuri 
să depășească cu peste 11 la sută 
realizările din anul 1967.

Comisia permanentă 
pentru comerțul exterior 
nat probleme referitoare
rile reciproce de mărfuri 
țările membre ale C.A.E.R. și Iu
goslavia pe perioada pînă în 1970 
și a elaborat recomandări îndrep
tate spre dezvoltarea comerțului 
reciproc dintre aceste țări.

C.A.E.R. 
a exami- 
la livră- 

dintre

V

ULAN BATOR 23 (Agerpres). — La Ulan Bator au început la 23 decembrie lucrările celei de-a 5-a plenare a Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Luînd cuvîntul, Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se- oretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a arătat că în centrul dezbaterilor plenarei se află probleme importante în legătură cu îndeplinirea planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale și culturii pe perioada 1966—1970 și sporirea eficienței producției. în primii trei ani ai cincinalului, a arătat vorbitorul, s-a făcut un nou pas important în dezvoltarea țării. Pentru sporirea construcțiilor capitale în economia națională s-au investit în acești ani mijloace financiare mai mari decît era prevăzut în plan. Au fost construite și date în

funcțiune numeroase obiective în domeniul industriei, agriculturii, transporturilor și telecomunicațiilor, comerțului și aprovizionării, culturii, ocrotirii sănătății. Ritmul mediu de creștere a producției industriale în primii trei ani ai cincinalului a fost de 7,8 la- sută.Potrivit datelor preliminare, volumul producției industriale a anului 1968 va crește cu 7 la sută în comparație cu anul trecut. J. Țedenbal a arătat apoi că, în ciuda măsurilor luate, creșterea vitelor continuă să rămînă ramura cel mai mult rămasă în urmă a economiei țării.în încheiere, vorbitorul s-a oprit asupra unor probleme ale dezvoltării industriei, agriculturii, pregătirii cadrelor. El a subliniat că sarcinile de răspundere în domeniul economiei naționale și culturii cer sporirea rolului organizatoric și ideologic al partidului.

Ieri în țară : Vremea a fost 
umedă. Cerul a fost acoperit ex- 
ceptînd Muntenia, Nordul Mol
dovei șl regiunea de munte unde 
pe alocuri a devenit variabil. In 
cursul dimineții a continuat să nin
gă local în Transilvania și izolat 
în Banat. In Dobrogea precipita
țiile au fost sub formă de ploaie. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
aerului Ia ora 14 oscila între mi
nus 2 grade la Rădăuți șl 7 gra
de la Giurgiu. In cursul dimineții 
s-a produs ceață în sudul șl estul 
țării. In București : Vremea s-a ră
cit ușor. Cerul a fost mai mult a- 
coperit, devenind variabil în cursul 
după-amiezli. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 4 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 șl 27 decembrie a.c. Tn țară : 
Vreme relativ umedă cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare, mai ales în nordul ță
rii și regiunea de munte. Vîntul va 
sufla slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere, minimele vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade tar maximele între minus 
1 grad și 9 grade. Ceață locală. In 
București : Vremea în general 
umedă, cu cerul mal mult noros. 
Precipitații slabe. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura tn scădere 
ușoară. Ceață seara și dimineața.

Luni la amiază a avut loc, la se
diul Consiliului popular județean 
Cluj, solemnitatea înmînării Ordi
nului Meritul Cultural clasa I scrii
torului Kos Kâroly, pentru merite 
deosebite în activitatea desfășurată 
în domeniul culturii și publicisticii, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 85 
de ani.

Acad. Constantin Daicoviciu, 
membru al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
felicitat cu căldură pe scriitorul 
sărbătorit, subliniind faptul că o- 
pera lui Kos Kâroly reprezintă o 
expresie a frăției dintre români, 
maghiari și celelalte naționalități 
conlocuitoare de pe aceste melea
guri ale patriei, scriitorul a fost fe
licitat, de asemenea, în numele or
ganizațiilor locale de partid și de 
stat, de Aurel Duca, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean.

Scriitorul Kos Kâroly a mulțu
mit cu căldură pentru înalta dis
tincție și cuvintele adresate.

SLOVACIA

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA PLENAREI C.C.
AL P.C. DIN

SPORT Biafrezii propun o încetare
a foculuitemporara

PE AGENDA POLITICĂ ITALIANĂ

la Magdeburg.
DE SALARIZARE

V. M.

Cu crosele... la bătaie! votului"
CORESPONDENȚA 
DIN ROM.A DE LA 
NICOLAE PUICEA

resursele de care

pe care îl în- Germaniei. e-
deputatilor a de încredere de primul mi- Rumor și în-

,/e echipe au cîștigat craiovenii

★
în cadrul festivităților prilejuite 

de sărbătorirea centenarului naște
rii pictorului Ștefan Luchian, luni 
la amiază a avut loc în Capitală 
solemnitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative la casa din str. Po
vernei nr. 8, unde pictorul a locuit 
și a lucrat între anii 1902 și 1907.

După solemnitate, asistența s-a 
deplasat la cimitirul 
a depune buchete de 
mîntul pictorului.

Bellu, pentru 
flori la mor-

E lectroputere-Craio- 
va și Fanil Constanța 
și-au disputat finala 
Cupei Federației de 
box, trofeu destinat în
trecerilor „pe echipe". A cîștigat prima for
mație cu „scorul" de 
22—21. E dreaptă vic
toria craiovenilor P Fără 

■ îndoială, fiindcă ea a 
fost obținută în con
formitate cu normele 
regulamentare de des
fășurare ale competi
ției. Diferența de punc
taj putea fi chiar puțin 
mai sensibilă în favoa
rea lui Electroputere 
dacă lui Nicolae Dumi
tru i s-ar fi atribuit 
măcar o decizie de 
egalitate în partida cu 
Mihai Aurel.

Totuși, într-un anu
me înțeles, în box fie
care întrecere „pe echi
pe" poartă amprentele 
unor nedreptăți. De pil
dă, de ce să fie înglo
bați printre învinși con- 
stănțenii Ovidiu Baciu

Un incident cu totul 
regretabil — fi ieșit 
oarecum din comun — 
a încheiat derbiul de 
hochei pe gheață dispu
tat duminică seara pe 
patinoarul artificial „23 
August" din Capitală. 
Un grup de spectatori, 
oameni certați cu disci
plina, amatori de gîlcea- 
vă (unii înfierbântați 
de băuturile servite în 
prealabil chiar la barul 
patinoarului), au sărit 
mantinelele pătrunzînd 
în incinta terenului de 
joc. Scopul acestei es
caladări — după cum 
ne relata secretarul ge
neral al federației, Va- 
sile Militam — ar fi 
fost diferit: unii au 
vrut să-i felicite pe în
vingători, alții să-i... și
caneze pe învinși. Reac
ția mai multor hocheiști 
din tabăra dinamovistă 
a . generat la început 
busculade și în final 
o încăierare cvasi-gene- 
rală. Crosele lui Pană, 
Șcheau, Boldescu, Fă-

MIINE APARE

BRATISLAVA 23 (Agerpres). — 
La Bratislava s-a încheiat plenara 
Comitetului Central al P.C. din 
Slovacia, anunță agenția C.T.K. Au 
fost discutate probleme privind si
tuația economică și sarcinile parti
dului în Slovacia, precum și înfăp
tuirea în Slovacia a legii consti
tuționale cu privire la Federația 
Cehoslovacă. Raportul la primul 
punct al ordinii de zi a fost pre-

zentat de V. Pavlenda, membru al 
Prezidiului și secretar al C C., iar 
la cel de-al doilea punct — de G. 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia. în cadrul ple
narei a luat, de asemenea, cuvîn- 
tul A. Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în încheierea plenarei C.C. al 
P.C. din Slovacia a fost adoptată 
o rezoluție.

SUPLIMENTUL
DE ANUL NOU

și Ion Pițu, ambii victorioși în ring ? Și, in
vers, în numele cărei 
etici a boxului se pot 
încununa cu lauri acei 
dintre craioveni care au 
coborît înfrînți treptele 
ringului ?

De fapt, problema nu 
e nouă. Ziarul nostru, 
și-a manifestat în repe
tate rinduri opoziția 
față de tendințele de 
„echipizare" în box. 
Și a criticat aceste ten
dințe, mai întîi, pentru 
că ele contravin spiri
tului luptei pugilistice 
între doi sportivi, apoi, 
fiindcă provoacă piedici 
complet artificiale în 
calea apariției fi dez
voltării personalităților 
boxului. Aceste motive 
principale, ca și multe 
altele sînt arhicunoscu
te fi n-avem acum in
tenția să revenim pe 
larg asupra lor. Vrem 
doar să subliniem că 
gala de duminică sea
ra n-a întrunit nici

găraș au „nimerit" în 
plin, producînd citeva 
răniri...

Fapte de acest gen 
nu-s „în premieră" pe 
patinoarul bucureștean. 
Nici jucătorii amintiți 
nu-s la primele lor ie
șiri huliganice. Rămine 
de neînțeles însă cum 
este posibil că, în ciuda 
acestor abateri conti
nue, nimeni — adminis
trația patinoarului, clu
burile, federația — nu 
a luat măsuri, pe cit 
de simple pe atît de 
eficace, care să împie
dice asemenea manifes
tări străine noțiunii de 
sport și de sportivitate.

Deși sesizată în re
petate rinduri, condu
cerea administrației pa
tinoarului se dovedește 
„stană de piatră" cînd 
e vorba să dea curs so
licitării de a se mări 
numărul oamenilor de 
ordine la asemenea der- 
biuri, și, parcă înadins, 
continuă să aprobe vîn- 
zarea la bufet a tot

adeziunea publicului. 
Numărul de 900 de 
spectatori la finala u- 
nei întreceri republi
cane de box vorbește 
de la sine. Iată prin 
urmare că simpla mo
dificare de titulatură 
din „campionat" pe 
echipe in „cupă" — 
n-a atras după sine 
popularitatea unei com
petiții ce se decide atît 
de greu ca să părăseas
că definitiv scena...

In final, pentru 
descrețirea frunților, o 
întîmplare din tribune. 
Un grup de suporteri 
de pe malul mării care 
timp de șase partide 
încurajase nominal pe 
luptătorii de la Farul, 
și-a schimbat brusc 
scandarea cu una avînd 
un caracter mai gene
ral, „Hai Constanța" ! 
Ce se intîmplase P 
Constănțeanul care se 
urcase pe ring se nu
mea... Olteanu, Ion Ol
teana.

felul de băuturi alcoo
lice, în așa fel incit, 
nu de puține ori, in rîn- 
dul spectatorilor se află 
cheflii turmentați chiar 
la propria bodegă a pa
tinoarului.

Independent însă de 
toate acestea, nu pot 
exista nici un fel de 
scuze, nici un fel de 
circumstanțe atenuante 
pentru acei hocheiști 
care, în loc să poto
lească spiritele, s-au lă
sat și se rrnii lasă an
trenați, ba chiar ei 
înșiși provoacă scanda
luri și bătăi pe terenul 
de joc. Din păcate, 
clubul Dinamo are 
„probleme" de acest 
gen nu numai cu ho
cheiștii, ci și cu o serie 
de alți membri ai echi
pelor sale. Lucrurile au 
ajuns prea departe pen
tru a nu se interveni, în 
sfîrșit, cu măsurile co
respunzătoare. Le aș
teptăm, pentru a le 
consemna 1

I. D.

al ziarului „Scînteia
DIN CUPRINS:

• 20000 000 DE PASAGERI IN BOLIDUL TIMPULUI: Tnfr-o 
secundă — zece milioane de operații • București—lași — de 
la 5 zile la 5 ore • Tn fiecare oră — din 300 de cetăjeni ai țârii, 
unul e în tren sau în avion • Un oraș cît Clujul într-un an • La 
fiecare oră — investiții de 7 milioane de lei.

• NOUTĂȚI INDUSTRIALE ROMÂNEȘTI IN 1968.

• CUM ARATA OLIMPUL CARPATIC DESCRIS IN DOCU- 
MENTE ANTICE? • VECHIMEA, BOGĂȚIA SI FRUMUSEȚEA 
ARTISTICA A DATINILOR NOASTRE DE IARNA r Ce se în
tâmplă cu felicitarea folclorică în era radioului și televiziunii ?

• RENDEZ-VOUS IN LUNA IN ANUL 2 000! „Iarba mira
culoasă" a fanteziei cosmice : spre Lună pe o corabie cu 
pînze • De la Galilei la Gagarin • în aceeași zi : arșițe supra- 
toride și înghefuri ultranăpraznice • Urma unei tălpi de om pe 
solul lunar ? Ploaie cu„. bulgări de diamant • O declarație în 
exclusivitate pentru dv. a cosmonautului Borman — aflat în 
aceste zile în zbor spre Lună.

• CONTRABANDIȘTII IN CAPCANA (micro-roman polițist 
autentic) — O ilustrată suspectă • întâlnirea din pădure • Co- 
coșeii din cavou • Cheia cifrului și urma descoperită de colonel.

r SPLENDORILE PALATELOR Șl TRAGEDIA FAVELEI IN CAR
NAVALUL DE LA RIO e Confetti contondente și slăbiciunea 
cosmetică a zeiței Jemanjâ • Trec cohortele regelui Momo 
* Cad măștile e Dolce vita.

•CUNOAȘTEȚI TAINA CĂSNICIILOR FERICITE? O anchetă 
pe treptele tuturor vîrstelor • Trei reporteri în căutarea rețe
telor fericirii.

• INEDITUL ALB AL SPAȚIULUI MIORITIC • Poezia, pano
ramica, turismul și sportul în iarna carpatică.

SATIRA, ANECDOTE, CARICATURI, TESTE ETC.

48 DE PAGINI BOGAT ILUSTRATE

In orașul Craiova a fost terminată noua clădire a centralei telefonice. O dată cu aceasta, centrala a fost conectată la sistemul de telefonie interurbană autornată — Craiova fiind a 13-a localitate din tară cuplată la acest sistem.
Abonații din centralele interconectate la sistemul automat interurban pot obține convorbiri directe cu cei din orașul Craiova formînd la discul aparatului, înaintea numărului dorit, prefixul 941

UMUAHIA 23 (Agerpres). — Trupele biafreze se pregătesc pentru a respecta cele opt zile de întrerupere a ostilităților militare, începînd cu noaptea de 23 decembrie, fără a ști dacă autoritățile federale vor proceda în consecință.Colonelul Odumegwu Ojukwu, liderul biafrez, a anunțat'noaptea trecută în cadrul unei emisiuni radiodifuzate că a ordonat trupelor sale să înceteze ostilitățile pînă la data de 1 ianuarie. El a precizat că biafrezii își vor păstra pozițiile și nu vor ataca inamicul în cele opt zile, decît în cazul în care trupele federale vor lansa acțiuni armate.în ceea ce privește partea federală, pînă în prezent aceasta nu și-a făcut cunoscut punctul de vedere oficial asupra propunerii Iul Ojukwu.

Singura reacție a constituit-o o emisiune a postului de radio Lagos, în care se arată că „observatorii" își exprimă îndoiala asupra sincerității lui Ojukwu privind încetarea ostilităților. Agenția France Presse, care a captat această emisiune, relevă că „observatorii" la care s-a referit postul de radio sînt persoane aparți- nînd guvernului federal nigerian. în continuarea emisiunii citate s-a arătat că sistarea ostilităților inițiată de biafrezi ar permite acestora să-și fortifice pozițiile.Pe de altă parte, postul de radio Lagos a menționat că forțele aeriene federale au primit ordinul de a continua să survoleze pozițiile biafreze în cadrul unor misiuni de recunoaștere.

| VOTUL DE ÎNCREDERE Șl PROBLEMA 
I SISTEMULUI
l
I

Două evenimente mai importante au caracterizat luni viata politică italiană : a- cordarea de către Camera votului cerut nistru cheierea acordului între sindicate și Asociația întreprinderilor cu capital de stat privind desființarea așa- numitelor „zone saia- riale" discriminatorii.La Montecitorio (sediul Camerei deputatilor) guvernul Rumor a primit încrederea cu 351 voturi pentru și 247 împotrivă și implicit a fost aprobată declarația-pro- gram guvernamentală tripartită. Prin acest ultim act, parlamentul italian își încheie activitatea pe a- nul în curs, iar guvernul este împuternicit să-șl ducă la îndeplinire programul. în concluzia discuțiilor pe marginea declara- tiei-program guvernamentale, deputății au ascultat cuvîntul președintelui Consiliului de Miniștri. Răspun- zînd diferitelor observații critice și a- precierilor făcute în timpul dezbaterilor, premierul Rumor a declarat că există voința politică necesară a majorității parlamentare (democrat- creștinii, socialiștii și republicanii) pentru a se traduce . în viață programul propus.

Totodată, a spus el, ar fi imprudent să se nege posibile dificultăți. „Este vorba — a spus Rumor — de angajamentul de a înfrunta problemele considerate a fi cele mai presante pentru a realiza politica de centru-stînga. în concordanță cu și mijloacele dispunem".„Motivarea

a oferit apoi șefilor grupurilor parlamentare prilejul de a exprima poziția partidelor lor față de noul guvern. în timp ce democrat-creștinii, socialiștii și republicanii au anunțat acordarea votului de încredere, reprezentanții tuturor celorlalte partide s-au pronunțat împotrivă.Cel de-al doilea eveniment, de care a- minteam la începutul corespondenței, pri-, vește așa-numita „o- perațiune a salariului unic pe plan național". Prin acțiuni ferme, desfășurate cu consecvență, în spirit unitar, muncitorii la întreprinderile capital de stat au ținut ca, începînd la 1 ianuarie 1989 se treacă treptat, decurs de 30 de luni,
de cu ob-de să în

la desființarea discriminării salariate existente în prezent între muncitorii cu calificare similară din nordul și sudul țării. (De pildă, potrivit salarizării „zonale", muncitorii din Sicilia (zona a 7-a) primesc cu 25 la .. sută mai puțin decît cei din Milano (zona 0), cu toate că prestează aceeași muncă și în aceleași condiții de calificare). Afectînd circa 300 000 de muncitori, acordul semnat între sindicate, și Asociația întreprinderilor cu participate de stat este considerat a fi un succes important. în declarații apărute luni în presă, cele trei mari centrale sindicale — Confederația Generală a Muncii, Uniunea muncii și Confederația sindicatelor muncitorilor — apreciază că „acordul consfințește înlăturarea definitivă a unei injustiții sociale".Fără a avea vreo legătură directă, cele două evenimente a- mintite au oferit în rîndurile cercurilor o- ficiale de la Roma o anumită satisfacție. Aici se apreciază că guvernul și-a asigurat în acest mod o perioadă de răgaz pînă la 'fîrsitul anului, ceea ce i-ar putea permite să treacă la înfruntarea si reglementarea problemelor dificile înscrise ne agenda sa de lucru, într-un climat mai destini.
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CONGRESUL S. F. I. 0

S-A PRONUNȚAT PENTRU

Cu prilejul celei 
de-a XX!-a

CREAREA UNUI NOU

PARTID SOCIALIST
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

cer însă să îi se re
ne acum un aprecia- 
locuri în conducerea 
Asupra acestui punct

Congresul extraordinar al Partidu
lui Socialist — S.F.I.O. — care și-a 
încheiat lucrările duminică seara, s-a 
pronunțat cu majoritate de voturi 
pentru crearea noului partid al stîn- 
gii, partidul socialist democrat. Noul 
partid ar urma să fie format din 
fuziunea S.F.I.O. cu cluburile repu
blicane. scontîndu-se și pe unele a- 
deziuni individuale.

Cu acest verdict al celei mai im
portante formații politice din Fede
rația stîngii, calea spre reunificarea 
socialiștilor, potrivit majorității ob
servatorilor, pare să fi fost deschisă. 
In majoritatea problemelor există 
deja un acord între S.F.I.O. și „clu- 
biști". Aceștia 
serve încă de 
bil număr de 
noului partid.
participanta la congres au spus un 
„nu" categoric. Ei au arătat că noua 
conducere va trebui aleasă de înșiși 
militanții partidului ce va fi creat. Observatorii se întreabă dacă cluburile republicane se vor resemna cu 
această situație. Răspunsul definitiv 
va fi aflat la sfîrșitul lui ianuarie, 
cînd se va întruni convenția clubu
rilor republicane. în orice caz, 
S.F.I.O. s-a arătat dispus să meargă 
mai departe chiar și de unul singur 
în acțiunea de constituire a noului 
partid.

Congresul de constituire a acestuia 
va avea loc înainte de 1 mai 1969. 
Pînă atunci se vor elabora strategia 
și tactica sa. Partidul se va afilia 
Internaționalei socialiste, ca și 
S.F.I.O. De la sfîrșitul lunii ianuarie 
se vor organiza ședințele de consti
tuire ale organizațiilor locale ale 
noului partid.

Actualii fruntași al S.F.I.O., Guy

Mollet, Gaston Deffere și Mitterand 
nu vor figura în conducerea sa, ofe
rind posibilitatea unei întineriri a 
conducerii socialiste.

înseamnă oare crearea noii forma
ții politice dispariția vechiului partid 
S.F.I.O., după 63 de ani de existen
ță ? Iată o întrebare care-i preocupă 
pe mulți membri ai săi. După opi
niile unor observatori politici pari
zieni, noul partid va semăna mult 
cu S.F.I.O.; ar fi de fapt un S.F.I.O. 
lărgit și renovat sub unele aspecte. 
Unii consideră chiar că ar fi vorba 
mai puțin de o fuziune a S.F.I.O. cu 
cluburile republicane, cît de o ade
rare a cluburilor republicane la 
S.F.I.O. De fapt, scrie ziarul „Com
bat", S.F.I.O. își va modifica doar 
ușor „buletinul său de identitate".

Rezultatele votului cu privire la 
crearea noului partid sînt deosebit 
de semnificative, ele reflectînd diver
gențe de concepții existente în sînul 
S.F.I.O.: 1664 de voturi pentru; 367 
contra — curentul minoritar al lui 
Guille care se opune fuziunii sau 
creării unui nou partid și își rezervă 
dreptul de a decide liber ce acțiune 
va întreprinde după dispariția 
S.F.I.O.; 836 de abțineri — curentul 
Deffere, care este partizanul accele
rării creării unui partid larg, de tip 
laburist britanic, orientat spreși opus unei alianțe strînse cu comu
niștii.

Această din urmă problemă 
porturile noului partid cu comuniș
tii — constituie o chestiune capitală 
de care depinde viitorul întregii 
stingi din Franța. Despre ea s-a dis
cutat pe larg la congres. Unii lideri 
socialiști au subliniat cu acest pri
lej că „unitatea stîngii este singura 
perspectivă" și că în pofida dificul
tăților, noul partid va trebui să reia 
dialogul ideologic cu comuniștii.

Congresul în ansamblu nu a dat 
însă un răspuns pozitiv pentru viito
rul imediat problemei alianței cu 
P.C.F., atît în ce privește chestiunile 
politice actuale, cît și în ce privește 
un program comun de guvernare. De 
aceea, apreciază „L’IIumanite", con
gresul S.F.I.O. a marcat, de fapt, 
„un pas înapoi" în chestiunea esen
țială a momentului actual, și anume, 
„necesitatea urgentă de a se ajunge 
la o unire solidă a tuturor forțelor 
democratice". Organul P.C.F. rea
mintește ci partidul comuniștilor se 
pronunță pentru acțiuni concrete, 
pentru o activitate comună indispen
sabilă. Nu există altă soluție demo
cratică decît unirea forțelor progre
siste din Franța. „Această unire se 
va realiza în mod inexorabil și noi 
vom continua să-i consacrăm efortu
rile noastre", scrie „L’Humanită".

centru
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ECHIPAJUL NAVEI
„PUEBLO" A FOST
PUS IN LIBERTATEPHENIAN 23 (Agerpres). — Agenția Centrală Telegrafică Coreeană de presă anunță că în cursul tratativelor dintre reprezentanții S.U.A. și R.P.D. Coreene de la Panmunjon, guvernul american a semnat un document în care cere scuze pentru spionajul și actele ostile comise de nava militară spion „Pueblo", care a pătruns în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene și dă asigurări că nu se vor mai comite în viitor astfel de acte împotriva R.P.D. Coreene. Agenția citată menționează că guvernul R.P.D. Coreene, luînd în considerație scuzele și asigurările date de guvernul american, va expulza echipajul acestei nave. Isa Phenian, un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.P.D. Coreene a făcut o declarație în care se arată că „imperialiștii americani care au încercat în mod persistent să acopere actele criminale ale echipajului- navei spion „Pueblo“ în cele din urmă și-au dat seama de imposibilitatea de a se degaja de responsabilitatea ce le revine și au fost nevoiți să ceară scuze guvernului R.P.D. Coreene. Capturarea navei spion americane „Pueblo“, a declarat purtătorul de cuvînt, a fost un act de legitimă exercitare a dreptului de suveranitate al R.P.D. Coreene și de pedepsire a agresorului. Membrii echipajului navei spion americane, care au comis acte criminale de spionaj, trebuiau aspru pedepsiți, în conformitate cu legile R.P.D. Coreene. Dar. luîndu-se în considerație faptul că ei și-au recunoscut deschis activitatea criminală, au cerut clemență în repetate rîndurl, precum și de faptul că guvernul american și-a cerut scuze și a dat asigurări că nu va mai repeta asemenea acte, guvernul R.P.D. Coreene a hotărît să expulzeze echipajul navei „Pueblo". aflat în detențiune. Purtătorul de cuvînt a menționat însă că nava pro- priu-zisă. întregul echipament și armele instalate la bordul ei au fost confiscate de guvernul R.P.D. Coreene.Agenția A.C.T.C. informează, pe de altă parte, că comandantul navei „Pueblo" și membrii echipajului au adresat guvernului R.P.D. Coreene o scrisoare exprimînd gratitudinea și profundele mulțumiri pentru actul umanitar datorită căruia ei se vor putea întoarce la familiile lor. Ei și-au exprimat totodată hotărîrea de a nu mai comite asemenea acte în viitor și au mulțumit pentru tratamentul uman de care s-au bucurat în timpul detențiunii.

★WASHINGTON 23 (Agerpres). — Departamentul da Stat al S.U.A. a dat publicității o declarație în care anunță că echipajul navei „Pueblb* a fost pus în libertate luni la Panmunjon. Membrii echipajului vor fi supuși unui examen medical, după care urmează să sosească în Statele Unite.

Așadar, bătăiosul domn 
Ky, vicepreședinte al gu
vernului de la Saigon și 
„coordonator general" al 
activității delegației saigo- 
neze la Paris, s-a reîntors 
acasă pentru consultări. 
Înainte de a pleca, a făcut 
unui corespondent al pos
turilor de televiziune ame
ricane . C.B.S. o declarație 
considerată de mulți ca 
„surprinzătoare". Intr-ade
văr, el a arătat nici mai 
mult nici mai puțin că in
tenționează să studieze îm
preună cu „președintele" 
Thieu posibilitatea stabilirii 
unui contact direct cu re
prezentanții F.N.E. în ve
derea discutării căilor de 
restabilire a păcii în Viet
nam.

Venind din partea unei 
persoane ale eărei ieșiri be
licoase sînt prea bine cu
noscute, această declarație 
are într-adevăr un carac
ter surprinzător. Surpriza 
dispare însă imediat ce a- 
nalizăm spusele lui Ky în 
contextul evoluțiilor recen
te, legate de problema con
vorbirilor de la Paris. Se 
știe că în ultimele cîteva 
zile o serie de personalități 
americane au început să 
manifeste o oarecare iritare 
față de „coordonatorul" sai- 
gonez și de colegii acestuia 
care, docili pînă mai ieri, 
au devenit brusc recalci
tranți, căutînd prin tot fe
lul de subterfugii procedu
rale să întîrzie deschide
rea convorbirilor cvadri- 
partite din capitala Fran
ței. Primul care s-a expri
mat în acest sens a fost 
ministrul apărării al S.U.A. 
Clark Clifford care, în 
cursul unui interviu tele
vizat, și-a exprimat nemul
țumirea față de poziția ob
strucționistă a regimului de 
la Saigon și a ținut să a- 
firme că „o reglementare 
politică", (în Vietnam) este 
o problemă care intere
sează Saigonul, Hanoiul și 
F.N.E.", ceea ce implică o 
recunoaștere de fapt, a 
dreptului Frontului Națio
nal de Eliberare ca parte
ner pe picior de egalitate la 
viitoarele discuții de la Pa
ris. Or, după cum se știe, 
pînă acum saigonezii s-au 
împotrivit cu înverșunare unei asemenea formule, pe 
care o impune logica cea 
mai elementară.

și a per- In aceeași avut în- Salah, se-

abordate în conti- care interesează Interlocutorii au

aniversari
a proclamării

Republicii

da

agențiile de presă transmit
ES

Jtmos Kâdâr, prim-secretar alC.C. al P.M.S.U., și Bela Biszku, se-

TUNIS 23. — Corespondentul Agerpres Constantin Benga transmite : Corneliu Mănescu, ministrul de externe al Republicii Socialiste România, care, la invitația ministrului de externe al Tunisiei, Habib Bourguiba jr., face o vizită oficială în Tunisia, a fost primit luni la palatul Carthagina, de către președintele Republicii Tunisia, Habib Bourguiba.La primire, au asistat Habib Bourguiba jr., secretar de stat al afacerilor externe, doctor Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale, Taibe Slim, secretar de stat, Ahmed Ben Salah, secretar de stat pentru problemele economiei și planificării, și Chadli Klibi, secretar de stat pentru problemele culturii și informațiilor, precum și N. Șipoș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Tunis, și ambasadorul Șt. Cleja.Cu acest prilej, ministrul român a transmis președintelui Bourguiba un salut cordial din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, șeful statului tunisian a adresat la rîndul său președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român, prosperitate și progres. Au fost nuare probleme cele două

constatat cu satisfacție că între România și Tunisia s-au statornicit trainice raporturi de prietenie, colaborare și cooperare economică fructuoasă, bazate pe principiile respectului și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, respectării suveranității fiecărei țări. Cei doi oameni de stat au constatat că între România și Tunisia e- xistă mari posibilități de diversificare a acestor relații, spre binele ambelor popoare.Șeful statului tunisian a oferit luni la palatul Carthagina un dejun în cinstea ministrului afacerilor externe al României soanelor care îl însoțesc, zi, Corneliu Mănescu a trevederi cu Ahmed Bencretar de stat pentru problemele e- conomiel și planificării, și cu Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale. Apoi, la secretariatul de stat al afacerilor externe al Tunisiei ciale terneTot vut loc ceremonia semnării dului româno-tunisian privind gimul vizelor între cele două țări. Seara, Corneliu Mănescu a oferit, în saloanele hotelului Hilton, un dineu în cinstea omologului său, Habib Bourguiba jr.

au început convorbirile ofi- între miniștrii afacerilor exal României și Tunisiei.în cursul zilei de ieri ,;a a- acor- re-

MOSCOVA. Luni s-a deschis la 
Moscova „Decada cărții româ
nești', organizată cu prilejul săr
bătoririi zilei de 30 Decembrie. La 
lestivitatea deschiderii decadei au 
luat parte activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., membri ai conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, reprezentanți ai 
editurilor sovietice, oameni 
cultură. Ambasadorul României la 
Moscova, Teodor Marinescu, a 
arătat, în cuvîntul său, că această 
manifestare contribuie la cunoaș
terea reciprocă, la întărirea cola
borării și prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

TOKIO. Asociația de prietenie 
Japonia-România a organizat luni 
la Tokio o adunare festivă. Pre
ședintele asociației, H. Kurado, a 
adresat poporului român, cu oca
zia acestei sărbători, un mesaj de 
felicitare. Au fost prezentate filme 
documentare românești.

Azi, „APOLLO-8"
urmează să se însene

pe o orbită lunară
• NĂVĂ COSMICA AMERICANA 

A INTRAT IN ZONA DE ATRAC
ȚIE A SATELITULUI NATURAL 
AL PĂMÎNTULUI

® STAREA COSMONAUȚILOR CON
TINUA SA SE ÎMBUNĂTĂ
ȚEASCĂ

® DOUĂ MICI DEFECȚIUNI AU 
FOST REMEDIATE

Un comunicat oficial pu
blicat Ia Atena anunță elibe- rarea din deportare a directorului general al informațiilor din fostele guverne civile grecești, Gheorghios Ka- vounidis, și a fostului secretar al lui Gheorghios Papandreu, A. Mothonios. împreună cu aceste două personalități au mai fost eliberați alți opt deportați.

cretar al Comitetului Central, au făcut o vizită la Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Ungară. Cu acest prilej, Săndor Gâspâr, secretar general al C.C.S., a informat pe conducătorii de partid despre experiența participării mișcării sindicale la rezolvarea sarcinilor legate de construirea socialismului. Discuțiile care au avut loc apoi s-au referit la experiența acumulată de sindicate în aplicarea reformei economice, la sarcinile de viitor și la probleme ale condițiilor de trai și de muncă ale salariaților.

Lucrările celei de-a 14-a 
conferințe a Uniunii Comu
niștilor din provincia socia
lista autonomă Voievodina s-au încheiat la Novi Sad. Participan- ții la conferință au ascultat și aprobat raportul de activitate al comitetului provincial, au adoptat statutul și rezoluția privind sarcinile de viitor și au ales noul organ de conducere.

Moment dramatic în timpul unei recente , demonstrații pentru drepturi 
civile, care a avut ioc la Armagh, Irlanda de Nord

s
’Sf"'’.' •'•■''S'.

Cancelarul Kurt Georg 
KîeSinger va C!mdi(-la anul viitor din partea Uniunii creștin democrate (U.C.D.) la alegerile pentru postul de cancelar al R. F. a Germaniei. în legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt a declarat că U.C.D. intenționează să abandoneze coaliția guvernamentală cu Partidul social-democrat (P.S.D.), condus de Willy Brandt, și să obțină o majoritate absolută în parlament.

Popoarele Iugoslaviei au 
sărbătorit Ziua armatei, la 22 decembrie. Cu acest prilej, au avut loc numeroase adunări festive. S-au deschis expoziții înfățișînd aspecte din viața și pregătirea de luptă a militarilor iugoslavi.

Este lesne de înțeles reac
ția lui Ky, care știe prea 
bine că existența regimului 
său se bazează aproape ex
clusiv pe p'rezenfa masivu
lui corp expediționar ame
rican. „Domnul Clifford 
pare a avea un dar deose
bit de a spune lucruri ne
potrivite la momentul ne
potrivit", a comentat căpe
tenia saigoneză alarmată de 
perspectiva pierderii spriji
nului baionetelor america
ne. Atacîndu-l pe Clifford, 
exponent al actualei admi-

unor fruntași ai ambelor 
partide din 
punsul poate 
altele, în 
nice date
la Washington, potrivit că
rora în cursul anului 1908 
pierderile de vieți ameri
cane suferite în Vietnam 
au fost egale cu totalul 
pierderilor înregistrate în 
primii șapte ani ai inter
venției militare a S.U.A. 
Opinia publică din S.U.A. 
consideră că trebuie să se 
pună imediat capăt acestei

S.U.A.? Răs- 
fi găsit, între 
știrile laco- 

publicității

Temerile și
echilibristica

lui Ky
nistrații, atît de evident 
pusă în dificultate de 
cursul cu totul nefavorabil 
al războiului de agresiune 
purtat în Vietnam, Ky miza, 
așa cum av. dezvăluit o se
rie de observatori de presă 
avizați, pe un eventual 
sprijin din partea viitoarei 
administrații Nixon. Or, a- 
ceastă speranță nu s-a a- 
deverit. Exact în ziua în 
care Clifford vorbea la te
leviziune, a făcut o decla
rație publică și cel care ur
mează să-i ia locul la 20 ia
nuarie, viitorul ministru al 
apărării, Melvin Laird, care 
a exprimat dezideratul ca 
războiul vietnamez să ia 
sfîrșit cît mai rapid în 
cursul anului 1969, înainte 
de a se trece la întocmirea 
viitorului buget american.

Ce a determinat aceste 
luări de poziție din partea

irosiri de vieți omenești. 
Recent, un cititor american 
a trimis ziarului „Interna
tional Herald Tribune" un 
desen care înfățișa un coș
ciug, de formă paralelipi
pedică. ca orice coșciug pe 
care scria „mort în Viet
nam". Desenul era însoțit 
de o legendă simplă: „In 
asemenea chestiuni, dispu
tele geometrice devin lip
site de sens" (aluzie la 
pertractările în legătură cu 
forma mesei la viitoarea 
conferință de la Paris). 
Este un episod cît se poa
te de grăitor pentru starea de spirit a marii mase 
a americanilor.

Insolența lui Ky nu a 
făcut decit să intensifice 
această stare de spirit. Se
natorul George Govern — 
fost pretendent la învesti
tură din partea Partidului

REDACȚIA ADMINISTRAȚIA S București Plaț» „Scînteiî".

Democrat drept candidat la 
președinție — a declarat 
răspicat că a sosit timpul 
ca S.U.A. să se debaraseze de „acest mic dictator de tinichea datorită căruia la Paris se risioesc banii contribuabililor noștri, iar în Vietnam sîngele militarilor americani"

In fața acestei reacții ■puternice, Ky a socotit mai 
prudent să dea înapoi. Așa 
se explică declarația de 
care aminteam la început. 
Schimbarea bruscă a tonu
lui lui Ky se datorează și 
adeziunii tot mai largi pe 
care a trezit-o în Vietna
mul de sud ideea formă
rii unui „cabinet de pace", 
care să inițieze tratative 
cu F.N.E. Analiza celor 
spuse de Ky indică însă 
clar că este vorba doar de 
o manevră dilatorie. El a 
menționat că diriguitorii 
saigonezi nu vor accepta 
niciodată „să considere 
F.N.E. ca o entitate", deși 
a adăugat că este timpul 
să se admită că Frontul 
reprezintă o realitate ce 
trebuie privită în față. Du
pă cum se vede, cele două 
părți ale acestei afirmații 
se contrazic una pe alta. 
Cum poți privi realitatea 
în fată de vreme ce re
fuzi să recunoști forma 
concretă pe care o îmbra
că această realitate ? în
cercările lui Ky de a cîști- 
ga timp cu orice preț nu 
au vreo șansă de reușită. 
Faptul însă că în decurs 
de numai cîteva luni a 
trecut de la limbajul stri
dent caracterizat prin lău- 
dăroșeniile despre iminen
ta zdrobire a forțelor pa
triotice la actualul lim
baj, care încearcă să dea 
impresia maleabilitătii sau 
realismului, arată că „micii 
dictatori de tinichea" de la 
Saigon se simt tot mai în
colțiți. Iar echilibristica 
verbală sau de .altă natu
ră. la care se dedau, nu 
se va dovedi pînă la urmă 
de nici un folos pentru ei.

Fluxul irezistibil al isto
riei îi va mătura fără 
greș, după cum va spulbe
ra în mod tot atît de ine
vitabil oricare alt obstacol 
pe calea împlinirii voinței 
de libertate și unitate a 
poporului vietnamez.

Romulus CĂPLESCU

Cea de-a 9-a sesiune a 
Comitetului Consultativ ja- 
pOnO-UmeriCUn Privind securitatea în Asia și Pacific a avut loc la Tokio. A fost prezentat un plan american, potrivit căruia circa 50 dp baze ale S.U.A. vor fi cedate Japoniei sau folosite în comun cu forțele ie autoapărare ale Japoniei. Partea Japoneză a acceptat propunerea. Cele 50 de baze nu au o mare importanță militară.

Un accident de cale fe- 
laia, datorat ciocnirii unui tren de pasageri cu un tren de marfă, s-a produs nu departe de Budapesta. în urma accidentului, primele trei vagoane ale trenului de pasageri au suferit grave avarii. 43 de pasageri și-au pierdut viața, iar alți 57 sînt răniți. Circumstanțele accidentului sînt cercetate de o comisie de experți. (M.T.I.).

hiculului spațial de la 
atracția terestră la 
cea lunară nu a pre
zentat dificultăți. Nici 
unul din cei trei cos
monaut nu a avut 
vreo senzație deose
bită. Zona cosmică 
în care a intrat acum 
„Apollo-8“ poartă nu
mele de „Echigravis- 
feră". Ea se situează 
la punctul precis 
unde atracția terestră 
și cea a Lunii se e- 
chilibrează, adică la 
aproximativ 326 000 
km de Pămînt. „A- 
pollo-8“ a atins acea
stă zonă cu viteza 
cea mai redusă din 
cursul întregii călă
torii, 3 573 km pe oră, 
dar imediat ce o va 
depăși își va spori 
din nou viteza pînă 
cînd se va înscrie pe 
orbita circumlunară. 
Înscrierea pe această 
orbită este prevăzu
tă să aibă loc 
la ora 12, p8 t
Bucureștiului), . j).
urmînd să efectue—e • 
cele 10 revoluții în-, *■ 
jurul Lunii cu o vite
ză relativă de 4 770 
km pe oră. Luni, te
lespectatorii au avut 
prilejul să urmăreas
că o a doua transmi
sie televizată de la 
bordul navei. Zeci de 
milioane de telespec
tatori au putut vedea 
o imagine clară a Pă
mîntului văzut de la 
o distanță de 320 000 
km. Se puteau vedea 
foarte clar America 
de Sud și regiunile 
de sud-vest ale Sta
telor Unite. Cosmo- 
nauții au descris a- 
pele de pe Pămînt ca 
fiind văzute într-o 
culoare albastră, iar 
timpurile și munții 
într-un verde pro
nunțat și maro. E- 
misfera sudică era 
acoperită de pături 
groase de nori.

s-a comunicat că teh
nicienii de la sol vor 
încerca să îmbunătă
țească calitatea ima
ginilor de televiziune 
transmise din spațiu. 
S-a anunțat, de ase
menea, că a fost anu
lată o hotărîre pri
vind o mică corectare 
a traiectoriei de zbor, 
deoarece aceasta este 
întru totul conformă 
calculelor. La bordul 
cabinei spațiale au 
fost semnalate două 
mici defecțiuni, re
mediate imediat: tem
peratura cabinei co- 
borîse pînă la 15 gra
de Celsius, dar a fost 
readusă imediat . la 
nivelul normal de 17,5 
grade. O altă defec
țiune a fost semnala
tă la unul din siste
mele secundare 
ventilație.

HOUSTON 23 (A- 
gerpres). — Călătoria 
spre Lună a navei 
cosmice „Apollo-8" a 
continuat să se des
fășoare luni fără in
cidente. Membrii e- 
chipajului, cosmo- 
nauții Frank Borman, 
James Lovell și Wil
liam Anders, au co
municat că totul se 
desfășoară normal, 
conform programului 
de zbor.

Intre timp, cabina 
spațială „Apollo-8“ 
înaintează spre Lună 
cu o viteză de 3 845 
kilometri pe oră. La 
ora 18,40 (ora Bucu- 
reștiului), nava se a- 
fla la 312 671 km de 

• Pămînt 
km de 
cum a 
trul de 
Houston 
nava a parcurs mai Nava cosmică
mult de trei sferturi 
din distanța pînă la 
satelitul natural al 
Pămîntului. Directo
rul zborului, Glynn 
Lunney, a declarat că 
starea cosmonauților 
continuă să se îmbu
nătățească, după ata
cul de „gripă spa
țială".

Cosmonauților li

și la 65 480 
Lună. După 
anunțat cen- 
control de la 

(Texas),
de

pollo-8" a intrat 
la ora 22,29 
Bucur eștiului), 
zona de atracție a 
Lunii, unul din mo
mentele cele mai difi
cile ale primei călă
torii a oamenilor pînă 
în imediata apropiere 
a satelitului natural 
al Pământului. Mo
mentul tranziției ve-

Negocieri privind
cooperarea
economica
ungaro-japoneza

BONN 23 (Agerpres). — Recent a fost semnat la Bonn un protocol pentru stabilirea listelor de mărfuri pe anul 1969, în baza Acordului comercial pe termen lung, încheiat între Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei, pe perioada 1964—1969. La exportul românesc sînt prevăzute: produse chimice, mașini, produse siderurgice, produse ale industriei lemnului, produse petroliere, confecții, tricotaje, produse agroalimentare etc., iar la import: instalații, mașini și utilaje, produse ale industriei siderurgice, a- parate de măsură și control, produse chimice etc. A fost, de asemenea, semnat un protocol al Comisiei mixte de cooperare, care a analizat căile de dezvoltare a cooperării tehnico-eco- nomice dintre cele două țări.

BUDAPESTA 23. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : La Budapesta s-a reîntors din Japonia o delegație comercială ungară. Referindu-se la rezultatele acestei vizite, Cseky Săndor, directorul întreprinderii de comerț exterior „Hu- nikoop", a arătat că delegația a purtat discuții în legătură cu posibilitățile cooperării economice și industriale ungaro-japoneze. S-au discutat probleme referitoare la colaborarea în domeniul industriei chimice și construcției de mașini, precum și în legătură cu cumpărarea de la marele concern japonez „Sumitomo" a unor licențe pentru fabricarea plăcilor fibro-lemnoase stratificate. La firma „Mittisubishi" au avut loc tratative cu privire la fabricarea în cooperare a unor instalații de laminare a oțelurilor superioare. Negocieri favorabile s-au purtat și la firma „Nisso Iwai" în ce privește posibilitatea exportului pe piețe europene și din Orientul Apropiat a unor tractoare mici pentru grădini, fabricate în comun.
I

„Planul Fowler™ de apărare

a dolarului în a nul 1969
înainte de a preda cheile Casei 

Albe, administrația democrată încă 
în funcțiune a ținut să propună 
echipei republicane, care o va suc
ceda la 20 ianuarie, un program, 
pachet în opt puncte de apărare a 
dolarului în anul 1969. Măsurile in
cluse în acest program — elaborat 
de fostul ministru de finanțe, Hen
ry Fowler, și aprobat de președin
tele Johnson — vizează echilibrarea 
balanței de plăți americane, al că
rei deficit cronic a pus de atîtea 
ori dolarul în dificultate pe plan, 
extern. Deși, la începutul anului, 
cît și în lunile care au urmat. 
Washingtonul a luat o serie de 
măsuri financiare restrictive, ame
liorarea „fragmentară" a situației 
conturilor curente ale S.U.A. în 
anul acesta nu este de natură să 
asigure stabilitatea -monedei ame
ricane. Deficitul de un miliard de 
dolari al balanței de plăți în 1968, 
despre care vorbesc aproape toți 
experții americani, este dat pe 
seama celor 30 de miliarde de do-

lari pe care S.U.A. îi cheltuiesc 
anual pentru susținerea războiului 
din Vietnam, a excedentului co
mercial în descreștere, precum și 
a ieșirilor de dolari din tară pe 
calea turismului.

întreg programul de apărare a 
dolarului în 1969, propus de Fo
wler, se întemeiază pe acțiuni me
nite sălimiteze mișcarea capitalu
rilor. Sînt preconizate măsuri fis
cale pentru calmarea cererii inter
ne excesive, care a provocat în 
acest an creșterea preturilor și re
ducerea surplusului traditional al 
balanței comerciale. De asemenea, 
Fowler recomandă continuarea ne
gocierilor cu partenerii comerciali 
ai S.U.A. în scopul suprimării ob
stacolelor netarifare care dezavan
tajează produsele americane. O altă 
măsură are în vedere ca așa-nu- 
mitul ajutor acordat țărilor în curs 
de dezvoltare să fie compensat în- 
tr-o proporție cît mai mare prin 
creșterea exporturilor americane în aceste state. Programul se re-

feră totodată la reducerea defici
tului provocat de cheltuielile mili
tare în străinătate prin cumpărări 
de armament american de către 
partenerii din N.A.T.O. înșiși ex
perta americani sînt însă de a- 
cord că nici un rezultat satisfă
cător nu va putea fi obținut în 
acest domeniu atît timp cît va 
continua războiul din Vietnam. Li
mitarea investițiilor de capital par
ticular în străinătate și a împru
muturilor externe ale S.U.A., pre
cum și perceperea unor noi taxe 
de la americanii care vor să vizi
teze lumea sînt alte obiective ale 
„planului Fowler".

Este ușor de remarcat că aceste 
măsuri fac parte din arsenalul 
tradițional al actualei administra
ții pe care, probabil, consilierii l-ui Nixon nu-i vor prelua. Totuși, în 
cercurile politice și economice din 
S.U.A. nu se așteaptă ca acest 
program să fie imediat modificat.

oh, a
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