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I
Plenara Comitetului * Central al 

Partidului Comunist Român întru- 
d 1 în zilele de 11—12 noiembrie 

5 a dezbătut și aprobat măsu- 
.. ^cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
cu. privire la îmbunătățirea condu
cerii $i planificării agriculturii.

Măsurile organizatorice adoptate 
de plenară sînt menite să creeze 
cadrul necesar progresului continuu 
al agriculturii noastre socialiste, 
înfloririi satelor, ridicării nivelului 
de trai material și cultural al ță
rănimii, sporirii aportului ei la 
avtotul economiei naționale, al în
tregii societăți, la creșterea bună
stării poporului.

Plenara a subliniat că singura 
cale de sporire a producției și 
productivității muncii este aplica
rea pe scară largă a științei și teh
nicii înaintate, folosirea mijloace
lor de muncă moderne — mecani
zare, chimizare, irigații — care să 
influențeze într-o măsură tot mai 
mare factorii naturali de care - de
pinde procesul producției agricole.

In acest scop este necesar să se 
depună eforturi susținute pentru 
realizarea integrală a planului de 
investiți stabilit de Congres în do
meniul agriculturii, să se producă 
Si- sȘ se furnizeze la timp unități
lor socialiste agricole toate mijloa
cele tehnice prevăzute pentru mo
dernizarea procesului de producție. 
Mahifestînd energie sporită și un 

„ înalt spirit organizatoric, organele 
2, de conducere ale agriculturii, toate 

unitățile agricole socialiste trebuie 
să militeze neobosit pentru folosi
rea cu cele mai bune rezultate a 
fondurilor alocate în vederea do
tării tehnice a procesului de pro
ducție, pentru buna gospodărire a 
mijloacelor de care dispun, pentru 
Îmbunătățirea activității lor eco
nomice.

II
' Plenara subliniază că un factor 

’de mare importanță în rezolvarea 
cu succes a sarcinilor mari trasa
te de Congres în domeniul dezvol
tării agriculturii îl constituie per
fecționarea continuă a conducerii si 
planificării agriculturii. In acest 
scop plenara hotărăște :

1 îmbunătățirea formei de orga
nizare și a metodelor de muncă 
ale Consiliului Superior al Agri
culturii și consiliilor agricole re- 

:Jfîonale și raionale ca organe ale 
’ț statului de conducere a agricultu
rii, pentru a se asigura imprimarea 
unui caracter mai eficace și ope
rativ in munca acestora, creșterea 
răspunderii lor în rezolvarea pro
blemelor complexe ale producției 
agricole Consiliul Superior al A- 
grirulturii va fi alcătuit dintr-un 
număr mai redus de membri, iar 
în locul actualelor secții de spe
cialitate se vor organiza direcții 
încadrate cu un număr corespun
zător de specialiști. Se va perfec
ționa structura organizatorică a 
consiliilor agricole regionale și ra
ionale creîndu-se în cadrul acesto
ra un aparat de specialitate capa
bil să exercite o îndrumare direc
tă, competentă și permanentă asu
pra unită’ilor agricole socialiste. 
ițjjgpsîliu1 S ^erior al Agriculturii, 
Gomitet îl (său Executiv, consiliile 
regionali -tionale își vor desfă

șura activitatea pe 6aza principi
ilor muncii colective, lucrind ca 
organe deliberative.

2. Consiliul Superior al Agricul
turii și organele sale regionale și 
raionale au următoarele sarcini 
principale:

a) planificarea producției, a mij
loacelor de producție, a forței de 
muncă, a investițiilor, a rentabili
tății ramurilor agricole. Consiliul 
Superior al Agriculturii stabilește 
proporțiile ramurilor agricole pe 
sectoare social-economice în vede
rea dezvoltării raționale și echili
brate a întregii agriculturi. El răs
punde de înfăptuirea sarcinilor pla
nului de stat cu privire la produc
ția agricolă;

b) îndrumarea tehnică de spe
cialitate a întregii agriculturi, am
plasarea judicioasă ă culturilor pe 
zone și în cadrul fiecărei unități. 
Consiliul Superior va elabora pen
tru toate zonele agricole măsurile 
agrozootehnice diferențiate bazate 
pe cele mai noi date ale științei și 
tehnicii și pe experiența înaintată 
a fruntașilor agriculturii, asîgurînd 
aplicarea lor în practică în toate 
unitățile agricole;

c) proiectarea, Jtaenajarea.. și în
drumarea exploatării în cete mai 
bune condiții a terenurilor irigate. 
In acest scop Consiliul va prelua 
o parte din atribuțiile actuale ale 
Comitetului de Stat al Apelor;

d) îmbunătățirea continuă a ac
tivității stațiunilor de mașini și 
tractoare, în vederea asigurării u- 
nui sprijin tehnic permanent și 
multilateral în consolidarea econo
mică și organizatorică a cooperati
velor agricole;

e) îmbunătățirea conducerii cen
trale a gospodăriilor agricole de 
stat, rezolvarea operativă a proble
melor ce se ivesc în activitatea cu
rentă a acestora. In acest scop se

. va crea în cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii departamen
tul Gospodăriilor de Stat. Departa
mentul Gostat va asigura profilarea 
gospodăriilor de stat, concentrarea 
producției în unități specializate, 
perfecționarea organizării muncii 
în G.A.S.-uri, dezvoltarea spiritului 
gospodăresc, creșterea continuă a 
eficacității economice în întreaga 
lor activitate;

f) dezvoltarea cercetărilor știin
țifice în strînsă -legătură cu nevoile 
practice ale agriculturii, organiza
rea introducerii și generalizării în 
producție a rezultatelor obținute;

g) pregătirea, 'in colaborare cu 
Ministerul Invățămîntului, a spe
cialiștilor agronomi, zootehniști și 
veterinari, a tuturor cadrelor agri- 
tole medii și superioare;

h) îmbunătățirea activității de 
ridicare a nivelului cunoștințelor a- 
grozootehnice ale țărănimii, a orga
nizării invățămîntului agrozootehnic 
de masă și a propagandei agricole.

In activitatea lor, Consiliul Supe
rior și consiliile agricole regionale 
și raionale trebuie să atragă în mod 
sistematic și organizat, la studierea 
și solutionarea problemelor pe care 
le ridică producția agricolă, un larg 
activ rle specialiști, oameni de ști
ință și țărani muncitori fruntași, care 
poseda ^îi bogat bagaj de cunoștin
țe și experiență practică.

Pentru rezolvarea problemelor deo
sebit de complexe ale dezvoltării 
agriculturii cooperatiste și în vede
rea înfăptuirii indicațiilor Congre

agriculturii
sului al IX-lea cu privire Ia crearea 
unor organe proprii de conducere 
și îndrumare a cooperativelor a- 
gricole de producție, plenara hotă
răște :

1. Să se supună cooperativelor a- 
gricole de producție propunerea de 
a se constitui uniuni cooperatiste 
raionale și regionale și Uniunea 
Națională a cooperativelor agricole. 
Uniunile cooperatiste, organizații e- 
conomice obștești, să se creeze pe 
baza adeziunii libere a cooperative
lor agricole și a principiilor centra
lismului democratic, avînd ca for su
prem de conducere Congresul Uniu
nii Naționale și, respectiv, conferin
țele uniunilor regionale și raionale.

2- Sarcina principală a uniunilor 
cooperatiste va fi orientarea activi
tății cooperativelor agricole în 
direcția cerințelor dezvoltării econo
miei noastre naționale, îmbinarea ar
monioasă a intereselor țărănimii co
operatiste cu interesele generale ale 
țării. Ele vor ajuta cooperativele a- 
gricole în organizarea muncii, nor
marea și retribuirea ei, în utilizarea 
rațională a fondurilor de investiții și 
a mijloacelor materiale de care 
dispun.

3. Veriga de bază a sistemului 
de conducere . obșească a , agricul
turii cooperatiste va fi uniunea ra
ională, constituită prin asocierea co. 
operativelor din raza raionului res
pectiv, Uniunea raională va avea 
următoarele atribuții principale:

a) coordonarea și îndrumarea ac
tivității cooperativelor agricole în 
vederea întocmirii judicioase a pla
nurilor economice, bunei organizări 
a procesului de producție, respectă
rii stricte a prevederilor statutului 
și a democrației cooperatiste;

b) organizarea unor acțiuni de 
interes comun ale cooperativelor a- 
gricole din raza lor de activitate 
privind ameliorarea pămîntului, asi
gurarea folosirii chibzuite a forței 
de muncă, a fondurilor bănești și 
a mijloacelor de lucru ale coopera
tivelor, precum și a sprijinului a- 
cordat de stat;

c) aprovizionarea cooperativelor 
corespunzător nevoilor procesului 
de producție, cu îngrășăminte chi
mice, insectofungicide, utilaje, se
mințe din soiuri valoroase, materia
le pomiviticole, medicamente de uz 
veterinar și altele, creînd treptat, 
pentru unele din acestea, baze de 
aprovizionare proprii; organizarea 
reparării utilajelor agricole și mij
loacelor de transport ale cooperati
velor; mijlocirea schimbului și în
trajutorării cooperativelor cu semin
țe, furaje și alte mijloace necesare 
producției;

d) organizarea prelucrării și valo
rificării produselor agricole ale co
operativelor de producție. Uniunile 
raionale vor colabora activ cu or
ganele de stat în orientarea pro
ducției agricole corespunzător nece
sităților de alcătuire a fondului cen
tral, asignrînd îndeplinirea tuturor 
prevederilor contractuale încheiate 
cu statul;

e) organizarea îndrumării, contro
lului și evidentei contabile a co
operativelor de producție; asigura
rea asistenței juridice a acestora.

Pe măsura întăririi economice a 
cooperativelor și îmbogățirii pro
priei lor experiențe, uniunile raio
nale își vor lărgi activitatea, între- 
prinzînd noi acțiuni menite să con
tribuie Ia folosirea cît mai completă 
a posibilităților și rezervelor de 
care dispune agricultura noastră co
operatistă.

4. Uniunile regionale vor îndru
ma și controla activitatea uniunilor

pre-
Co-

con-

raionale, pe baza indicațiilor și 
vederilor Uniunii Naționale a 
operativelor Agricole. Ele vor 
tribui Ia rezolvarea problemelor ce 
apar în relațiile uniunilor raionale 
și cooperativelor agricole de pro
ducție din raza lor de activitate, cu 
organele economice și de stat re
gionale.

5. Organul central de coordonare 
și îndrumare a activității uniunilor 
cooperatiste este Uniunea Națională. 
Ea va elabora recomandările gene
rale cu caracter normativ, după care 
se vor călăuzi cooperativele agri
cole în orientarea producției, efec
tuarea investițiilor, organizarea, 
normarea și retribuirea muncii, re
partizarea și utilizarea rațională a 
mijloacelor materiale și bănești; va 
urmări realizarea planului de inves
tiții în agricultură cooperatistă; va 
exercită îndrumarea economîco-fi- 
nanciară a cooperativelor; va parti
cipa la elaborarea pe plan central 
a tuturor actelor normative privind 
agricultura cooperatistă, reprezentînd 
interesele economice, juridice și 
sociale ale cooperativelor «gri
cole.

6. Uniunea Națională își vă or
ganiza o Casă proprie de penali, 
va elabora regimul .de pensionare al 
țăranilor cooperatori.

7. Organele de conducere ale 
Uniunii Naționale, ale uniunilor 
regionale și raionale vor lucra pe 
baza muncii colective, ca organe 
deliberative și vor răspunde de ac
tivitatea lor 
operatori.

8. Uniunea 
regionale și 
fășura activitatea în strînsă cola
borare și cu sprijinul permanent 
al Consiliului Superior al Agricul
turii și al consiliilor agricole re
gionale și raionale.

f-

în fața țăranilor co-

Natională, uniunile 
raionale își vor des-

IV

în continuare relațiile 
ale organizațiilor eco- 
stat cu țărănimea co- 
sporită cointeresarea 

a producătorilor. Orga-

1. Plenara stabilește că răspun-‘ 
derea principală pentru planifica
rea agriculturii o are Consiliul Su
perior al Agriculturii In colabora 
re cu Comitetul de Stat al Plani 
ficării, cu Uniunea Națională г 
Cooperativelor Agricole și cu alt 
organe economice centrale, Consi
liul Superior trebuie să îmbunătă 
țească continuu planificarea agri
culturii, stabilind proporțiile dez 
voltării unitare și echilibrate a tu
turor ramurilor și sectoarelor so 
cial-economice ale agriculturii, co
respunzător cerințelor întregii eco 
nomii, ridicării nivelului de trai al 
poporului.

2. Plenara consideră că trebuie 
dezvoltate 
economice 
nomice de 
operați stă. 
materială
nele de contractare a produselor 
agricole se vor orienta în viitor 
spre concentrarea producției marfă 
a fiecărei culturi în gospodăriile 
cu condițiile naturale și social-eco
nomice cele mai favorabile. Se va 
extinde sistemul de contractare pe 
termen lung,' care asigură perspec
tiva planificării producției în fie
care unitate agricolă și dă o mai 
mare siguranță în realizarea veni- 
turilor bănești ale cooperativelor.

3. Pentru a da o bază și mai Si
gură contractelor încheiate între 
organele de stat și cooperativele 
agricole pe temeiul respectării 
principiului bunei învoieli, plenara 
hotărăște ca în: viitor aceste con
tracte să prevadă- atît producția cît

obține-
și suprafețele cultivate șl efecti
vele de animale necesare 
rii producției contractate.

- лі»'

elabora-
V

...pePlenard7' a indicat. ea la 
rea noului statut al cooperativelor
agricole se regleihenteze pro
blemele noi apărute în viața aces
tora, ținîndu-se seatna de necesita
tea lărgirii democrației cooperatis
te și aplicării neabătute a princi
piului conducerii colective, atrage
rii largi și active a masei membri
lor. cooperatori la stabilirea și re
zolvarea treburilor obștești.

1. In acest scop va trebui să se 
întărească rolul adunării generale 
a cooperatorilor, ca singur organ 
în drept să hotărască asupra în
tregii activități economice, finan
ciare și organizatorice a coopera
tivei.

2. Este necesar de asemenea să- 
sporească răspunderea consiliilor; 
de conducere ale cooperativelor în. 
gospodărirea avutului obștesc. Ele 
sînt obligate Să raporteze periodic 
to fata adunărilor generale despre 
activitatea pe care o desfășoară în 
vederea îndeplinirii hotăririlor a-

vederea îmbunătățirii or- 
muncii se va întări rplulganizării

brigăzii în procesul de producție, 
generalizîndu-se practica alcătuirii 
urior brigăzi stabile, cu un număr 
mai mic de membri, a căror com
poziție și ale căror sarcini de mun
că să fie fixate pe o perioadă în- 
delungetă de timp.

4. Pentru asigurarea creșterii bu- 
. năstării țărănimii este necesar ca

în fiecare unitate să se stabilească 
un raport "cît mai rațional între fon
dul de acumulare și fondul de con
sum, care să permită reproducția 
lărgită, creșterea continuă a averii 
obștești. Potrivit gradului de dez
voltare a fiecărei cooperative agri
cole, plenara consideră indicat ca 
fondul de acumulare să se fixeze 
între 18 și 25 la sută din valoarea 
Droducției nete, iar fondul de con- 
=um între 75 și 82 la sută.

5. Plenara apreciază că pentru 
mai buna cointeresare materială a 
cooperatorilor în rezultatele muncii 
lor este necesar să se generalizeze, 
alături de retribuirea de bază după 
zile-muncă, sistemul de retribuire 
suplimentară, precum și plata cu re
gularitate a avansurilor bănești și, 
în mod deosebit, a avansurilor lu
nare. Retribuirea președinților și a 
celorlalte cadre de conducere și 
administrative din cooperativă să 
se facă ținîndu-se seama de sarci
nile și răspunderea acestora, de ac
tivitatea pe care o desfășoară pentru 
rezolvarea treburilor obștești, pre
cum și, de unii indicatori ce carac
terizează în ansamblu activitatea 
de producție a cooperativei. Retri
buirea de bază a președintelui — 
și în raport cu aceasta a celorlalte 
cadre de conducere — este potrivit 
să se facă în funcție de numărul 
mediu de zile — muncă calculat pe 
fiecare cooperator care participă re
gulat la activitatea din cooperativă, 
astfel ca zilele-muncă ce i se atri
buie să nu depășească de două ori 
și jumătate această medie. La a- 
ceasta 
muncă 
ducției 
lor de 
male ale cooperativei.

se va adăuga un plus de zile- 
în funcție de valoarea pro- 
globale, mărimea suprafete- 

teren și a efectivelor de ani-

(Continuare în pag. 2-a)
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6. Pornind de la importanta lotu
lui in folosință personali pentru 
creșterea veniturilor cooperatorilor 
și constatînd că distribuirea aces
tor loturi pe familii de cooperatori 
nu este reglementata In momentul 
de fa(ă în mod unitar, plenara 
consideră necesar ca atribuirea lor 
să aibă la bază criteriul partici
pării la muncă al cooperatorilor.

Acordarea de noi loturi nu tre
buie să se facă prin diminuarea su
prafeței agricole din folosința ob
ștească a cooperativelor, ci numai 
prin redistribuirea terenurilor aflate 
în prezent în folosința cooperatori
lor, pentru destinație agricolă.

7. Noul statut trebuie să preva
dă modalitatea de soluționare a 
problemei terenului pentru casă și 
curte a cooperatorilor. Plenara indi
că să se acorde toată grija și spri
jinul tinerilor cooperatori pentru 
întemeierea căminului lor.

Atribuirea locurilor pentru casă, 
curte și construcții gospodărești 
trebuie astfel făcută Incit să nu a- 
fecteZe perimetrul de producție fo
losit în prezent de cooperativele 
agricole.

8. In vederea organizării și sis
tematizării dezvoltării socialiste a 
satelor astfel încît să se asigure 
ridicarea nivelului general de viață 
al țărănimii noastre cooperatiste, 
folosirea cît mai lesnicioasă a in
stituțiilor social-culturale de utilita
te publică — școli, dispensare, că
mine culturale, unități comerciale, 
brutării, electrificare și alimentarea 
eu apă — plenara hotărăște crea
rea Comisiei Centrale de Sistema
tizare a Satelor.

9. Plenara consideră că pe baza 
experienței acumulate de coopera
tivele de producție să se stabîleae- 
eă un sistem unitar, pe întreaga 
țara, de pensionare la bătrînețe sau

Redăm în rezumat cuvîntul parti- 
eipanților la plenara C.C. al P.C.R. 
în legătură cu raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului, cu privire la 
îmbunătățirea conducerii și plani
ficării agriculturii.

•ЙГ
Arătînd că agricultura reprezin

tă un factor de mare importanță în 
ansamblul economiei noastre na
ționale, tov. GHEORGHE NECULA, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid București, a subliniat 
Importanța măsurilor prevăzute de 
partid pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, pentru 
sporirea producției agricole, pen
tru întărirea economică a unități
lor agricole socialiste.

După ce a înfățișat rezultatele 
obținute în ultimii ani în regiunea 
București, în creșterea producției 
agricole, ceea ce a dat posibilita
tea participării regiunii într-o mă
sură sporită Ia alcătuirea fondului 
central al statului, vorbitorul a a- 
rătat că rezolvarea marilor sarcini 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. în domeniul agricol impune 
folosirea chibzuită și eficientă a 
mijloacelor ce vor fi puse la dis
poziția agriculturii în perioada pla
nului de 5 ani, o mai bună îndru
mare a cooperativelor agricole de 
producție. De aceea — a spus vor
bitorul — consider întrutotul jus
tificate măsurile cuprinse în ra
portul prezentat plenarei, privind 
îmbunătățirea conducerii de către 
Stat a agriculturii șl сгеагЛ utilu- 
nllor cooperatiste.

Așa cum s-a subliniat In Raport, 
Consiliile agricole au reușit să a- 
ducă o anumită contribuție In in
troducerea si generalizarea cuceri

în caz de boală a țăranilor coope
ratori.

Sistemul de pensionare cel mai 
indicat Mte cel mixt, în naturi șt 
în bani. Ajutorul In natură st a- 
cordă din fondul de minimum 2 la 
sută din producție, pe bâza hotărî- 
rli adunării generale din flecare co
operativă. Pentru asigurarea sume
lor necesare acordării pensiilor bă
nești, fiecare cooperativă trebuie să 
aloce circa 3,5 la sută din valoa
rea producției sale globale și fiecare 
cooperator să aducă o contribuție 
bănească proprie lunară.

VI
1. Plenara cere organelor și or

ganizațiilor de partid al-și îmbună
tățească activitatea politico-organi- 
zatorică de mobilizare a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii 
de la sate în lupta pentru sporirea 
producției vegetale șl animale, pu- 
nînd în centrul întregii lor munci 
consolidarea economică și organiza
torică a cooperativelor.

2 Organizațiile de partid trebuie 
să sprijine consiliile de conducere 
ale cooperativelor în aplicarea ho- 
tărîrilor adoptate de adunarea ge
nerală, veghind la respectarea de
mocrației cooperatiste, a prevederi
lor statutare.

3. Organele regionale și raionale 
de partid sint chemate să sprijine 
uniunile cooperatiste, creîndu-le toa
te condițiile pentru ca, încă de la 
începutul activității lor, să-și poată 
îndeplini cu succes sarcinile de 
mare răspundere ce le sînt încre
dințate.

4. Organizațiile de partid din gos
podăriile. agricole de stat șî stațiu
nile de mașini și tractoare trebuie 
să mobilizeze muncitorii, tehnicie
nii și inginerii în vederea folosirii 
cu maximum de randament a tehni
cii moderne, creșterii eficacității e- 

rilor științei și practicii Înaintate 
în agricultură, la formarea și creș
terea de cadre cu pregătire supe
rioară și medie, precum și la asi
gurarea participării efective a spe
cialiștilor în procesul de produc
ție. Cu toate acestea, consiliile a- 
gricole n-au cuprins și n-au rezol
vat o seamă de probleme din do
meniul agriculturii datorită lipsu
rilor care s-au manifestat în stilul 
lor de muncă, defecțiunilor exis
tente în însăși structura lor orga
nizatorică, nepreluării unor pîrghii 
importante de conducere a agricul
turii. Aceste lipsuri și defecțiuni 
au fost resimțite și in regiuhea 
noastră și de aceea organele de 
partid au fost nevoite să se ocupe 
nemijlocit de rezolvarea unor pro
bleme care intrau în competența 
organelor de stat specializate.

Exemplificînd aceste afirmații, 
vorbitorul a spus; Pe baza indica
țiilor date de conducerea partidu
lui au fost întreprinse și în regiu
nea București măsuri pentru iden
tificarea unor noi surse de apă și 
suprafețe pentru irigări, stabîlindu- 
se ca pînă în 1970 amenajările 
pentru irigații să se extindă cu 
210 000 ha, astfel ca la sfirșltul cin
cinalului să se poată cultiva o su
prafață irigată de peste 270 000 de 
hectare. Punerea în funcțiune a sis
temelor de irigații și exploatarea 
acestora în bune condiții nu pot 
fi rezolvate bine atunci cînd orga
nele agricole de stat nu conduc șt 
nu poartă răspunderea asupra a- 
cestor acțiuni. Vorbitorul a înfăți
șat o serie de defecțiuni în activi
tatea practică a organelor Comita
tului de Stat al Apelor, care au 
influențat negativ producția agri
colă. Numeroase lipsuri s-au datorat 
divizării răspunderii în pi blerha 
Irigațiilor De aceea considerăm 

conomice a activității acestor unități.
5. Comitetele regionale, raionale 

și orășenești de partid trebuie să-și 
perfecționeze Stilul și metodele de 
muncă în conducerea Și îndrumarea 
agriculturii, să acorde un sprijin 
multilateral consiliilor agricole în 
rezolvarea concretă și operativă a 
sarcinilor ce le revin.

6. Sfaturile populare trebuie să a- 
sigure îndrumarea consiliilor agri
cole și cooperativelor de producție 
în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
creștere continuă a producției agri
cole vegetale și animale.

☆
Plenara stabilește ca în vederea 

pregătirii Congresului de înființare 
a Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole, care va avea loc în 
februarie 1966, să se creeze o comi
sie de organizare. Pînă la Congres 
vor avea loc conferințe de consti
tuire a uniunilor raionale și regio
nale ale cooperativelor agricole de 
producție.

Proiectul noului statut al coope
rativelor agricole, precum și pro
iectul de statut al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole și 
proiectul de înființare a Ca
sei pensiilor de pe lîngă Uniu
nea Națională vor fi dezbătute 
de țărănimea cooperatistă și supuse 
apoi aprobării Congresului uniuni
lor cooperatiste.

Plenara apreciază că noile măsuri 
vor asigura antrenarea și mai largă 
a țărănimii la activitatea de con
ducere a agriculturii, la rezolvarea 
problemelor tot mai complexe pe 
care le ridică progresul acestei im
portante ramuri a economiei noas
tre naționale, vor contribui la ci
mentarea și mai puternică a alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nime — baza de neclintit a orîn- 
duirii noastre socialiste, la înflo
rirea continuă a patriei noastre — 
Republica Socialistă România.

întru totul justă — a spus vorbito
rul — măsura de a trece în com
petența Consiliului Superior al A- 
griculturii activitatea legată de ex
ploatarea sistemului de irigații. Este 
normal ca folosirea întregului sis
tem de irigare, dirijarea tuturor 
mijloacelor de exploatare și îndru
marea cadrelor care lucrează In a- 
cest sector să revină celor care 
răspund de producția agricolă.

Referindu-se la problemele pla
nificării agriculturii, vorbitorul a 
arătat că deoarece acest instrument 
important în munca de conducere 
nu a revenit Consiliului Superior 
al Agriculturii, cu toate că el avea 
sarcina realizării producției, preve
derile de plan se transmiteau de 
către Comitetul de Stat al Planifi
cării, iar baza materială necesară 
realizării planului era asigurată de 
Consiliul Superior al Agriculturii. 
Așa se explică faptul că regiunea 
București deși a primit an de an 
sarcini sporite privind producția 
agricolă, dotarea cu tractoare și 
alte mașini agricole nu se făcea 
corespunzător acestor sarcini. A- 
ceastă stare de lucruri a frlnat de
sigur, într-o anumită măsură, spo
rirea producției.

Atribuirea unui singur organ a 
răspunderii asupra sarcinilor de 
plan și asigurării bazei materiale 
va înlătura aceste defecțiuni.

Referindu-se la măsurile preco
nizate cu privjre la îmbunătățirea 
formelor de îndrumare și conduce
re a activității agriculturii coope
ratiste, vorbitorul a arătat că înfi
ințarea uniunilor cooperatiste va 
da posibilitate rezolvării la un ni
vel superior a multiplelor proble
me pe care le ridică agricultura 
cooperatistă. Referindu-se, de pil
dă, la problema valorificării pro
ducției, vorbitorul a arătat ' pe 

teritoriul regiunii |și desfășoară 
activitatea 24 întreprinderi de con
tractare și preluare a producției 
marfă.

îmbunătățirea muncii de valori
ficare a producției necâîitl desi
gur perfecționarea activității orga
nizațiilor de contractare, însă nu 
încape îndoială că înființarea uniu
nilor intercooperatiste va avea un 
rol Însemnat în lichidarea unora 
din lipsurile existente în acest do
meniu. Ele vor trebui să aducă, de 
asemenea, o contribuție substanțială 
șl in alțe domenii arătate în ra
port, ca de exemplu: aproviziona
rea cu utilaje, materiale și piese 
de schimb, executarea prestațiilor 
de serviciu pentru cooperativele 
agricole, asigurarea asistenței ju
ridice etc.

Exprimîndu-și aprobarea deplină 
pentru măsurile ce se propun pri
vind viața internă a cooperative
lor agricole, vorbitorul a apreciat 
ca fiind foarte just modul cum este 
prevăzută rezolvarea problemei a- 
tribuirii loturilor în folosință per
sonală pe baza criteriului participă
rii la muncă a fiecărui cooperator.

Așa cum a fost subliniat și în ra
portul prezentat plenarei, experien
ța unor cooperative din regiunea 
București și din alte regiuni de
monstrează că acest mod de rezol
vare a problemei loturilor consti
tuie un stimulent în mobilizarea 
membrilor cooperatori la executa
rea lucrărilor agricole, asigură con
tinuitatea în muncă.

In încheiere, tov. Gheorghe Ne- 
cula a arătat că aplicarea în viață 
a complexului de măsuri elaborat 
de conducerea partidului cu privi
re la Îmbunătățirea conducerii și 
planificării agriculturii va contri
bui la realizarea cu succes a sar
cinilor trasate de Congiesul al IX- 
Iea al Partidului Comunist Român.

Exprimîndu-și deplina aprobare 
față de măsurile supuse dezbaterii 
plenarei, tov. GHEORGHE CĂLIN, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Hunedoara, a arătat 
că ele reflectă grija deosebită și 
preocuparea permanentă a conduce
rii partidului și statului pentru ri
dicarea agriculturii la nivelul cerin
țelor desăvîrșirii construcției so
cialismului în patria noastră.

Consider thăsura de a se crea; or
gane proprii de conducere a coope
rativelor agricole de producție, a 
spus vorbitorul, de o mare impor
tanță pentru îmbunătățirea activității 
acestor unități agricole socialiste.

De asemenea, a spus în continua
re vorbitorul, prin adoptarea noului 
statut al cooperativelor agricole de 
producție se vor înlătura o serie 
de anomalii existente în prezent, se 
va asigura în primul rînd o partici
pare mai largă și eficace a coope
ratorilor la stabilirea și aplicarea în 
viață a măsurilor de care depinde 
întărirea și dezvoltarea cooperati
vei agricole, cointeresarea sporită 
a țăranilor cooperatori în creșterea 
producției agricole.

Este foarte adevărat că încheierea 
cooperativizării ariculturii a consti
tuit numai începutul și nu rezolva
rea problemei dezvoltării și moder
nizării agriculturii noastre. Cu toa
te că de la cooperativizare și pînă 
acum în regiunea noastră s-au ob
ținut o serie de rezultate bune pri
vind sporirea producției vegetale și 
animale și întărirea economico-or- 
ganizatorică a unităților cooperatis
te, totuși agricultura regiunii noas
tre este mult în urma celorlalte ra
muri ale economiei, precum și față 
de 'agricultura din alte regiuni ale 
țării. Producțiile obținute la princi
palele culturi, la carne, la lapte, lină 
se află sub producțiile medii reali
zate pe țară.

Măsurile pe care le va adopta 
plenara ne vor ajuta mult ră rezol
văm problemele pe care le ridică 
producția agricolă în regiunea noas
tră. Consultînd cadrele de specia
liști, activul nostru de partid, vom 
întocmi un program de perspectivă 
pentru ca, treptat, agricultura re
giunii noastre să se ridice la nive
lul posibilităților pe care le are.

Vorbind despre problemele pri
vind organizarea, normarea și re
tribuirea muncii în cooperativele a- 
gricole, vorbitorul a arătat că anul 
acesta în unele cooperative agricole 
din regiune s-au repartizat supra
fețele de teren pe familii, îndeo
sebi la prășltoare, apllcîndu-se re
tribuirea suplimentară a cooperato
rilor pentru depășirea producției 

prevăzute. Rezultatele obținute de 
aceste cooperative sînt mai bune, 
mai ales în executarea lucrărilor 
de întreținere și recoltare.

Эі în cooperativele noastre de, 
producție — a arătat vorbitorul — 
se manifestă o serie de deficiențe 
privind repartizarea loturilor în fo
losință personală a cooperatorilor. 
Cetățeni care nu lucrează deloc în 
cooperative, unii care nici nu mai 
locuiesc în comună dețin loturi în 
folosință, în timp ce cooperatori 
care lucrează permanent nu au 
nici un fel de lot în folosință per
sonală. Desigur, trebuie să se facă 
ordine în această privință. Noul 
statut va constitui o călăuză în 
rezolvarea acestor probleme. In con
tinuare, vorbitorul s-a referit la 
unele aspecte ale muncii politico- 
educative desfășurate de organiza
țiile de partid în rîndul țăranilor 
cooperatori. Un lucru se desprinde 
din activitatea noastră — a spus el 
— că acolo unde munca a fost 
bine organizată și s-a ținut seama 
de condițiile concrete din fiecare . • 
cooperativă, rezultatele obținute sînt 
bune. Experiența acestora a fost însă 
slab popularizată.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Ne angajăm în fața conducer^narti- 
dului să nu precupețim К £ jî'ti 
efort pentru aplicarea măs^uor 
care le va stabili plenara, să în# 
nătățim activitatea de conducere a 
agriculturii în regiune, munca pen
tru întărirea economică și organi
zatorică a cooperativelor agricole.

Exprimîndu-și acordul deplin cu 
măsurile prezentate plenarei, acad. 
VASILE MÎRZA a făcut unele pro
puneri pe linia recomandărilor 
partidului cu privire la ridicarea 
nivelului muncii științifice în strîn- 
să legătură cu nevoile producției. 

Vorbitorul a propus astfel crea
rea unor mici cercuri științifice, ? 
care ar cuprinde 2—3 cooperative 
agricole și gospodării de stat, sub 
conducerea unui specialist de la 
stațiunile de cercetări agricole sau 
de la institutele agronomice. El a 
arătat că acestea ar trebui să func
ționeze nu numai în lunile de iar
nă, cînd există anumite cursuri de 
perfecționare, ci in tot timpul anu
lui. Participanților Ia cercurile ști
ințifice li s-ar putea da, de pildă, 
sarcina de a experimenta diferite 
soiuri de cereale, care să fie puse 
apoi la dispoziția cooperativelor. 
Această muncă științifică, pe lîn
gă cea practică, ar ajuta. încetul 
Cu încetul la ridicarea nivelului 
specialiștilor agricoli, lucru cațs ar 
fi în favoarea ridicării producției 
în cooperativa sau gospodăria de 
stat respectivă.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la problema colaborării com
plexe în cercetarea științifică. Este ” 
o slabă colaborare — a spus el —* ' f 
între secțiile de biologie și științe 
agronomice ale Academiei și insti
tutele de cercetări ale Consiliului 
Superior al Agriculturii. El a ară
tat utilitatea organizării Unei con
duceri mixte, la care să participe 
membrii Academiei și reprezentan
ții institutelor departamentale.

Tov. GHEORGHE HOSSU, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Apelor, a arătat în cuvîntul său 
justețea criticilor aduse în raport 
modului cum s-au realizat investi
țiile în agricultură în anii planului 
de șase ani. El a arătat, de ase
menea, cauzele unor rămîneri în 
urmă la planul de irigații.

Referindu-se la situația actuală 
a unor lucrări, vorbitorul a arătat 
că, deoarece se prevede un regim 
de ape favorabil, există posibili
tatea ca o mare parte a suprafeței 
din Lunca Dunării să fie îndiguită- 
pînă la începerea anului agricoli?

Vorbitorul a arătat totodată că 
se întîmpină o serie de greutăți 
în realizarea planului de îndiguiri 
și irigații, unele depinzînd de ac
tivitatea Comitetului de Stat al A- 
pelor. care va depune eforturi 
pentru îmbunătățirea muncii sale 
corespunzător indicațiilor date de 
partid, iar altele determinate de 
lipsurile în munca altor organe. El 
a subliniat astfel necesitatea îmbu
nătățirii transportului materialelor 
trebuitoare lucrărilor de desecare.

Comitetul de Stat al Apelor — 
a spus vorbitorul în încheiere — 
va sprijini agricultura pentru a-șl 
putea duce la îndeplinire sarcte^z 
de creștere a producției agricole.
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Plenara Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani

Vineri dupl-trniizl a avut loc 
plenara Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani la care au luat 
parte, pe lingă membrii si membrii 
supleant! al comitetului, conducă
tori de întreprinderi, activiști de 
partid, sindicat și U.T.C.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul GMOANCA VICTOR, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani a prezentat ra
portul : „Privind preocuparea or
fanelor și organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C. Șl a conducerilor 
tehnico-administrative pentru apli
carea măsurilor stabilite fu vede
rea îndeplinirii olanului pe 1965
la toți Indicatorii și crearea con
dițiilor realizării sarcinilor de pro- 

U jiucție prevăzute pentru 1966 din
1 primele zile ale anului".

Au luat cuvîntul tovarășii CtRI- 
PERU VASlLE, inginer Șef al E. M. 
Lonea, VÎLCEA NICOLAE, șeful 
Uzinei de preparare a cărbunelui 
Coroești, DOBRICAN TRAIAN, se- 
cre*" rul comitetului de partid de 
1ал 'upul hr. 2 construcții Vâlea 
J > BÂDICÂ NICOLAE, directo
rul întreprinderii forestiere Petro
șani, DAVID GAVRlT.Ă, secretarul 
comitetului de partid de la Ё. M. 
Petrila, LEDRER IOSîF, șeful E. M. 
Aninoasa, FI.OREA SABIN, șeful 
preparatiei Petrila, BARNA CON
STANTIN, secretar al comi
tetului- orășenesc U.T.C. Lu-

peni, ClMPEANU 1Й1МІЕ, directorul 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, ARBE- 
LEANU VICTOR, șeful preparatiei 
Lupeni, BLAGA IOAN, activist al 
C.L.S. Petroșani, ABRAHAM OTTO, 
director al direcției comerciale din 
C.G.V.J. și BLAJ TRAIAN, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular oraș Petroșani.

Vorbitorii au informat plenara 
despre preocuparea organizațiilor 
de partid, conducerilor întreprinde
rilor pehtru îndeplinirea sarcinilor 
din acest an, pregătirile ce s-au fă
cut pentru lamă, neajuniuri și 
greutăți ce se întîmpină, au pre
zentat numeroase propuneri in ve
derea desfășurării în bune condi- 
țiuiti a activității in primul an al 
cincinalului.

Luînd cuvîntul in încheierea dez
baterilor la primul punct al ordi
ne! de zi, tovarășul KARPINEC2 
IOAN, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, a dat 
o Serie de indicații în ceea ce pri
vește pregătirea pentru perioada 
de iarnă, îndeplinirea la toti irfdi- 
catorii a sarcinilor pe 1965 si rea
lizarea ritmică — din primele zile 
ale anului — a planului pe 1966.

La puhctul doi al ordinei de zi 
plenara a ascultat o informare a- 
supra activității desfășurate de Co
mitetul orășenesc de partid, de la 
plenara din august și pînă In pre
zent.

---------- ---------------- --

BUCURII DIN ECONOMII
Tatăl meu lucrează 

la preparafla din Pe
trila. Este un munci
tor harnic și sint min- 
dră de el. Noi locuim 
intr-un apartament 
dintr-un bloc nou. Pri
mind locuință nouă, 
părinții mei au avut 
grijă să o aranjeze 
frumos. Pentru aceas
ta ne-am cumpărat 
mobilă, aragaz, radio, 
picup, o mașină de 
cuaut și alte lucruri 
trebuincioase. Eu sînt 
în clasa a IV-а В și 
cai$ bd nu fac neca- 
хдж tată/ui meu. îmi 
piagatesc temeinic 
let^llle fiind printre 
primii elevi la învă

țătură. Pentru aceasta 
tata mi-a cumpărat o 
bicicletă cu cate mă 
plimb tn timpul liber. 
Părinții mi-au mai 
cumpărat și o vioară, 
căci învăț șl la Școa
la populară de artă. 
Toate acestea au lost 
cumpărate din eco
nomii.

La fiecare salariu 
tata depune bani la 
C.E.C. Vrem să eco-- 
nomisim bani pentru 
o mașină, cu care să 
facem excursii prin 
toată [ara. Dar nici 
eu nu mă las mai 
prejos. Și eu am de
pus bani la С.Ё.С. și 
depun și acum. Cu o

parte din bani, tn a- 
ceasta vara am fost 
la fată la bunici. 
Mi-am cumpărat cărți 
de povești și o pere
che de bascheți.

Zilele acestea tova
rășa învățătoare a a- 
dus în clasă mai mul
te fot de economii. Au 
luat foarte muifi co
legi de ai mei. Sin- 
tem chiar în întrece- 
re...Vzem sd vedem 
care din noi va eco
nomisi mai muifi bani.

Sîntem siguri că a- 
ceste economii ne vor 
aduce bucurii.

BOȚAN RODICA 
elevă cl. а IV-a В

Școala nr. 5 Petrila

CARNET
CUL[URAL
• „Dialog la distantă"

Astăzi la 19,30, camerele de luat 
vederi ale televiziunii vor transmite, 
simultan, de la Hunedoara și Ba
cău, imagini din sălile în care va 
avea loc cea de a patra emisiune — 
concurs „Dialog la distantă".

In vederea acestui important eve 
niment cultural, formațiile artistice 
din regiunea noastră au făcut pre
gătiri intense, selecționînd ceea ce 
au mai original și mai valoros în ac
tivitatea lor.

La ora amintită ele vor evolua 
în sala „Constructorul" din Hune
doara și vor fi urmărite de un mare 
număr de spectatori, dintre care 
multi din centrele noastre miniere.

Totodată spectatorii vor putea 
urmări pe marele ecran din aceeași 
sală și evoluția artiștilor amator! 
din regiunea Bacău.

Din Valea Jiului au fost selec
ționați pentru „Dialogul la distan
ță" un număr de 25 de artiști ama
tori. De cîteva zile ei se află la De
va, unde repetă împreună cu cele
lalte formații din regiune, pentru a 
se putea prezenta cit mai bine la 
emisiunea — concurs care pune fată 
în față pe cei mâi buni artiști a- 
malori din Cele două regiuni ale 
țării.

• A patra premieră
Aseară, pe scena Teatrului de 

stat din Petroșani, a fost prezentata 
piesa „Sfîntu' Mitică Blajinii" de 
Aurel Baranga. Regia spectacolului 
este semnată de Marietta Sadova, 
iar scenografia aparține lui Con
stantin Russu.

Piesa „Sfîntu' Mitică Blajinu se 
înscrie ca a patra premieră din ac
tuala stagiune la TeairUl de stat 
„Valea Jiului' și s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a publicului 
spectator.

• Acțiuni literare
Din inițiativa Centrului de librării 

și difuzare a cărții din Deva pentru 
azi sînt programate două acțiuni de 
acest fel intitulate „Duminici lite
rare", la care pot participa toți 
prietenii cărții. Organizate în loca
lurile librăriilor „Ion Creangă" din
Petroșani și „Livîu Rebreaitu" din

>•

Lupeni, între orele 9,30-13, ele oferă 
posibilitatea de a
iua cunoștință de 
noile ediții apăru
te. Cu acest pri
lej vor fi prezen
tate recenziile lu
crărilor „întuneca
re" de Cezar Pe
trescu, „Romanul 
unei adolescente" 
de Dieter Nell 
și „Hunedoara", 
ghid turistic de 
dr. O. Floca

Zi de odihnă 
la Lupeni. Cifiva 
amatori de film 
consultă progra
mul de ia cine
matograful „Cul
tural". I

Profil de miner din Uncani.

0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
Angajează de urgență:

Măcelari calificați pentru desfacerea 
cărnii cu amănuntul.

Doritorii se vor adresa Ia direcțiunea 
O. C. L Alimentara serviciul personal. In 
str. Republicii nr. 102, etaj 11

UNDE MERGEM AZI ?
ф Teatrul de stat, ora 19 

— „Sfîntu' Mitică Blajinu" de 
Aurel Baranga.

ф Cluburile sindicatelor din 
Petroșani și Petrila, ora 20 •— 
seri de dans pentru tineret.

♦ Ultima etapă a campio
natului regional de fotbal pro
gramează în Valea Jiului, ia 
ora 14,30, întîlnirea: Minerul 
Aninoasa — Constructorul Hu
nedoara. In deschidere se vor 
întîlni echipele de juniori ale 
celor două echipe.

♦ Meciul de categoria В: 
Jiul Petrila — Gaz metan Me

diaș se dispută Ia ora 14.90 
pe stadionul Jitii. La ora 11 • 
evoluează In cadru) campio
natului republican de juniori 
echipele Jiul Petrila — A, S. 
Cugir.

ф La ora 9,30, pe un cir
cuit Închis din raza orașului 
Petroșani, are loc crosul re
publican pe echipe șl indivi
dual — faza orășeneasca.

ф Pe stadionul Jiul se or
ganizează ia ora 10 un concurs 
de atletism între, echipe ăM 
asociațiilor sportive din Între
prinderile Văii Jiului și Știința 
Petroșani. л , ,

PROGRAM DE RADIO
15 noiembrie '

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Melodiile dimineții; 5,40 
Muzică interpretată de fanfară; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,22 Un 
vechi instrument popular: cimpo
iul; 6,30 Valsuri; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteo-rutier; 7,18 Acordeo
nul vesel; 7,30 Cîntece Și jocuri 
populare; 8,00 Sumarul ziarului 
„Scîntela"; 8,30 La microfon melo- 
dia preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Cum să ne îmbrăcăm în anotimpul 
rece, 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Din folclorul muzical bănățean; 10,30 
Prietena noastră cartea; 11,00 Con
certul pentru vioară și orchestră de 
Alfred Mendelsohn,-,- 11,30 Tineri so- 

; Ifști de muzică ușoară : Anca An- 
■ ^«nolu și Barbu Constantlnescu- 

1.45 Cîntă orchestra de muzică 

populară „Bărăganul" din Slobozia; 
12,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12,13 Matineu de operă,- 
13,36 Gintă Ana Ispas, Irina Micuț 
și Fărămiță Lambru, 14,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Muzică ușoară de pe diferite meri
diane; 15,00 Varietăți muzicale, 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,30 Program de so
nate; 17,15 Oameni de seamă din 
istoria culturii: G. B. Shaw,- 17,45 
Arii din operetei 18,00 Buletin de 
știri, 18,03 In jurul globului; 18,13 
Voci de neuitat — muzică de estra
dă; 18,30 Obiectiv — producția 1906,- 
18,50 Program de muzică populară 
cerută de ascultători; 19,20 Sport. 
Post scriptura, 19,30 Cin*' pentru 
dumneavoastră Margaret. laru șl 
Richard Anthony; 19,55 Melodia 

săptămînii: „Serenadă-twist" de 
Florentin Delmar,- 20,00 Radlogazeta 
de seară; 20,20 Balade și jocuri 
populare, 20,45 Noapte bună, copii,
21.15 Satira și umorul; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic,
22.15 Muzică ușoară; 22,55 Melodii 
pentru ore tîrzii; 23,50 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier, 7,50 Miniaturi 
de estradă; 8,15 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Dunărea" din Ol
tenița; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
Ce să vedem ? Ce să citim? Ce să 
ascultăm ? 9,35 Cîntece și jocuri
populare, 9,55 Muzică ușoară inter
pretată de Gabriela Simu și Con
stantin Nadoleanu, 10,10 Cu scriso
rile în fată; 11,00 Buletin de știri. 
Buletin meteorologic; 12,04 „Patrie, 
pămînt de aur" — program de 
cîntece; 12,15 Muzică ușoară,- 12,45 
Piese pentru fanfară, 13,00 Buletin 
de știri. 13.08 Concert de prinz. 

14,00 Din cîntecele și dansurile po
poarelor, 14,30 Interpret! de muzică 
ușoară care ne-au vizitat țara: 
Jacqueline Boyer, Claudio Villa și 
Violetta Villas,- 15,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 15,30 
Pagini lirice din opereta „Clopotele 
din Corneville, 16,00 Din comoara 
folclorului nostru : folclor din Vran* 
cea, 16,30 Vreau să știu; 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 17,30 Jocuri populare, 17,40 
Sfatul medicului: Cum să ne îmbră
căm în anotimpul rece,- 18,00 Lie
duri de Brahms'; 18,20 Limba noas-- 
tră. Vorbește acad. prof. Al. Graur, 
18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 Buletin de știri, 19,05 Muzică 
ușoară, 19,30 Amfiteatru literat: Li
teratura — formă a conștiinței so
ciale, 20,00 Selecțiunl din opereta 
„Ana Lugojana" de Filaret Barbui 
20,20 Teatru scurt; Douăsprezece li
re — comedie de J. M. Barrie, 20,50 
Muzică ușoară; 21,C0 Radiojurnal.

Sport. Buletin meteorologic; 21,15 
Gintă Felician Fărcașu și Illută Ru- 
dăreanu; 21,30 Mar! тигісіеПІ al se
colului , Wilhelm Furtwănglker, 
22,30 Moment poetic: „Miorița"; 
22,40 Din Înregistrările orchestrai 
Frank Checksfield; 23,00 Buletin de 
știri. Sport, 23,10 Din creația enes- 
ciană; 23,40 Cîntece de prăttiiiiidemi; 
0,50 Buletin de știri.

Cinematografe
15 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Runda 6; REPUBLICA: Carambol; 
PETRILA; Viață ușoară; LQNEA; 
Drum periculos; LIVBZfiNI: Ocolul 
pămîntului in 80 de zile; ANINOASA t 
O stea cade din cer, LUPENI: Un 
cartof, doi cartofi.
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind problema rhodesiană

NEW YORK 13. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite :

Vineri după-amiază, lucrările A- 
dunării Generale au fost întrerup
te în legătură cu dezbaterile din 
Consiliul de Securitate privind si
tuația creată ca urmare a procla
mării unilaterale a independenței 
Rhodesiei de sud de către guver
nul minoritar rasist condus de 
Ian Smith.

In prima' parte a ședinței, Consi
liul de Securitate a adoptat o re
zoluție, „ca măsură preliminară, 
urgentă", al cărei proiect a fost 
prezentat de reprezentantul Iorda
niei- In acest document. Consiliul 
„condamnă declararea unilaterală a 
independenței de către minoritatea 
rasistă din Rhodesia de sud" și 
„cheamă toate statele să nu recu
noască acest regim minoritar, ra
sist, ilegal din Rhodesia de sud și 
să se abțină de a-i acorda orice 
sprijin". Rezoluția a fost adoptată 
cu 10 voturi pentru, nici unul îm
potrivă și o abținere (Franța).

In continuare au fost reluate dis
cuțiile privind problema Rhode- 
siană și care se vor încheia, pro
babil, cu o altă rezoluție, mai cu
prinzătoare. Luînd primul cuvîntul, 
reprezentantul Republicii Mali, Sori 
Coulibaly, a declarat că „situația 
din Rhodesia de sud constituie un 
pericol pentru pacea internaționa
lă". El a acuzat Marea Britanie că 
prin ignorarea rezoluțiilor adopta
te de O.N.U.» „a încurajat pe ra
siștii sud-rhodesieni".

După proclamarea unilaterală 
a „independentei66 Rhodesiei de sud

Reprezentantul Indiei, G, Parthsa- 
rathi, subliniind și el „gravitatea 
problemei care se află în dezbate
rea Consiliului de Securitate", a 
arătat că responsabilitatea pentru 
aceasta revine guvernului britanic. 
EI a amintit că Anglia a abrogat 
Constituția și a trimis trupe în 
Guyana, a dizolvat guvernul și a 
folosit forța armată în Aden, dar 
s-a purtat cu „considerație față de 
Ian Smith cînd acesta a anunțat 
public intenția sa de a comite un 
act de rebeliune și de trădare". 
„Măsurile economice nu sînt sufi
ciente, a declarat delegatul indian. 
Trebuie întreprinse acțiuni politice, 
economice și, militare pentru a în
lătura pe uzurpatorii din Zimbabwe 
și a repune în drepturile sale po
porul acestei țări".

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
N. Fedorenko, a arătat, printre al
tele, că evenimentul petrecut re
cent în Rhodesia de sud „este doar 
un element dintr-un plan imperia
list și colonialist mai larg". Prin 
el se urmărește „transformarea 
Rhodesiei de sud, Africii de sud și 
a coloniilor portugheze într-un bas
tion al colonialismului și rasismu
lui". El a arătat că „în practică 
Marea Britanie nu numai că inten
ționează să rămînă inactivă, dar 
de fapt a încurajat asemenea ac
tivități".

Reprezentantul sovietic a cerut 
Consiliului de Securitate să ia mă
surile cele mai eficiente pentru a 
asigura drepturile legitime ale po
porului Zimbabwe la libertate și 
independență.

PARIS

PARIS 13. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

Vineri seara a avut loc în saloa
nele Ambasadei Române la Paris 
ceremonia înminării diplomelor și 
insignelor de membri: de onoare 
și membri corespondenți ai Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia unor personalități ale științei 
franceze. Au fost distinși cu titlul 
de membru de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste România 
prof. Louis de Broglie, fizician, 
membru al Academiei Franceze, 
membru ai Institutului Franței, se
cretar permanent al Academiei de 
Științe,- prof. Jerome Carcopino, is
toric, membru al Academiei Fran
ceze; prof. Paul Montei, matema
tician, membru al Academiei de 
Științe,- prof. Louis Neel, fizician, 
directorul Institutului politehnic și 
al centrului de studii nucleare din 
Grenoble și membru al Academiei 
de Științe,- prof. Jean Orcel, mine- 
ralog, membru al Academiei de

Lupte îndîrjite în
SAIGON 13 (Agerpres).
Un atac fulger a fost lansat vi

neri de un puternic detașament al 
forțelor de eliberare din Vietna
mul de sud, împotriva unei coloane 
de parașutiști americani pe șoseaua 
strategică numărul 13, la 40 mile de 
Saigon. Trupele americane se în
dreptau spre pozițiile de apărare ale 

liiiiiii (o tillil й nmiio 
Bmllitii Sotiilisle Bonloia

Științe,- prof. Jean Roche, biochi- 
mist, membru al Academiei de Ști
ințe, rectorul Universității din Pa
ris,- prof. Henry Villat, matemati
cian, membru al Academiei de Ști-
ințe, profesor la Sorbona.

Au fost distinși cu titlul de mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România prof. 
Arnaud Denjoy, matematician, 
membru al Academiei de Științe,- 
prof. Paul Henry, profesor de isto
rie literară la Sorbona,- prof. Er
nest Labrousse, profesor de istorie 
la Sorbona,- prof. Antoine La- 
cassagne, membru al Academiei 
Naționale de medicină; prof. Marcel 
Prenant, biolog, profesor la Sor
bona.

Ambasadorul român Victor Di- 
mitriu a felicitat pe cei distinși. 
A luat apoi cuvîntul acad. Miron 
Nicolescu, care a subliniat impor
tanta dezvoltării relațiilor tradițio
nale dintre oamenii de știință și de 
cultură ai celor două popoare.

Vietnamul de sud
patrioților, supranumite „triunghiul 
de fier". Lupte îndîrjite corp la 
corp au durat aproape 10 ore, sol- 
dîndu-șe cu pierderi serioase pen
tru ambele părți. Citind surse mili
tare americane, agenția France Pres
se menționează că forțele patrioti
ce din Vietnamul de sud trec în 
prezent cu curaj de la lupta de 
guerilă la lupta deschisă împotriva ’ 
unităților americane înarmate cu 
care blindate și artilerie de mare 
calibru.

VARIETĂȚI
O Călătoria celebrei

„Pieta"
a lui Michelangelo

NAPOLI 13 (Agerpres).
Celebra „Pieta" a lui Michelan

gelo a sosit vineri dimineața, la 
bordul pachebotului „Cristofor Co- 
lumb", la Napoli, venind de la New: 
York. „Pieta", care a părăsit Na
poli la 6 aprilie 1964, a fost pre
zentată Ia Expoziția internațională 
de la New York.

Opera, care a făcut călătoria dus 
întors într-un ambalaj special, a 
fost asigurată pentru suma de 6 
milioane dolari. c ■

O Adevărata stătu* 
«Manneken Pis" 
se află în siguranța.

BRUXELLES 13 (Agerpres).
In legătură cu distrugerea cele

brei statui „Manneken Pis" din 
Bruxelles, autoritățile belgiene au 
anunțat că obiectul actelor de van
dalism a fost... un fals „Manneken 
Pis". Adevăratul „Manneken Piș" 
se află, începînd din anul 1963, în
tr-un dulap blindat în primăria □- 
rașului Bruxelles, iar în locul ei se 
află o copie fidelă.

Autoritățile au hotărît aceasta 
pentru a preveni orice acte care 
ar putea distruge celebra statuie. 
Se relatează că spiritul de preve
dere al autorităților a mers pînă 
acolo încît s-au executat mai mul
te copii după „Manneken Pis", așa 
că în una sau două zile, micul o- 
muleț de bronz își va relua locul 
pe soclu (bine înțeles tot în... co
pie).

Accident suferit de un bombardier britanic
ALGER — Corespondentul Ager-, 

pres, C. Benga transmite :
După actul proclamării unilatera

le a independenței, agențiile de 
presă semnalează la Salisbury o a- 
parentă atmosferă de liniște. A fost 
instituită o strictă cenzură menită 
să izoleze populația rhodesiana de 
orice veste din afară, neplăcută gu
vernului Smith. Toate posturile de 
radio străine sînt bruiate. Protestele 
populației băștinașe au început însă, 
în pofida acestor măsuri, să 
se accentueze. In Bulawayo, u- 
nul din cele mai mari orașe ale 
Rhodesiei, au avut loc puternice 
ciocniri între poliție și populația 
sud-rhodesiană care a organizat ma
nifestații de protest. Liderul african 
Sithole (conducător al partidului 
rhodesian Zanu) a anunțat, potri
vit agenției Reuter, că în Rhode
sia de sud a fost format un guvern 
național popular al cărui sediu ar fi 
la Sikombela, unde sînt exilați li
derii acestui partid. Sithole a cerut 
populației băștinașe să refuze plăti- 
rea oricăror taxe sau impozite către 
stat. In acest timp, la Londra dom
nește o atmosferă de agitație și ne
liniște Guvernul britanic, acuzat de 
majoritatea țărilor că manifestă o 
atitudine de șovăială în legătură cu 
evoluția situației din Rhodesia si 
socotit răspunzător pentru crearea 
ei, pare acum „mult mai neliniș-

Corb la corb 
nu-ți scoate ochii...

CAPETOWN 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cursul unei reu

niuni a Partidului național, primul 
ministru al Republicii Sud-Africane, 
Werwoerd, a declarat vineri că ța
ra sa și Rhodesia de sud vor con
tinua, ca și în trecut, să mențină 
aceleași relații bune pe plan econo
mic, ca și în alte domenii. Și cu 
această ocazie, primul ministru sud- 
african a reafirmat că guvernul său 
nu va participa la nici o acțiune de 
boicot împotriva Rhodesiei.

tit de protestele opiniei publice* 
mondiale" decît de situația însăși, 
după cum menționează France
Presse.

„Țările africane -condamnă ipocri
zia și nehotărîrea de care a dat do
vadă Marea Britanie în problema 
Rhodesiei" — se spune în nota de 
protest pe care președintele Gha- 
nei Nkrumah a adresat-o guvernu
lui britanic. „Această proclamare, 
arată într-un comunicat oficial șeful 
statului tunisian Habib Bourghiba, 
constituie o violare flagrantă a 
dreptului popoarelor la autodeter
minare. Tunisia este hotărîtă să se 
alăture tuturor măsurilor pe care le 
va lua O.N.U. sau O.U.A. pentru a 
pune capăt politicii segregațiOniste 
a unei minorități reacționare". „Al
geria condamnă actul ilegal al lui 
Smith...". „Etiopia nu va recunoaște 
guvernul minoritar al Rhodesiei ra
siste...", „Kenya protestează împo
triva acestei măsuri ilegale...'1, „Ye
menul consideră că proclamarea in

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță 
că a sosit la Sofia, la invitația A- 
cademiei de științe a R. P. Bulga
ria și a Comitetului pen
tru prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, prof. 
К. Hundhausen, specialist In pro
blemele desfacerii mărfurilor, de 
la Institutul tehnic din orașul 
Aachen, din R. F. Germană, cola
borator al direcției centrale a fir
mei „Krupp".

NEW YORK. La poligonul ato
mic din statul Nevada (S.U.A.) a 
avut loc vineri o nouă experiență 
nucleară subterană, anunță comi
sia pentru energie atomică a 

PARIS. Autoritățile vamale americane au interzis importul 
de mărfuri franceze care conțin nichel. Această măsură este 
motivată prin referiri la o lege americană care interzice 
importurile de mărfuri cubane. Firma franceză „Nichel" im
portă din Cuba și deci a încălcat legea respectivă. Presa 
franceză, comentează cu vie indignare această interdicție. 
Ziarul „Paris-Presse L'Intransigent" scrie că atitudinea Wa
shingtonului „este un act politic" discriminatoriu, iar ziarul 
„Le Monde" o califică drept „un exemplu tipic de represalii 
economice".

dependenței este o crimă împotriva 
tuturor popoarelor". Irakul a rupt le
găturile economice și diplomatice 
Cil Rhodesia. într-un comunicat ofi
cial dat publicității sîmbătă în R.A.U. 
se menționează că R.A.U. nu va 
mai permite navelor sud-rhodesiene 
să treacă prin canalul de Suez (po
trivit /acordului din 1888, rămas în 
vigoare și astăzi, interdicția de a 
trece prin canalul de Suez nu se 
aplică dețît navelor aparținînd unei 
țări cu care statul proprietar se 
află în stare de război — N.R.),

Numeroase țări africane s-au pro
nunțat pentru o acțiune militară 
comună împotriva Rhodesiei rasiste.

Șeful statului ghanez, Nkrumah, 
a propus o reuniune imediată a 
miniștrilor apărării din țările mem
bre ale O.U.A. pentru a stabili un 
plan de acțiune concretă, iar pre
ședintele Zambiei, Kaunda, a decla
rat stare excepțională pentru a face 
față oricăror provocări din partea 
guvernului rasist sud-rhodesian

SXJ.A. Aceasta este cea de-a 21-a 
experiență nucleară subterană in 
acest an.

LIMA. In capitala Perului au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 
VI-а Conferințe a comandanților 
de armate a 18 țări de pe confi

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
nentul american. Cu toate că dez
baterile au avut loc cu ușile în
chise, ziarul „Tribuna" a aflat că 
conferința a „hotărît crearea unor 
forțe continentale unice" însărci-

ce transporta bombe
NICOSIA 13 (Agerpres).
Un bombardier cu reacție de ti

pul „Canberra", aparținînd forțelor 
aeriene militare britanice, care ă 
încercat să decoleze de pe pista ba
zei miliare de la Akrotiri din su
dul Ciprului, a suferit un accident 
care i-a produs avarii. Pilotul a 
reușit să Scape cu viață. In legătură 
cu aceasta, ziarul cipriot „Harav- 
ghi" scrie că se presupune că bom- 

Grevă generală în
CASABLANCA 13 (Agerpres).
O grevă generală de protest îm

potriva răpirii liderului progresist 
Ben Barca a paralizat vineri aproa
pe în întregime activitatea în Ma
roc. Serviciile publice au fost în
trerupte, numeroase fabrici au fost 
închise, iar comunicațiile cu lumea

PR AGA. Agenția C.T.K. anunță că un colectiv de mineri 
de la mina cehoslovacă „Pionierul cehoslovac", din bazinul 
carbonifer Ostrava-Karvina, au extras cu combina în 31 de 
zile 9 001 tone cărbune, depășind astfel cu 3 149 de tone re
cordul de extracție în acest bazin carbonifer.

nate cu lupta împotriva așa-numi- 
tei activități subversive din țările 
Latino-americane.

ROMA. La Milano a avut loc 
la 12 noiembrie o acțiune gangste- 
rească de mari proporții. In 40 de 
minute au fost jefuite trei bănci. 
Răufăcătorii, intimidînd cu pistoa
lele pe funcționari și publicul aflat 
în clădirile băncilor respective, au 
furat 22 milioane lire.

BONN. Tribunalul din Luene
burg a hotărît să caseze procesul 
intentat lui Reinhold Tuchenhagen 
și Otto Knurra, acuzați de a fi 
participat la asasinarea unei per-

atomice
\ * bardierul transporta bombe -dorni

ce. Ziarul își exprimă neliniștea 
privind consecințele care ar fi putut 
să se producă dacă avionul s-ar 
fi prăbușit.

După cum subliniază agenția 
France Presse, presa cipriotă a a- 
firmat în mai multe rînduri — și 
acest lucru nu a fost dezmințit —« 
că Anglia depozitează bombe" nu
cleare la baza sa militară de la 
Akrotiri.

Maroc
exterioară au fost serios perturba
te, Ziarul de opoziție „Maroc In
formations" a fost suspendat tempo
rar. pentru că a refuzat să publice 
o declarație prin care guvernul își 
declina orice răspundere în „cazul 
Barca".

soane nevinovate in timpul regi
mului nazist. Deși procurorul a 
cerut in rechizitoriul Său condam
narea unuia dintre acuzați la 10 
ani muncă silnică, tribunalul a in
clus cazul in articolele de lege 
care prevăd prescrierea unora din 
crimele naziste.

BONN. Ziarul vest-german 
„Neue Rhein Zeitung" arată că 
cheltuielile militare ale R.F.G. de 
cînd a luat ființă Bundeswehrul 
au atins fabuloasa sumă de 171 
de miliarde mărci. Publicînd aceas
tă informație, cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la înființarea 
Bundeswehrului, ziarul arată că 
în momentul de față R.F.G., ală
turi de Statele Unite ale Ameri- 
cii, dispun „de cele mai puterni
ce forțe armate în cadrul 
N.A.T.O.".
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