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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

1 paq.25 bani

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința organizației de partid

orașului Bucureștia

r

C.C. al 
al Comi- 
partîd, a 
seamă a
Comisiei

Joi au avut loc lucrările 
Conferinței organizației de 
partid a orașului București.

Au participat tovarășii Ni
colae Ceaușescu. secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Participanții au întîmpinat 
într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, cu vii aplauze, pe 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. și ceilalți conducători 
de partid și de stat la sosirea 
în sală.

Tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al 
P.C.R., prim-secretar 
tetului orășenesc de 
prezentat darea de 
comitetului. Raportul 
de revizie a fost expus de to
varășul Hie David,

In cadrul lucrărilor Confe
rinței au. luat cuvîntul nume
roși 'delegați și invitați. D'ez- 
baterile' au relevat hotăfîrea 

' cu care oamenii muncii înfăp- 
titreșe; Directivele Congresului 
al IX-lea al partidului, ău 
prilejuit o analiză multilate
rală a îndeplinirii 
primului an al 
Subliniind 
organizațiilor 
conducerea 
strticție a 
bitorii s-au 
ce trebuie 
realizării prevederilor cuprin
se în documentele Congresu
lui partidului.

In cuvîntul lor mai multi 
vorbitori au condamnat cu 
asprime agresiunea imperia
lismului american împotriva 
poporului vietnamez, recentele 
bombardamente piraterești a- 
supra orașului Hanoi și altor 
loc-':tăți din R. D. Vietnam 
și au cerut cu hotărîre să 
pună capăt imediat acestor 
acțiuni samavolnice.

întîmpinat cu aplauze pu
ternice, îndelungate, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea a fost 
subliniată în repetate rinduri 
cu vii aplauze; la încheierea 
expunerii, asistența a ovațio
nat minute în șir pentru Parti
dul Comunist Român.

Conferința a ales Comitetul 
orășenesc București al P.C.R. 
și Comisia de revizie.

(Agerpres;

sarcinilor 
cincinalului, 

creșterea rolului 
de partid in

activității de con- 
socialismului, vor- 
referit la măsurile 
luate in vederea

Cu planul anual îndeplinit (Continuare in pag. a 2-cj

Seeforul V 
de la mina Lonea

De la Lonea, corespondentul nos
tru, Nagy Ștefan, ne-a comunicat 
ieri că- harnicul colectiv tje la' sec
torul V al minei (șef de sector, in
ginerul Ștefanovici C.) și-a îndepli
nit, cu 16 zile înainte de termen, 
sarcinile de plan pe 1966. Prin mun
ca plină de elan a brigăzilor condu
se de minerii Petrjc Simion, Danciu 
Moise,. Petric Petru, Cosma Gheor- 
ghe, Cîlcioiu Anghel și Maxim Gri- 
gore, de la începutul anului, secta
rul a cumulat un plus de 5 800 tone 
cărbune, 100 000 lei economii la 
prețul de cost și a depășit produc 
tivitatea planificată cu 0,211 tone 
cărbune pe post.

Bilanț rodnic în primul an
al cincinalului

Dragi tovarăși,

oameni- 
patriei 

să dăm 
desfășu-

Vă rog să-mi dați voie să încep 
prin a vă transmite dumneavoastră, 
delegați și invitați la conferință, tu
turor comuniștilor din. Capitală, 
oamenilor muticii care lucrează în 
întreprinderile și instituțiile ora
șului București salutul călduros al 
Cofnitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Conferința organizației de partid 
a orașului București are loc îii con
dițiile muncii pline de avînt a în
tregului popor pentru înfăptuirea 
programului dezvoltării multilate
rale a României elaborat de Con
gresul al IX-lea. Bilanțul, activită
ții comuniștilor, a tuturor 
lor muncii din Capitala 
noastre, ne îndreptățește 
o înaltă apreciere muncii 
rate de organizația de partid a o- 
rașului București, contribuției sale 
la realizările obținute de întregul 
popor român.

In perioada care a trecut de la 
Congres, Comitetul Central al parti
dului, guvernul, au luat o serie de 
hotărîri și măsuri menite să asigu
re perfectionarea muncii în toate 
domeniile activității sociale,

O importanță deosebită are ela
borarea planului cincinal care a 
marcat ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității de planificare 
din tara noastră, a stabilit obiecti
vele principale care stau în fața 
tuturor întreprinderilor și ministe
relor pe întreaga perioadă a cin
cinalului și pe fiecare

In cursul acestui an 
te uniunile raionale, 
Uniunea Națională a 
lor Agricole de Producție, asigu- 
rîndu-se astfel un cadru larg de 
participare a țărănimii la conduce
rea treburilor agriculturii, precum 
și' la întreaga 'Viață socială din pa
tria noastră.

S-a constituit de asemenea Con, 
siliul Național al Cercetării Știin
țifice, , menit să coordoneze efortu
rile oamenilor de știință, să con
tribuie lă creșterea aportului știin
ței românești la dezvoltarea eco
nomiei șl culturii, la înflorirea în
tregii societăți.'

Partidul și statul au adoptat în 
cursul acestui an o serie 
portante măsuri cu caracter 
reglementarea întreruperii 
si ajutorarea familiilor cu 
copii, îmbunătățirea legislației di
vorțurilor. Necesitatea acestor legi

an în parte, 
au fost crea- 
regionale si 
Cooperative-

de im- 
social: 
sarcinii 

multi

„Se vor livra peste plan 
bunuri de larg consum"

produse

Astfel se încheie veștile pe care 
ni le-au transmis concomitent des
pre realizarea planului anual îna
inte de termen întreprinderile 
comerțului cu ridicata pentru tex- 
tile-incălțăminte și pentru | 
metalo-chimice.

„Pînă la sfîrșitul anului 
livra peste plan populației 
giunea Hunedoara: 100 de 
zoare, 700 aparate de radip 
bogat sortiment de articole 
zon" — ne anunță I.GR.M. 
șahi.

se vor 
din re* 
televi- 

i si un 
de se-
Petro-
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a fost determinată de stările nega
tive ce s-au manifestat în ultimii 
ani — scăderea natalității, a spo
rului natural al populației, creș
terea exagerată a numărului divor
țurilor — care aveau repercusiuni 
grave asupra familiei și educației 
copiilor.

Partidul nostru poartă răspunde
rea pentru viitorul poporului și de 
aceea acordă o mare atenție culti
vării unei atitudini pline de grijă 
și răspundere socială față de fami
lie, față de tinerele generații. Fa
milia are un rol de mare însem
nătate în dezvoltarea societății, a 
națiunii noastre socialiste și de 
aceea este necesar să se manifeste 
cea mai înaltă răspundere față de 
întemeierea și consolidarea ei.

Sînt unii care spun că măsurile 
luate sînt prea riguroase, că a a- 
vea mai multi copii înseamnă a 
renunța la unele elemente de con
fort Ei uită însă că actualele con
diții ■: de. trai sînt incomparabil supe
rioare celor pe ‘care le-au avut pă
rinții lor; ce nu au pregetat să-i 
nască și să-i Crească. Desigur, to
varăși, necesitățile, societății impun 
si unele restricții, unele „renun
țări" — cum se exprimă doritorii 
de a trăi fără nici o obligație față 
de societate. Din fericire aceștia 
sînt puțini și șînt convins că vor 
fi din ce în ce mai puțini în socie
tatea românească. Cetățenii patriei 
noastre înțeleg să împletească preo
cuparea pentru îmbunătățirea con
dițiilor lor de viată 
tru viitorul națiunii 
liste.

O hotărîre de o 
portantă socială este mărirea pen
siilor cu circa 
rarea noii legi 
difică în mod 
pensionare din 
in studiu și alte măsuri, 
care îmbunătățirea asistenței sani
tare, la care s-a referit tovarășul 
Burghele, si care trebuie să ne 
preocupe în mod serios, ținînd sea
ma de răminerile în urmă existen
te într-un șir de domenii ale aces
tui important sector al vieții noas
tre. Se pregătesc de asemenea, mă
suri privind îmbunătățirea și per
fecționarea învățămîhtului de toate 
gradele.

Partidul și guvernul se preocupa 
în continuare 
conducerii și

cu grijă pen- 
noastre socia-

deosebită im-

27 la sută și elabo- 
a, pensiilor care mo- 
radical sistemul de 
tara noastră. Sînt 

printre

de perfecționarea 
planificării econo-

LUCRĂRILE EONEERINțEI 
REGIONALE DE PARTID

Comitetului regional 
al P.C.R., deschizînd 

salutat prezența la con- 
tovarășilor Alexandru 

Comitetului
Prezidiului Perma- 
al C.G. al P.C.R., 
membru al C.G. al 
secție la G.G. al

Simedrea, prim-vicepreșe- 
Gomitetului de Stat al Pla- 
precum și a unor miniștri 

cadre din conducerea

In sala clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara s-au desfășurat ieri 
lucrările conferinței regionale de 
partid. La lucrări au participat de
legații aleși la conferințele raio
nale și orășenești de partid, invi
tați din întreprinderile industriale, 
de pe șantiere și din unitățile a- 
gricole socialiste, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești.

Tovarășul Gheorghe Călin, prim- 
secretar al 
Hunedoara 
lucrările, a 
ferință a
Drăghici, membru al 
Executiv, al 
nent, secretar 
Aldea Militaru, 
P.G.R., șef de
P.C.R.; a tovarășilor Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, Ioan Ma
rinescu, ministrul industriei me
talurgice, Cotoț loan, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Trofin 
dinte al 
nificării, 
adjuncți,
unor ministere, din organele cen
trale de stat și din economie, acti
viști din aparatul C.C. al P.G.R., 
reprezentanți ai organizațiilor cen
trale de masă și obștești.

Delegații au ales apoi în una
nimitate, în prezidiul conferinței 
pe tovarășii: Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Călin, membru al G.C. al P.CiR., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Hunedoara al P.G.R., Aldea 
Militaru, membru al G.C. al P.C.R., 
șef de secție la G.G. al P.C.R., 
Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., 
Marinescu, 
C.C. al P.C.R., 
triei- metalurgice, 
Gheorghe Vușdea, 
teân, secretari aj 
gionol Hunedoara

ministrul minelor, loan 
membru supleant, al 

ministrul indus- 
Ioachim Mbga, 
George Homoș- 
Comitetului re
al P.C.R., Ni

colae Agaclii, director general al 
C.Ș. Hunedoara, Elena Bălan, pen
sionară, membră de partîd din ă- 
nul 1928 — Deva, Vichente Bălan, 
președintele Cohsiliului regional 
Hunedoara al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Cornel Berian, mun
citor strungar . la U. M. Cugir, 
Elena Borza, președinta Comitetu
lui regional al femeilor, Lucreția 
Costa, președinta cooperativei a- 
gricole de producție Lăpușnic, 
Iosif Cotoț, pensionar, membru de 
partid din 1936 — Petroșani, Ve
ronica Crețiu, membră în coope
rativa agricolă de producție Galea 
de Jos, Dumitru. DejeU, președin
tele Comitetului Executiv al Sfatu
lui popular regional, Paul Erdely, 
mecanic de locomotivă la Depoul 
C.F.R. Simeria, loan Fărău, miner, 
șef de echipă la I.M. Bar-- Ioan 
Kirr, președintele cooperativei a- 
gricole de producție Apoldul de 
Sus, Maria Medrea, inginer agro
nom Ia cooperativa aoricols de 
producție Hațeg, Constantin Petre, 
miner, șef de brigadă la E.M. Lu- 
peni, Brîncoveanu Pogra, membru 
al biroului Comitetului regional 
Hunedoa al P.C.R., Aron Popa, 
-octornl Institutului d* mine 
troșani, Anghel Rădulesrțj, 
secretar al Cone. 
Hunedoara al U.T.C 
șa, maistru oțelar 1 
doara, 
Gheorghe Vasiu. 
Comitetului 
Hunedoara.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit joi pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Ișlamice Pa
kistan în Republica . Socialistă Ro
mânia, Ahsan-ul-Haque, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, si 
ambasadorul Pakistanului Ahsan-ul- 
Haque, au rostit CUvîntîri.

Conferința 
comisia de

j -im-
f.ii - gional .
— --■*>.
C. S. Hune- 

Erou al Muncii Socialist-, 
prim-secretar al 

orășenesc de partid

a ales în continuare 
validare, secretariatul

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, preset ini 'e 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
s-a întreținut în mod cordial cu 
ambasadorul Paki-lanului, Ahsan al- 
Haque. t

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbiri au luat Har'.e 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe.

(Agerpres) 

comisiei regionale

Comitetului regio- 
și a comisiei reglo-

Călin, a 
Comi-

loan 
comi-

P^S-

general al 
Bălan, pre- 

regional al 
Sindicatelor,

de partid
Petre Constantin, țni-

I

i

și comisia de redactare a proiec
tului de hotărîre. In unanimitate, 
delegații la conferință au aprobat 
următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă asupra acti
vității desfășurate de Comitetul 
regional de partid în perioada de 
la conferința din iunie 1965 și pînă 
în prezent;

2. Raportul 
de revizie;

3. Alegerea 
nai de partid
nale de revizie.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Gheorghe 
prezentat darea de seamă a 
tetului' regional de partid.

In continuare, tovarășul 
Codrea a prezentat raportul 
siei regionale de revizie.

Pe marginea materialelor
zentate au luat cuvîntul tovarășii : 
Nicolae Agachi, directorul gene
ral al C.S. Hunedoara, David La- 
zăr, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, Va 
sile Vasu, directorul 
U.M. Cugir, Vichente 
ședințele Gonsiliului 
Uniunii Generale a
Ioan Pipes, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Alba, 
Aron Popa, rectorul Institutului de 
mine Petroșani, Ștefan Tripșa, 
maistru oțelar la C. S. Hunedoara, 
Erou al Muncii Socialiste, Anghel 
Rădulescu, prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
U.T.C., Alexandru Suluțiu, pre
ședintele Uniunii regionale a coo
perativelor agricole de producție, 
Raisa Boiangiu, profesoară, direc
toarea Scolii generale nr. 3 Hune
doara, Francisc Folticska, directo
rul general al I.C.S. Hunedoara, 
loan Kirr, președintele cooperati
vei agricole de producție , Apoldul 
de Sus, Eugen Coiibaba, șeful 
E. M. Uficani, Mircea Ramba, vice
președinte al ■ Comitetului execu
tiv al' Sfatului popular regional, 
Gheorghe Vasiu, prim-secretar . al 
Comitetului orășenesc
Hunedoara,
ner, -șef de brigadă -la E. -M. Lu- 
peni, Elena Borza, președinta Co
mitetului regional al femeilor, 
Cornel Stoica, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, Lucretia Costa, 
președinta cooperativei agricole 
de producție Lăpușnic, David. Mo- 
culescu, directorul Direcției regio
nale a economiei forestiere, Liviu 
Felea, inspector șef la Inspecția 
de stat pentru protecția muncii, 
Ovidiu Constantinescu, doctor în 
științe medicale — spitalul Deva, 
Georgel Răican, directorul Trustu
lui regional G.A.S., Maria Mecirea, 

■ inginer agronom la ’ cooperativa 
agricolă de producție Hațeg, Aurel 
Lăpușcă, directorul I.M. Barza, 
Gheorghe Iliescu, director tehnic 
al C.C.V.J., ’ .. 
țtei învățămînt, 
artă a Comitetului 
P.C.R., Bujor Almășan, 
minelor, Ion Marinescu, 
industriei metalurgice.

In aplauzele entuziaste 
prezent! lâ' conferință, a 
vîntul tovarășul Alexandru 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La punctul al 3-lea al ordinai de 
zi, Conferința a ales Comitetul 
regional de partid și comisia re
gională de revizie.

In prima sa ședință plenară, Co
mitetul regional de partid a ales 
biroul, secretariatul»- și a desemnat 
colegiul regional de partid.

Conferința a adoptat îh unani
mitate o hotărîre care cuprinde 
cele mai importante măsuri pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce revin 
colectivelor din regiunea Hune
doara, în lumina Directivelor Con
gresului al fX-leaNșl Partidului Co
munist Român.

In numele Comitetului regional 
de partid nou i 
Gheorghe Călin a 
ducerea partidului, 
le de. partid, .toți 
desfășura o largă 
zatorică și politică 
menilor muncii pentru antrenarea 
lor ,1a înfăptuirea obiectivelor, sta
bilite de partidul, si statul nostru.

Participanții la conferință au a- 
doptat într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, scrisoarea adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretat 

j general al C.C. al P.C.R.

l I.M.
director

,, loan .Lungu, șeful sec- 
știintă, cultură și 

regional al 
ministrul 
ministrul

ale celor 
luat cu*

Dră-

ales, tovarășul 
asigurat. ■ con- 
că organiiații- 

comuniștii, vor 
muncă organi- 

i in rîndul oa-



2 STEAGUL ROȘU

Cuvîntarca tovarășului Nlcolac Ceaușescu 
la Conferința organizației fle partid

(Urmare din pag. 1)

miei, în vederea creșterii. eficien
ței întregii noastre activități eco
nomice.

Putem spune, tovarăși, că în a- 
ceastă perioadă scurtă de un an 
și jumătate, partidul, Comitetul 
Central, au depus o activitate in
tensă și multilaterală, înfăptuind 
neabătut hotărîrile Congresului al 
IX-lea.

a orașului București

Tovarăși,

Rolul hotărîtor în dezvoltarea 
șocietății noastre socialiste îl are 
producția de bunuri materiale. Rea
lizările din acest 
terizează justețea 
mice a partidului 
regimului nostru 
ceea mă voi opri 
pra problemelor dezvoltării econo
mice a țării și în mod deosebit a- 
supra contribuției aduse în 
domeniu de oamenii muncii 
Capitală.

Ne aflăm la sfîrșitul anului
cincinalu- 

rezultatele 
fi întărite 
decembrie,

domeniu carac- 
politlcii econo- 

nostru, trăinicia 
socialist. De a- 
mai pe larg asu-

acest
din

1966,
încheiem primul an al 
lui. Sîntem convinși că 
obținute în 11 luni vor 
și de realizările lunii
astfel îneît planul de stat pe anul 
1966 va fi îndeplinit și depășit.

Se apreciază că pe ansamblul in
dustriei planul producției globale 
va fi îndeplinit și depășit cu circa 
2 la sută, realizîndu-se o producție 
suplimentară de circa 3 miliarde 
lei. Ritmul de creștere a produc
ției față de anul trecut este de 
peste H la sută — unul dintre 
cele mai înalte înregistrate în e- 
conomia mondială contemporană — 
ceea ce. confirmă dinamismul so
cietății noastre socialiste.

Productivitatea muncii a sporit 
față de anul 1965 cu aproximativ 
8 la sută, toate departamentele de
pășind sarcinile de plan la acest 
important indicator economic. Spo
rul producției industriale 
șe realizează în acest an, 
porție de peste 71 la sută, 
ina creșterii productivității

Rezultate bune au fost
și în agricultură. Anul acesta, pro
ducția agricolă se situează Ia prin
cipalele produse peste nivelele pla
nificate. Producția de cereale va 
fi de peste 13 milioane tone, con
stituind cea mai mare producție 
din istoria României.

Concomitent cu dezvoltarea eco
nomiei au fost obținute rezultate 
bune în învățămînt, știință, cultu
ră, sănătate, a crescut nivelul de

globale 
în pro- 
pe sea- 
muncii. 

obținute

trai al oamenilor muncii. Au spo
rit cu circa 11 la sută. veniturile, 
populației obținute din salarii și cu 
aproape 8 la sută veniturile bănești 
ale țărănimii. S-a asigurat popu
lației un volum sporit de bunuri 
materiale și servicii, s-a dezvoltat 
baza materială a activității social- 
culturale. Pînă la sfîrșitul anului 
se vor da în folosință peste 50 000 
de apartamente din fondurile sta
tului.

Realizările obținute de oamenii 
muncii din industrie, agricultură, 
știință și cultură, în toate dome
niile vieții sociale, exprimă realis
mul programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului, hotă- 
rîrea întregului nostru popor de a 
înfăptui neabătut llhia politică a 
partidului, de a realiza planul cin
cinal. Ele reprezintă o bază traini
că pentru obținerea de noi succe
se în anul care vine, pentru mer
sul înainte pe calea ridicării pa
triei pe noi culmi ale progresului 
și civilizației socialiste.

La obținerea tuturor realizărilor 
cu care încheiem anul 1966 o con
tribuție de seamă au adus-o colec
tivele de oameni ai muncii din Ca
pitală care asigură o cincime din 
producția industrială globală a în
tregii țări.

In darea de seamă prezentată de 
tovarășul Dumitru Popa și în cu- 
vîntul vorbitorilor s-a relatat pe 
larg despre rezultatele obținute. In 
11 luni întreprinderile industriale 
din București au depășit planul cu 
o producție în valoare de peste 
700 milioane lei. Au fost obținute, 
de asemenea, realizări 
în reducerea prețului de 
zece luni s-au 
peste prevederile 
65 milioane lei. 
de asemenea, că 
luni, în Capitală
de desfacere a mărfurilor prin co
merțul socialist, cu 100 milioane 
lei. Prin munca harnică a locuito
rilor săi orașul București, capitala 
României socialiste, devine tot mai 
înfloritoare.

Țin să felicit din toată inima pe 
oamenii muncii din Capitală, pe co
muniștii care se situează zi de zi 
în fruntea maselor în înfăptuirea 
politicii partidului, pentru succesele 
dobîndite în acest an, pentru con
tribuția adusă la îndeplinirea și 
pășirea sarcinilor primului an 
cincinalului.

ca- 
în- 
n«-

însemnate 
cost: în 
economii 

i de circa 
subliniat,

realizat 
planului 
Trebuie 
în decurs de 11 

s-a depășit planul

de- 
al

îndeplinirea planului 
în anul viitor pune sarcini 

și exigențe sporite
Stimați tovarăși,

pe anul viitor are o im- 
deosebită în ansamblul

chimiei, energeticii, side- 
construcțiilor de mașini, 

cu un rol 
sarcinilor de
prevăzute în

hotărîtor în 
creștere a 

planul cin-

an vor tre-

planul 
portantă 
cincinalului — o nouă și însemna
tă etapă în industrializarea socia
listă a țării.

Producția industrială globală se 
prevede să crească cu 11,3 la sută. 
O caracteristică de bază a planu
lui pe 1967 este faptul că în acest 
an vor intra în funcțiune, vor fi 
începute sau vor fi în plină con
strucție, unele din cele mai impor
tante obiective ale cincinalului în 
domeniul 
rurgiei și 
obiective 
realizarea 
producției 
cinai.

De asemenea, în acest 
bui să fie însușite și introduse în 
producție utilaje și mașini de înal
tă tehnicitate, necesare perfecțio
nării continue a industriei noas
tre.

Trebuie să atragem în mod deo
sebit atențiunea asupra necesității 
luării măsurilor pentru îndeplini
rea la timp a tuturor sarcinilor ce 
revin organizației de partid și oa
menilor muncii din Capitală, cu atît 
mal mult cu cît în acest an, cu 
toate succesele obținute există și 
o serie de 
rămîneri în 
plamului de 
de exemplu, 
s-a realizat
planul anual de investiții, urmînd

neajunsuri, 
urmă în 
investiții. In Capitală, 
pînă la 

numai 84

îndeosebi 
îndeplinirea

1 decembrie 
la sută din

ca în luna decembrie să se execu
te lucrări în valoare de circa două 
miliarde lei. Ministerul Chimiei a 
realizat în Capitală, în 11 luni doar 
64 la sută din pian, iar Ministerul 
Industriei Ușoare 76 la sută. Dacă 
nu se vor lua măsuri pentru a fi 
recuperate in cursul anului care 
vine, aceste rămîneri în urmă vor 
influența fără îndoială, în mod ne
gativ asupra realizării planului pe 
întregul cincinal.

Avînd în vedere marele volum 
de investiții prevăzut în planul pe 
anul 1967, realizarea exemplară a 
acesteia trebuie să fie una din 
preocupările principale ale organe
lor de stat și de partid în dome
niul economiei. Este necesar ca în
că de la începutul anului să se 
desfășoare în mod ritmic lucrările 
de construcții și montaj, să se li
chideze practica de a se realiza, în 
primele 2—3 luni, doar cîteva pro
cente din planul anual de investiții. 
Avem toate condițiile să desfășu
răm din prima zi a noului an acti
vitatea într-un ritm înalt astfel în- 
cît să asigurăm realizarea inte
grală a sarcinilor planului pe 1967. 
Este necesar să se ta măsuri *■ 
nergice pentru respectarea cu stric
tețe a termenelor de punere în 
funcțiune a noilor obiective și a- 
tingere a parametrilor proiectați. 
Organizațiile de partid și de stat 
din Capitală trebuie să-și concen
treze atenția în special asupra sec
toarelor rămase în urmă — industria

chimică, industria ușoară, industria 
materialelor de construcții.

îndeplinirea sarcinilor economice 
în 1967 cere din partea tuturor co
lectivelor, a organelor și organiza
țiilor de partid, a sindicatelor, o 
preocupare sporită pSntru punerea 
în valoare a noi rezerve interne 
existente în întreprinderi, pentru 
creșterea eficienței economice.

Una din defecțiunile serioase 
re mai dăinuie în numeroase 
treprinderi și care influențează
gativ eficiența economică este pro
porția mare a cheltuielilor de pro
ducție determinate de consumul 
mare de materiale, de nivelul scă
zut al productivității muncii și de 
alte cauze — în raport cu condi
țiile existente în țările avansate. 
Avem consumurile specifice foar
te mari de materii prime 
și materiale, în special de 
metal. Acest lucru se înregis
trează șl în unele întreprinderi din 
București, cum sînt „Vulcan", „Se
mănătoarea", „Uzina de radiatoare 
si echipament metalic" și altele.

Trebuie să înțelegem, tovarăși, 
că cheltuielile ridicate ce se fac 
pentru obținerea unei producții de 
1 000 de lei, să spunem, creează 
greutăți în dezvoltarea economiei, 
în creșterea nivelului de trai al 
populației. Comparativ cu situația 
din țările avansate, cu actualele 
cheltuieli materiale trebuie să ob
ținem o producție de aproape trei 
ori mai mare. Sigur că 
cesită un proces mai 
dar trebuie să pornim 
pe această cale, dacă
vem o economie modernă, eficien
tă, dacă vrem să construim cu suc
ces socialismul si comunismul. Altă 
cale nu există, tovarăși.

Una din căile de reducere substan
țială a cheltuielilor materiale de 
producție, pe lîngă lichidarea ri
sipei și consumurilor mari specifi
ce, este ridicarea nivelului tehnic 
al produselor industriei noastre. 
Trebuie să ajungem să obținem, 
de exemplu, dintr-o tonă de metal, 
produse cu o valoare de 4—5 ori 
mai mare decît în prezent. Noi am 
început și este bine să subliniem 
lucrul acesta, să producem utilaje 
de Înaltă tehnicitate. Din păcate, 
însă tovarăși, Ja unele utilaje fa
bricăm partea care necesită con
sum mare de metal și importăm 
partea de mecanică fină și apara 
tură, 
cesar 
calea 
teriei
producînd utilaje și mașini de înal
tă tehnicitate, vom obține creșterea 
radicală a randamentului economiei 
noastre. Sarcini mari revin în a- 
ceastă direcție organizațiilor de 
proiectare, din care cea mai mare 
parte sînt concentrate în Capitală. 
Ele trebuie să se preocupe în mod 
sistematic de reducerea 
rilor de 
proiectării 
cît , și la

O problemă centrală 
ții economice în anul următor, de 
care depinde progresul economiei 
noastre și ridicarea 
trai, este sporirea 
muncii. Comparativ 
sate, productivitatea
noi de aproape trei ori mai mică 
pe cap de locuitor. Iată de ce mi
nisterele, întreprinderile, organele 

organizațiile de partid trebuie 
se ocupe cu toată răspunderea

economii

valorifi- 
le avem

de

aceasta ne
îndelungat, 

cu hotărîre 
vrem să a-

de înaltă tehnicitate. Este ne 
să pornim cu hotărîre pe 

valorificării stipc-rioare a ma- 
prime și materialelor; numai

materiale 
atît la 
mașini și

consumu- 
în faza 

construcții, 
instalații, 

a activită-

de producție și creșterea nesatisfă
cătoare a productivității muncii se 
reflectă în ultimă instanță în situa
ția venitului național. După cum 
se știe țara noastră are un ve
nit național pe cap de locuitor de 
două ori mai mic decît Italia și de 
trei ori mai mic decît Franța și 
R. F. Germană; și acestea la rîndul 
lor sînt mult în urma Statelor Uni
te ale Americii. Creșterea venitu
rilor reale ale oamenilor muncii 
sînt strîns legate de cheltuielile 
materiale de producție și de creș
terea productivității muncii. Subli
niind necesitatea unor măsuri fer
me pentru îmbunătățirea situației 
în aceste domenii, tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu a spus : Pentru a 
ne putea îndeplini misiunea ce 
ne revine în construcția socialis
mului și comunismului trebuie să 
asigurăm construcția unei 
moderne, înaintate.

Un mijloc important de 
care a rezervelor pe care
în întreprinderi este îmbunătățirea 
continuă a organizării producției 
la nivelul cerințelor științei și teh
nicii contemporane, folosirea ma
ximă a utilajelor și suprafețelor de 
producție, mecanizarea și automati
zarea, introducerea mașinilor
programare și calcul electronic ca
re constituie astăzi o necesitate im
perioasă a economiei moderne. Și 
aici trebuie să spunem tovarăși că 
sîntem din păcate încă la început. 
Sînt unități industriale care nu lu
crează cu întreaga capacitate, în 
care spațiile de producție nu sînt 
folosite în modul cel mai rațional. 
O analiză recent făcută la un nu
măr de 219 întreprinderi industriale 
a scos la iveală că din acestea 96 
nu au atins capacitatea de produc
ție planificată, din care cauză s-a 
pierdut în 9 luni ale acestui an o 
producție de peste 2 miliarde lei. 
în Capitală sînt o serie de între
prinderi importante ca „Danubiana", 
Uzina de radiatoare și echipament 
metalic, Complexul de industriali
zarea lemnului Pipera și altele, ca
re nu reușesc nici acum, după mai 
raulți ani de la punerea lor în func
țiune, să-și îndeplinească indicii 
proiectați. E drept, astăzi, directo
rul întreprinderii „Danubiana" ne-a 
asigurat că în anul viitor întreprin
derea va reuși să-și atingă și even
tual să-și depășească capacitatea 
planificată. E un lucru bun, să spe
răm că acest angajament Va fi adus 
Ia îndeplinire.

In privința aceasta avem și ex
periențe bune, atît în întreprinde
rile din Capitală, cît și în toată 
țara. Am ascultat cu toții măsu
rile luate la Fabrica de confecții 
București 
velor de 
existente 
concluzia 
perioada 
de peste 
ce 
unei 
De 
rea
pacități pentru

nivelului de 
productivității 

cu țările avan- 
muncii este la

Și 
să
de folosirea judicioasă a timpului 
de
buie să luăm măsuri și să nu ad
mitem sub nici o formă creșterea 
numărului de salariați peste pre
vederile planului. Orice suplimen
tare a forței de muncă trebuie să 
fie realizată numai pe baza crește
rii producției materiale. Avem în 
Întreprinderile noastre rezerve u- 
riașe de creștere a productivității 
muncii. Există un număr mare de 
salariați neproductivi, care grevea
ză asupra dezvoltării 
Trebuie ca fiecare om 
justificarea deplină în 
la locul unde muncește.
ajungem din urmă țările avansate 
în ce privește nivelul de viață nu
mai pe călea creșterii productivi
tății muncii, sporirii eficienței eco
nomiei noastre. Cheltuielile mari

lucru și a forței de lucru. Tre-

economiei, 
să-și aibă 
producție, 
Putem să

pentru analizarea rezer- 
folosire a 
și care au 
că se va putea 
cincinalului o 
un miliard de 

echivalează cu 
mari întreprinderi 

asemenea, la 
„Electronica" s-au 

a da 
o producție de 20 000 
zoare. Dacă am lua la 
întreprinderile vom găsi și nu cu 
eforturi prea mari, largi capacități 
nefolosite, rezerve care ne vor a- 
juta ca, fără investiții suplimenta
re, fără forțe de muncă suplimen
tare prea 
organizare 
importante 
Directorul 
arătat că 
site doar 
la sută. Este de neînțeles de ce 
conducerea Uzinei și organizației 
de partid de la „23' August" do
vedesc atîta indiferență față de 
folosirea la maximum a mașinilor. 
Din păcate această stare de lucruri 
o găsim și în alte întreprinderi. 
Este necesar ca fiecare la locul 
său de muncă să facă totul pentru 
buna gospodărire a bunurilor în
credințate, de stat, de clasa mun
citoare, de popor. Obținînd produc 
ții și produse mai bune, mai mul
te, cu aceleași mijloace ne vom 
dovedi capacitatea de buni gospo
dari, de buni economiști, de buni 
comuniști.

O altă problema ia care doresc 
să mă refer este problema rebutu-

capacităților 
condus la 

obține în 
producție 
lei, ceea 

producția 
noi.

întreprlnde- 
găsit ca- 
în plus 

de televi- 
rînd țoale

mari, printr-o mai bună 
a producției, să obținem 
sporuri de producție, 

de la „23 August" ne-a 
multe mașini sînt folo- 
în proporție de 50—70

rilor. Aceasta este una din proble
mele de cea mal mare importanță 
ale economiei. La noi există prac
tica greșită a prevederii în plan a 
unui anumit procent de rebuturi, 
mai mare sau mai mic, în funcție 
de produs și de întreprindere. Con
sider că această practică trebuie 
să fie revizuită; ea oglindește fap- 
tul că, de la început se pornește 
cu ideea că se pot fabrica produse 
de proastă calitate, că se poate ad
mite ca o parte din produse să fie 
nefolosibile. Trebuie să înțelegem 
bine, tovarăși, că nimănui nu-i este 
permis să irosească mijloacele, ma
terialele care îi sînt puse la înde- 
mînă. Cine execută lucrări de 
proastă calitate trebuie șă poarte 
și răspunderea materială. Statul nu 
poate să suporte daunele provocate 
de neglijența sau de slaba califi
care a unor salariați. Cel care își 
ia angajmentul să execute un pro
dus, trebuie să muncescă, să-și ri
dice calificarea și cine nu se simte 
în stare, să lase locul altuia.

Trebuie subliniat că niu toate con
ducerile întreprinderilor și organi
zațiilor economice gospodăresc cu 
toată răspunderea unitățile pe caire 
le conduc. In primele 9 luni ale a-, 
cestui an, în București s-au între - t 
gisfet pierderi dim rebuturi de 128 
milioane lei. In Capitală există 58 
de întreprinderi cu pierderi pl-ani- 
flioate, din care 15 au depășit pier
derile, în 9 luni, cu 29 milioane.

Este știut că orice activitate econo
mică trebuie să aibă drept rezultat 
un anumit beneficiu. Nimeni nu se 
apucă să investească, să cheltuiască 
materiale și bani și alte mijloace 
fără perspectiva unui cîștig. Socie
tatea socialistă nu-și poate permite 
să desfășoare o activitate economi
că nerentabilă ,ca pierderile provo
cate de o întreprindere să fie supor
tate de altele. La analizarea planu
lui pe 1967 s-a stabilit să se pro
pună măsuri pentru lichidarea a- 
cestei stări de lucruri. Conduce
rile întreprinderilor, inginerii, teh
nicienii, economiștii, colectivele de 
muncitori trebuie să înțeleagă că 
este timpul să se pună capăt aces
tei stări de lucruri în interes 11 eco
nomiei noastre naționale, al între
gului popor. Fiecare unitate econo
mică trebuie să fie eficientă, pro
ducția pe care o obține să asigure 
acoperirea tuturor cheltuielilor și 
beneficiu care să permită reluarea 
activității economice pe o scairă su
perioară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
ocupat în continuare de sistemul 
perfecționării economice a cadrelor 
din economie, de eficiența cursuri
lor economice din întreprinderi.

Sînt în întregime de acord — a 
spus în continuare vorbitorul — cu 
cele ridicate aici de mai multi to
varăși privind problema pregătirii 
cadrelor. Este necesar să acordăm 
o atenție deosebită pregătirii ca
drelor tehnice și de conducere 
atît din punctul de vedere al cunoș
tințelor tehnice cît și economice. 
Fără cadre cu înalte cunoștințe teh
nice și economice nu vom putea să 
îndeplinim sarcinile pe caire poporul 
ni Ie-a pius în față, să asigurăm 
conducerea eficientă a economiei. 
Este timpul ca fiecare care vrea 
să-și aducă contribuția la construi
rea socialismului, fie el mai tînăr 
sau mai vîrstnic, să-și însușească cu
noștințele cele mai avansate, să se 
pregătească la nivelul cerințelor de 
astăzi.

Sarcini mari ne revin în 
ce privește dezvoltarea comer
țului exterior și Capitala are 
șl în acest domeniu îndatoriri de 
mare răspundere. Este adevărat că 
volumul comerțului nostru exterior 
crește an de an. Dar și aici tova
răși, trebuie să nu ne com
parăm numai cu noi înși
ne, ci și cu alte țări. Atunci 
vom vedea că mai avem încă mult 
de făcut atît în ce privește volumul 
comerțului nostru exterior, cît și 
ponderea exportului de mașini-unel
te în totalul comerțului exterior. 
Este necesar ca să ne preocupăm 
în mod serios de realizarea în între
gime a sarcinilor stabilite pentru 
comerțul exterior, îndeosebi în do
meniile construcțiilor de mașini 
chimiei, industriei de mobile, unde 
există încă rezerve mari.

Dacă dorim să lărgim relațiile

(Continuare în pag. a 3-a)
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noastre c.u străinătatea trebuie să 
producem utilaje și produse de 
înaltă tehnicitate și de înaltă cali
tate. Numai in felul acesta produ
sele noastre vor putea să fie com
petitive, să pătrundă pe piața mon
dială.

lată tovarăși cîteva pro
bleme la care am dorit să 
mă opresc în mod deosebit în 
legătură cu eficienta economiei noas
tre, cu necesitatea îmbunătățirii ac
tivității întreprinderilor. In cursul 
anului viitor ne vom întîlni cu aceste 
aspecte în aplicarea măsurilor care 
6e studiază acum de. către condu
cerea partidului în scopul îmbună
tățirii conducerii economiei și ri
dicării eficienței economice. Consi
der însă că de aceste probleme tre 
buie să ne ocupăm fiecare, începînd 
de la directorul de întreprindere 
și pînă la ultimul muncitor. Minis
terele, institutele de cercetări, oa
menii de știință trebuie să acorde 
un sprijin concret rezolvării aces
tor probleme pe carie le ridică în 
fața noastră viața., necesitatea mer
sului înainte. In același timp tre
buie subliniat că ridicarea rolului 

jionducător al partidului în viața 
societății presupune sporirea răs
punderii fiecărei organizații de 
partid, a fiecărui comunist pentru 
perfecționarea continuă a organiză
rii producției și a muncii. Comu
niștii trebuie să fie în fruntea lup
tei și muncii pentru progres în 
toate domeniile activității economice. 
A fi comunist nu presupune nici 
un fel de avantaj, ca să mă exprim 
în limbaj economic. Presupune răs
pundere, dăruire pentru interesele 
oamenilor muncii, ale poporului. 
Aceasta este îndatorirea fiecărui 
comunist.

Tovarăși,

Este cunoscută grija acordată de 
partid și de stat pentru dezvoltarea

Dezvoltarea democrației 
socialiste, înflorirea științei, 

l învățămîntului și artei
G preocupare importantă a parti

dului, a statului nostru este dez
voltarea și perfecționarea continuă 
a democrației socialiste. S-a încetă
țenit în practica partidului nostru 
consultarea largă a maselor largi, 
a întregului popor asupra proble
melor principale ale politicii inter
ne și internaționale, asupra hotări- 
rilor și măsurilor oare privesc pro
gresul tării, viitorul ei, atragerea 
maselor largi la elaborarea sarci
nilor și obiectivelor de viitor. In 
prezent, oamenii muncit dezbat de 
aproape două luni proiectul noii 
legi a pensiilor, care urmează să fie 
adoptat peste cîteva zile de Marea 
Adunare Națională. Trebuie să dez
voltăm în continuare această prac
tică, trebuie să lărgim continuu le
găturile cu . masele, să dezbatem și 
să consultăm pe cei ce muncesc a- 
supra tuturor măsurilor mai impor
tante pentru că numai ași vom gă
si soluțiile cele mai corespunzătoa
re. Noi intenționăm, ca și probie- 

/~mele privind învățămîntul și sănă
tatea să fie puse în dezbatere pu
blică. Pe lingă specialiștii care vor 
lua parte la elaborarea diferitelor 
propuneri să dăm posibilitate să-și 
spună cuvîntul și cetățenii care 
resimt în mod direct efectele măsu
rilor privind sănătatea și învățămîn- 
tul. Sîntem siguri că în felul aces
ta, cu sprijinul maselor largi, voim 
găsi soluții mai potrivite pentru a- 

i ceste probleme și pentru alte pro
bleme care urmează să fi? aplicate 

, în viitor.
■ Organizația de partid a Capitalei 
i trebuie să-și dezvolte legătu

ra cu masele, să se preocupe de 
a atrage oamenii hfuncii la re
zolvarea problemelor privind dez
voltarea Capitalei patriei noastre, în
frumusețarea ei, buna ei îngrijire. 
In felul acesta, organele de stat vor 
simți sprijinul și controlul oame- 
ni'or muncii din Capitală, voi 
munci mai bine, își vor face mai 
bine datoria.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a ocupat de unele pro
bleme ale științei și culturii. Con-

a orașului București
și modernizarea Capitalei, asigura
rea unor condiții, de viață tot mai 
bune pentru locuitorii săi. De aceea 
una din sarcinile de mare impor
tanță ale organizației de partid a 
Capitalei, ale sfaturilor populare, es
te sporirea preocupării pentru pro
blemele de sistematizare și arhitec
tură, îmbunătățirea continuă a ac
tivității gospodărești, edilitare și 
urbanistice. Trebuie acordată mai 
multă atenție bunei desfășurări a 
serviciilor publice, îmbunătățirii ac
tivității de deservire comercială, 
culturală și sanitară, amenajării lo
curilor de odihnă și recreație 
pentru populație, întreținerii fon
dului de locuințe.

Tovarășii de la Sfatul popular al 
Capitalei care au luat cuvîntul aici 
cei care lucrează în domeniul sis
tematizării și construcțiilor, al co
merțului și chiar președinte
le sfatului, au trecut ușor 
peste unele din aceste lucruri, 
au prezentat unele lucruri în 
roz. Avem multe realizări în 
Capitală, dar și neajunsuri. 
Am construit mult, dar construc
țiile puteau să die mai bune și nnu 
eficiente. Există încă lipsuri seri
oase în ceea ce privește deservire., 
populației mai cu seamă in ceea 
ce privește comerțul. De aceea or
ganizațiile de partid din Capitală și 
sfatul popular trebuie să manifeste 
o grijă și un interes sporit față de 
cerințele cetățenilor, să se preocu
pe mai mult pentru găsirea moda
lităților de satisfacere a acestor ce
rințe. Trebuie cultivată în rîndul 
tuturor celor care lucrează în do
meniul deservirii populației o atitu
dine de grijă față de cetățeni, com- 
bădîndu-se tendințele de tărăgăna
re, de birocratism, de neglijare a 
cererilor și sesizărilor oamenilor 
muncii.

greșul al IX-lea al partidului — a 
spus vorbitorul — a stabilit sarcini 
mari privind dezvoltarea cercetării 
științifice în pas ci nevoile econo
mice și culturale ale societății noas
tre. Desigur, tovarăși avem organe 
create în acest sens — Consiliul 
Național, Academia, ministere, ur. 
număr mare de institute în care lu
crează zeci de mii de cercetători. 
Trebuie să luăm măsuri ca acestea 
să-și aducă contribuția la înfăptui
rea marilor sarcini care ne stau în 
față. Trebuie să spunem că și în 
acest domeniu Capitala are sarcini 
deosebite pentru că aici își desfă
șoară activitatea cea mai ma
re parte a institutelor de cer
cetări. Comuniștii din aceste ins
titute, împreună cu toți cercetăto
rii, cu toți oamenii de știință, să 
treacă de acum la înfăptuirea în prac
tică a sarcinilor, să dea viață hotă- 
rîrilor. Rezultatele cercetărilor să 
le simțim în îmbunătățirea activi 
tații noastre, în producția economi
că, pentru ca pînă la urmă și cer
cetarea științifică trebuie să aibă 
un rezultat practic. Aceasta este, 
de altfel, preocuparea în întreaga 
lume : cuine reușește ca să foloseas
că mai bine această forță uriașă 
care este mintea omului, pentru a 
obține o producție mai bună în 
tr-nn timp mai scurt, pentru ca tot 
ceea ce poarte omul să cunoască să 
fie pus în serviciul bunăstării și 
fericirii omenirii. Aceasta cerem si 
noi de la știință, tovarăși.

In orașul București avem, de a- 
semenea, cele mai mari institute de 
învățămînt superior. Aici au vorbit 
cîțiva reprezentanți ai învățămîn- 
tuiui superior. Aș dori să subliniez 
că sînt aproape în întregime de 
acord cu cele spuse de dînșiă și în- 
deosebi. de tovarășul Nenițesoj. Tn- 
tr-adevăr, tovarăși, trebuie luate 
măsuri pentru îmbunătățirea aces
tui domeniu hotărîtor pentru creș
terea cadrelor în toate domeniile 
de activitate, pentru crearea omu
lui nou al societății de mîine. Tre
buie să asigurăm oa învățămîntul 
nostru să-și îndeplinească și mai 

bine menirea pe care o are în so
cietatea noastră. Avem în privința 
aceasta un studiu aproape pregătit. 
Ținînd seama de experiența și prac
tica noastr<ț și de ceea ce se dove
dește bun în străinătate, să asigu
răm un mers mai rapid în învăța- 
mînitui românesc de toate gradele.

Sînt de acord cu ce a spus to
varășul Zabiairia Stâncii în ceea ce 
privește necesitatea de a avea opere 
literare mai bune. Noi avem oa
meni de cultură, oameni de 
litere capabili, talentați, ca-

Organizația de partid 
a Capitalei — detașament 

puternic al partidului nostru
Doresc să spun cîteva cu

vinte despre organizația de 
partid a Capitalei. Ea este 
una din cele mai puternice or
ganizații ale partidului nostru. Fie
care al noulea locuitor al Capitalei 
este membru de partid. Organiza
țiile raionale, organizațiile din în
treprinderi și instituții au o activi
tate temeinică, posedă cadre experi
mentate și trebuie spus că dezbate
rile care au avut loc în conferință, 
cuvîntările pairiticipamților — con
ducători de întreprinderi și insti
tuții, acliviștii de partid și de stai', 
oameni de știință și cultură, ingi
neri, muncitori — aiu arătat spirit, 
de răspundere, exigență, competen
ță în abordarea problemelor. Deși, 
oa să fiu sincer, puteau să fie ceva 
mai autocritici. Comitetul orășenesc, 
comitetele raionale și toate organi
zațiile de partid au datoria șă-și 
îmbunătățească stilul și metodele 
de muncă punînd în centrul acti
vității ridicarea eficientei activi
tății noastre de partid. Această e 
ficiență trebuie să se oglindească 
în. felul în care întreprinderile, ins
tituțiile, toate organizațiile dim Ca
pitală își îndeplinesc îndatoririle în 
domeniul lor de activitate.

Congresul al lX-lea a dat un im
puls puternic activității ideologice 
a partidului. Este necesar ca orga
nele de partid să se ocupe mai mult, 
d-s îmbunătățirea muncii de propa
gandă pentru cunoașterea liniei ge
nerale a partidului, a politicii sale 
economice, îndeosebi în ceea ce 
privește problemele economiei con
crete, a obiectivelor principale care 
stau azi în fața societății noastre, 
să stimuleze participarea largă a ac
tiviștilor de partid, și de stat, a in
telectualilor, la dezbaterea și ge-

Să înceteze imediat și definitiv 
bombardarea R. D. Vietnam

Tovarăși,

Depunînd eforturi pentru dezvol
tarea continuă a economiei, științei, 
culturii, pentru înfiorarea și pros
peritatea patriei, partidul nostru, 
poporul nostru își îndeplinesc de
sigur în primul rînd o îndatorire 
națională, asigurînd mersul înainte 
al desăvîrșirii construcției socialiste 
în țara noastră. In același timp își 
îndeplinesc! și o importantă sar
cină internaționaliștii, contribuind 
la întărirea sistemului socialist mon
dial, la creșterea influenței sale în 
lume, la sporirea forțelor progrese
lor și păcii. Este de înțeles tova
răși că, cu cît rezultatele fiecărei 
țări în construcția socialistă sînt mai 
mari, în dezvoltarea economiei cul
turii, științei, cu atît crește și con
tribuția sa la cauza generală a so
cialismului și comunismului.

Partidul Comunist Român și gu
vernul României socialiste pun în 
centrul politicii externe prietenia 
și alianța frățească cu toate ță
rile socialiste, dezvoltînd multilate
ral legăturile de prietenie și cola
borare cu țările sistemului mondial- 
socialist, cu convingerea că dezvol
tarea relațiilor economice, cultu- ■ h
rale, tehnico-științifice, adîncirea 
cooperării în producție, schimbu
rile reciproce de experiență sînt 
în interesul fiecărei țări și al futu

re scriu bine și sîntem con
vinși că vor da opere care să 
oglindească realitatea noastră de 
astăzi, munca eroică a poporului 
nostru de făurire a socialismului și 
comunismului.

Teatrele — despre care s-a vor
bit aici și pe care le-am creat în 
cele mai îndepărtate colțrir) ale tă
rii — trebuie să-și aducă o contri
buție mai mare la educarea tinerei 
generații, a tuturor oamenilor mun
cii în spiritul socialismului.

neralizartea teoretică a fenomeinielor 
economico-sociale actuale, a expe- 
perienței construcției socialiste din 
țara noastră.

Munca ideologică trebuie să con
tribuie mai mult la afirmarea nor
melor de conviețuire socialistă în 
societate, in familie, la îmbogăți
rea vieții spirituale a oamenilor. O 
atenție deosebită este necesar să 
se acorde cultivării respectului pen
tru trecutul glorios de luptă al cla
sei muncitoare, al partidului, edu
cării oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului socialist, al interna
ționalismului socialist. Trebuie îm
bunătățită informarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii asupra 
vieții politice internaționale, asu
pra luptei de idei ce are loc în lu
me, a.jutîndu-i să interpreteze în 
mod creator, de pe pozițiile parti
dului nostru, evoluția lumii contem
porane, problemele actuale ale miș 
căirii comuniste internaționale.

Una din preocupările principale 
ale partidului nostru, o indatoirlre 
a sa de prim ordin este creșterea 
și formarea tinerei generații. Tine
retului îi revine un rol însemnat în 
viața socială, în munoa întregului 
popor pentru progresul și înflorirea 
patriei, pentru desăvârșirea cons
trucției socialiste. El va putea să-și 
îndeplinească menirea dacă va în
văța, va învăța și iar va învăța, 
dacă va lega învățătura cu munca 
practică, dacă va face totul pentru 
a fi mîine pregătit din toate punc
tele de vedere. Noi avem toate con
dițiile pentru a realiza aceasta și 
să nu precupețim nimic pentru e- 
ducarea și formarea tinerei gene
rații. Acesta este viitorul patriei 
noastre, viitorul națiunii noastre 
române.

ror țărilor socialiste, al întregului 
sistem socialist mondial.

România dezvoltă, totodată, le
gături cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, militează 
pentru dezvoltarea colaborării în
tre state.

Așa cum este cunoscut, politica 
noastră externă are ca temelie trai
nică, permanentă principiile suve
ranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc, respectarea acestor 
principii fiind azi condiția esen
țială pentru instaurarea unui climat 
de colaborare și securitate în Eu
ropa și în lume. Sîntem hotărîți să 
ne aducem în continuare contribu
ția la realizarea securității europe
ne și generale, la dezvoltarea co
operării internaționale, încredințați 
că aceasta corespunde atît intere
selor poporului nostru, cît și inte
reselor celorlalte popoare, intere
selor socialismului și păcii.

Poporul român condamnă cu toa
tă hotărîrea politica cercurilor im 
perlaliste de dictat în viața inter
națională, amestecul în treburile 
interne ale altor popoare, încălca
rea suveranității și independenței 
naționale, actele de agresiune co
mise de imperialismul american în 
Vietnam și în alte părți ale lumii.

Poporul român, partidul și gu
vernul nostru își reafirmă solida

ritatea frățească cu lupta eroică a 
poporului Vietnamez, acordîridu-i tot 
sprijinul în lupta dreaptă contra a- 
gresorilor americani. După cum ați 
aflat din presă, în ultimele zile 
imperialiștii americani au intensi
ficat bombardamentele împotriva 
R. D. Vietnam, atacînd în mod in
tens orașul Hanoi. Ținem să expri
măm protestul nostru împotriva a- 
cestor acte de barbarism ale agre
sorilor americani și să ne exprimăm 
deplina solidaritate cu poporul și 
cu oamenii muncii din capitala R.D. 
Vietnam.

Aceste acțiuni agresive demască 
în fața întregii lumi așa-zisa do
rință de pace a S.U.A., ele demon
strează că afirmațiile despre inten
ții pașnice ale cercurilor conducă
toare americane sînt manevre me
nite să inducă în eroare opinja pu
blică, să camufleze intensificarea a* 
gresiunii împotriva poporului viet
namez. Poporul român cere cu in
sistență ca S.U.A. să înceteze ime
diat și definitiv bombardarea R.D. 
Vietnam și actele de război împo
triva R. D. Vietnam, să pună capăt 
agresiunii în Vietnam, să părăseas
că Vietnamul, să lase poporul viet
namez să-și hotărască singur drumul 
dezvoltării sale, fără nici un ames
tec din afară.

In aceste condiții este mai mult 
ca oricînd necesară întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești, a țărilor socialiste, a între
gii mișcări anliimperialiste pentru 
a bara calea agresiunii americane. 
Este necesar să se facă tot ce este 
posibil, chiar și cel mai mic pas, 
în vederea restabilirii unor rapor
turi normale între partide, pentru 
întărirea solidarității internaționale, 
a mișcării comuniste și muncito
rești, pentru întărirea unității între
gului front antiimperialist. Aceasta 
este cerința fundamentală a inter
naționalismului proletar, datoria 
supremă a fiecărui partid comunist 
în momentul de față.

Partidul nostru va milita și în 
viitor pentru întărirea unității și 
coeziunii sistemului socialist mon
dial, a mișcării comuniste interna
ționale, pentru normalizarea rela
țiilor dintre partidele frățești, în 
interesul cauzei generale, al luptei 
pentru socialism și pace, al pro
gresului social în întreaga lume.

Tovarăși,

Conferința organizației de partid 
a orașului București a făcut bilan
țul activității organelor și organi
zațiilor de partid, a evidențiat ex
periența pozitivă dobîndită în mun
ca organizatorică și politică, a sub
liniat sarcinile mari ce revin în 
perioada următoare comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Ca 
pitală, în înfăptuirea liniei politice 
a partidului. In cursul lucrărilor 
au fost criticate unele neajunsuri 
existente în diferite domenii de 
activitate. S-au făcut numeroase 
propuneri pentru perfecționarea 
activității pe viitor. Va trebui ca 
toate acestea să fie serios studiate, 
să se ia măsurile pentru îmbună
tățirea activității.

In fața organizației de partid a 
Capitalei se deschide perspectiva 
unei vaste activități organizatorice 
și politice puse în slujba înfloririi 
orașului București, a înfloririi și 
dezvoltării întregii noastre țări.

Desfășurarea conferinței, dezbate
rile care au avut loc tfemonstrează 
hotărîrea nestrămutată a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
București, de a contribui, alături de 
întreaga țară la înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al IX- 
lea al P.C.R. Sîntem convinși că 
oamenii muncii din Capitală, comu
niștii din Capitală, nu vor precu
peți nimic pentru a-și aduce apor
tul prețios la munca clocotitoare a 
întregului nostru popor.

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, spor Ia mun
că, noi succese în activitatea de 
înflorire a patriei noastre socia
liste.

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri cu aplauze vii și în
delungate. La sfîrșit, asistența in 
picioare, ovaționează îndelung).
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Sfidînd opinia publică mondială, 
imperialiștii americani 
intensifică războiul de agresiune

Declarația guvernului R. D. Vietnam
HANOI 15 (Agerpres). — Guver

nul R.D. Vietnam a dat publicității <-• 
declarație în care condamnă cu as
prime acțiunile aviației americane 
care, în zilele de 13 și 14 decembrie 
a bombardat cartiere populate din 
Hanoi, inclusiv cartierul ambasade
lor străine, și din suburbiile orașu
lui, omorînd și rănind peste 100 de 
persoane și distrugînd multe case. 
Mentionînd că în ultimele 10 zile ca
pitala R.D. Vietnam a fost bombar
dată de patru ari, în declarație se 
subliniază că „aceasta constituie un 
nori pas extrem de primejdios al im
perialiștilor americani în intensifica
rea și extinderea războiului de agre
siune din Vietnam".

Aceasta este o provocare insolentă 
la adresa țărilor socialiste și a tutu
ror popoarelor iubitoare de pace și 
dreptate din lumea. întreagă.

Guvernul R.D. Vietnam avertizea
ză guvernul S.U.A. că va purta în
treaga răspundere pentru consecin-

Noi provocări 
la adresa R.P. Chineze

PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 13 decem
brie două nave de război americane 
au pătruns în apele teritoriale ale 
Chinei, în partea de est a Insulelor. 
Censu din provincia Cijețzian. In 
zilele de 13 și 14 decembrie, alte 
două nave de război americane au 
pătruns în apele teritoriale chineze 
în partea de est a Insulelor TaișSn 
din aceeași provincie $î în zona 
Peninsulei Huanci din provincia 
Fuțzian. Alte două nave de război 
americane au violat la 14 decem
brie apele teritoriale chineze în zo
na de est a provinciei Fuțzian. La 
aceeași dată, două avioane militare 
americane au pătruns în spațiul ae
rian al R.P. Chineze, în partea de 
sud a districtului Fanojen din re
giunea autonomă Guansi-Cijuan.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al R.P 
Chineze a fost autorizat să adre 
seze un avertisment în legătură cu 
aceste provocări.

țele bombardamentelor asupra Ha
noiului și a teritoriului R.D. Viet
nam, și face apel la toate țările so
cialiste și toate popoarele iubitoare 
de pace și dreptate din lume, inclu
siv poporul american, să întreprin
dă acțiuni corespunzătoare pentru 
sprijinirea luptei drepte a poporului 
vietnamez,

In fața crimelor monstruoase co
mise de agresorii americani prin a- 
tacarea sălbatecă a Hanoiului, ar
mata și poporul din Vietnamul de 
nord și de sud, armata și populația 
din capitală — se spune în încheie 
rea declarației — vor întări unitatea 
lor, vor merge înainte în mod eroic 
cu hotărîrea fermă de a lupta și a In
fringe pe agresorii americani, și vor 
îndeplini sarcinile glorioase ale na
țiunii.

★

WASHINGTON 1.5 (Agerpres). — 
In fata Casei Albe a avut loc mier
curi seara o demonstrație de pro
test împotriva bombardamentelor a- 
mericane asupra orașului Hanoi. 
Manifestația a fost organizată de 
Uniunea studenților pentru pace, 
căreia i s-au alăturat membri ai gru
pării „Studenții pentru o societate 
democratică" de la Universitatea 
Maryland. Președintele Uniunii stu 
denților pentru pace, Charles Hook, 
a calificat bombardamentele avioa
nelor militare americane asupra ca 
pitalei R.D. Vietnam drent ,.o acțiu 
ne inumană și criminală". Uh mi
litar care se afla în rîndurile mâini ■ 
festanțildr a fost arestat.

SANAA 15 (Agerpres). — Pos
tul de radio Sanaa relatează că în 
capitala Republicii Arabe Yemen a 
avut loc în 
Abdullah Al 
cialități, un 
ruia a fost 
primului partid politic 
Uniunea Revoluționară 
lui. Principalele sarcini ale noii 
organizații constau în apărarea in
tegrității teritoriale a Yemenului,

prezența președintelui 
Sallal și a altor ofi- 
miting în 
anunțată

cadrul că- 
constituirea 
din țară —
a Poporu- 

ale

Pielea animalelor 
are capacitatea 
de a vedea ?

continuarea revoluției în țară și 
sprijinirea tuturor măsurilor iniția
te de guvernul republican în vede
rea reglementării problemei yeme- 
nite. Din noul partid politic fac 
parte reprezentanți ai tuturor cate
goriilor sociale, muncitori, țărani, 
intelectuali, studenți, reprezentanți 
ai diferitelor triburi. In programul 
Uniunii Revoluționare a Poporului 
se arată că partidul va acorda spri
jin mișcării de eliberare națională 
dip țările arabe și, împreună cu 
toate forțele progresiste din lumea 
arabă, va continua lupta pentru 
consolidarea mișcărilor de elibera
re din Peninsula Arabă, împotriva 
tuturor uneltirilor forțelor imperia
liste în această regiune.

A fost semnată o convenția 
româno-franceză 
în domeniul nuclear

Ra
din-
nu- 
Ro-

PARIS 15 — Corespondentul A- - 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: : 
La 15 decembrie s-a semnat la 
ris aranjamentul de colaborare 
tre Comitetul pentru energia 
cleară din Republica Socialistă
mânia și Comisariatul pentru ener
gia atomică al Franței, precum și 
protocolul de aplicare a acestuia pe' 
anul 1967. Aranjamentul 
schimbul reciproc de burse 
dii, vizite de 
cetătorilor și 
de experiență 
te prevăzut, 
Ia București.
„Zilelor nucleare româno-îrancfeie".

prevede 
de stu- 

ale cer- 
scbimb

documentare 
specialiștilor, 
și de conferințe. Es- 
totodată, organizarea 
in luna mai 1967, a

ZIARIȘTII ITALIENI 
DIN NOU ÎN GREVĂ

ROMA 15 (Agerpres). — Pentru 
a doua oară în cursul acestei săp- 
tămîni, ziariștii italieni au decla
rat joi o grevă de 24 de ore, re- 
vendicînd îmbunătățirea salarizării 
și a condițiilor lor de muncă. Cu 
excepția cotidianului „II Messagge- 
ro", care apare la Roma, si a altor 
cîteva publicații, apariția ziarelor 

I italiene a fost sistată.

NEW YUKK lt> (Agerpres}. 
Pielea diverselor specii de a- 
nimale are capacitatea de a 
„vedea". Acest lucru a fost 
demonstrat, prlntr-o serie de 
experiențe efectuate pe cobai, 
șoareci, broaște și pești, de 
dr. Richard Cone, profesor de 
biologie la Universitatea Har
vard, și Heywood Hecker, stu
dent in biologie la Universi
tatea Yale. Porțiuni de piele 
au fost supuse unor raze de 
lumină și ae fiecare dată au 
reacționat emițina curent, ca
re a fost măsurat cu ajutorul 
unor instrumente de înaltă 
precizie, ln cursul expe.n 
țelor, s-a dovedit că pielea a- 
nimalelor impregnată cu me
lanină (pigment asemanator 
aceluia fabricat de piele cina 
este bronzată de razele soa
relui} emite mai multe imput- 
suri decît pielea nepigmenta 
tâ. Cercetătorii au indicat câ 
aceste reacții nu sînt comu
nicate creierului și și-au ex
primat părerea ca aescoperi- 
rea va permite să se înțelea
gă mai bine sistemul de func
ționare o ochiți lui.

ÎNCORDARE ÎN KATANGA
KINSHASA 15 (A- 

gerpres). — „Guvernul 
congelez și societatea 
„Union Miniere du 
haut Katanga", sînt în 
pragul unei noi încer
cări de forță", trans
mite agenția congoleză 
de presă, 
au luat 
măsuri de 
in provincia Katanga. 
Din surse informate, 
corespondentul agen
ției France Presse a- 
nunță că societatea 
Union Miniere refuză

Autoritățile 
importante 

securitate

să răspundă la cere
rea formulată recent 
de președintele Mobutu 
privind transferarea 
sediului său la Kins
hasa, pînă 
rie 1967. 
Mobutu a 
in caz de 
aplicată I 
leza prin care

i la 1 iamia-
Președintele 

. anunțat că 
refuz va fi 

legea congo- 
„guver- 

nul este autorizat să 
redistribuie , concesiu
nile datînd din epoca 
colonială".

Citind agenția con
goleză de presă, co-

i ? 
respondentul agenției 
France Presse trans
mite că o' serie de șo
sele din Katanga, pre
cum și aerodromul 
principal au fost puse 
sub pază severă și au 
fost instalate bariere, 
mai ales după ce aii 
circulat zvonuri potri
vit cărora în Angola 
și Rhodesia se află 
detașamente de mer
cenari gata să declan
șeze atacul împotriva 
provinciei katangheze.

Universitatea centrală din Caracas 
militaria fost ocupată de

CARACAS 15 (Agerpres). — Uni
tăți ale forțelor armate venezueliene 
au ocupat Universitatea centrală din 
Caracas, la puțin timp după ce pre
ședintele țării, Rauî Leoni,

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL
AL N. A. T. 0.

s-a 
iar- 

al

a decla-

a se re-
precizat

întrunirea Consiliului
NEW YORK 15 (Agerpres). — In 

ședința de miercuri seara a Consi
liului de Securitate, consacrată exa
minării problemei rhodesiene, a luat 
cuvîntul reprezentantul Algeriei, 
Tewfik Bouattoura, care a sprijinit 
propunerile privind aplicarea de 
sancțiuni totale și nelimitate împo 
triva regimului rasist de la Salis
bury. El a spus că în cazul cînd Re-

Conferința parlamentarilor 
țârilor afro-malgașe 
a luat sfîrșit

de Securitate
publica Sud-Africană și Portugalia se 
vor opune aplicării sancțiunilor, acest 
lucru „va întări regimul lui Smith și 
va dăuna grav autorității Consiliului 
de Securitate".

Reprezentantul Uniunii Sovietice. 
Nikolai Fedorenko, a declarat că po
litica britanică în Rhodesia urmăreș
te, în fapt, protejarea mariloT mono- | 
poluri engleze, nord-americane și 1 
vest-germane. El a subliniat că Con
siliul de Securitate trebuie să ceară 
Marii Britanii lichidarea regimului 
rasist al lui Smith și să confirme 
dreptul la independență al poporu- 1 
Iui Zimbabwe.

PARIS 15 (Agerpres). — Joi 
deschis la Paris sesiunea de 
nă a Consiliului Ministerial 
N.A.T.O., la care participă miniștrii
afacerilor externe, finanțelor și a- 
părării ai tuturor statelor membre 
ale Alianței atlantice, inclusiv 
Franța.

In deschiderea dezbaterilor, mi
nistrul belgian al afacerilor externe, 
Pierre Harmel, a prezentat Consi • 
liului un proiect de rezoluție cu
prinzând propuneri menite să ducă 
la o întărire a Alianței atlantice. 
După 15 ani de existență, ea ne 
cesi'ă, după părerea lui Harmei, o 
revizuire în concordanță cu condi
țiile actuale. El a propus printre al
tele, ca secretarul general a! 
N.A.T.O., Manlio Brosio, să exami 
neze „obiectivele de perspectivă ale 
alianței și modificările structurale 
care să o adapteze la situația ac
tuală". Harmel a insistat asupra im
portanței unei asemenea revizuiri, 
amintind că, potrivit statutului or- 
ganizației, în 1969 orice stat mem-

bru va avea latitudinea de 
trage din alianță. El a 
„consultări politice europene în ca
drul Alianței atlantice".

Pierre Harmel au 
ministrul 
.Anglei,

rit suspendarea garanțiilor constitu
ționale, pe motivul necesității „com
baterii valului de acțiuni teroriste", 

. îndată c-upa ce ocuparea tWțf 
tații din Caracas a devenit cunoscută 
grupuri de studenți au organizat de
monstrații de protest. Trupele au des
chis focul, trăgînd în aer, și au îm
prăștiat pe studenți.

Rectorul Universității din Cara
cas, .Jesus Maria Bianco, a cărui lo
cuință a 
clarat că 
ricane a 
diu este 
intervină
zuelian în legătură cu acțiunile re
presive ale armatet. El a adăugat 
că în rîndurile studenților au fost 
operate numeroase arestări.

fost percheziționată, a de
va cere Uniunii inierafne- 

universităților, al cărei se- 
la Ciudad de Mexico, să 
pe lîngă guvernul vene-

Olandei, 
la rindul

afaceri- 
George

Joseph 
său, a-

„eforturile de apărare ale 
nu trebuie slăbite". Minis- 
externe a1 Italiei, Amintore 

s-a ocupat de problemele 
pe care le ridică transfe- 

organismelor N.A.T.O.

ședința 
ministrul 
John

la

de 
de 

Ling,

Propunerile lui 
fost sprijinite de 
lor externe al 
Brown.

Reprezentantul 
Luns, s-a declarat
dept al unei destinderi între Eșt și 
Vest reafirmînd însă teza occiden
tală că 
alianței 
irul de 
Fanfani. 
practice 
rarea
Bruxelles.

Ultimul vorbitor în 
joi dimineața a fost 
externe al Norvegiei,
care s-a referit pe larg Ia vizita fă
cută recent la Moscova. El a scos 
în evidentă dorința de destindere 
de care este animată Uniunea So
vietică.

In S. U. A. a fost lansat 
un biosatelit

GAPE KENNEDY 15 (Agerpres). 
— Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii si cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.l a 
anunțat că de la baza Cape Ken
nedy a fosl lansat cu ajutorul unei 
rachete „Thor Delta" și s-a plasat 
pe orbită un biosatelit ai cărui „pa
sageri" sînt insecte, muște de dife
rite specii, plante în floare, semin
țe de grîu, ouă de broască și albine.

ABIDJAN 15 (Agerpres). — A 
treia conferință a parlamentarilor 
țărilor afro-malgașe și ai Comunită
ții Economice Europene si-a înche
iat miercuri lucrările la Abidjan. 
PaVticipanții au adoptat în unanimi
tate o rezoluție cu privire la căile 
de dezvoltare a colaborării între 
Piața comună europeană și țările 
afro-malgașe. Rezoluția preconizează, 
de asemenea, măsuri pentru coope
rarea financiară. In problemele co
merciale si de preturi — subiectul 
care a preocupat în mod deosebit 
delegațiile africane — documentul 
exprimă speranța unei îmbunătățiri 
a exporturilor de produse agro- 
alimentare ale țărilor africane că
tre Piața comună.

• HAVANA — In Cuba au fost 
descoperite zăcăminte de nichel 
care, potrivit evaluărilor făcute de 
specialiști, vor face ca acest metal 
să devină primul articol al exportu
lui cuban, înaintea zahărului. Se 
pare că, în ce privește zăcămintele 
de nichel, Cuba depășește Canada.

• MOSCOVA. — La 15 decem
brie s-aa deschis la Moscova lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U R.S.S., care discută proiectele pla
nului economiei naționale și buge
tului pe anul 1967.

Nicolai Baibakov, președintele Co 
miletului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.. a prezentat proiectul de 
plan cu privire la dezvoltarea eco

nomiei naționale a U.R.S.S. pe anul 
1967.

Raportul cu privire la proiectul 
bugetului de stai pe anul viitor a 
fost prezentat de ministrul finanțe
lor Vasili Garbuzov.

• PARIS. — Adunarea Națională 
Franceză a respins cj 242 voturi 
(U.N.R. și P.C.F.), contra 183 voturi 
(socialiștii, radicalii și Centrul de
mocratic) discutarea unui proiect 
de lege dețius de centriști, pen
tru amnistierea tuturor infrac
țiunilor comise în legătură cu eve
nimentele din Algeria.

• BUENOS AIRES. — In ulti
mele 11 luni, costul vieții a crescut

în Argentina în medie cu 17 la sută 
— indică statisticile oriciale pu
blicate la Buenos Aires. In perioa
da amintită, o creștere record, de 
123 la sută, s-a înregistrat la chirii.

® BONN. — Purtătorul de cu 
vint oficial al guvernului vest-ger 
man a anunțat că la 13 și 14 ianua
rie cancelarul Kiesinger și vicecan
celarul Willy Brandt, ministru al 
afacerilor externe, vor întîlni la 
Paris pe generalul de Gaulle. De 
asemenea, între 14 și 16 februarie, 
primul ministru britanic, Wilson 
împreună ca ministrul afacerilor 
externe Brown vor face o vizită la 
Bonn.

• BRATSK. — A început să fur
nizeze curent electric cel de-al 18- 
lea agregat al hidrocentralei Bratsk 
de pe fluviu] Angara din Siberia o- 
rientală. Datorită acestui fapt pute
rea hidrocentralei a crescut cu 
225 000 kilowați fiind în prezent de 
4 050 000 kW.

• RIO DE JANEIRO. — Ziarul 
„Coreio de h.I. -hnîiotni.-.ză că 
intr-un număr de 1 379 orașe brazi
liene nu există nici un medic, Re- 
ferindu-se Ia raportul prezentat cu 
prilejul sesiunii Asociației medici
lor din statul Guanabara, ziarul a- 
rată că în medie, la 28 300 de lo
cuitori revine un singur cadru me
dical.
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