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IAnalizînd activitatea gospodăriilor agricole de stat, Plenara a dezbătut și aprobat măsuri pentru îmbunătățirea: conducerii, planificării, finanțării și organizării lor.Gospodăriile agricole de stat dețin un rol important în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste și a. întregii economii naționale, în aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, în creșterea rlvelului de trai al întregului popor. Orientîndu-le pe calea unei intensive, specializate, statul au făcut eforturi pentru dotarea gospo- stat cu mijloace me
producții partidul și însemnate dăriilor decanice și chimice, pentru extinderea lucrărilor de hidroameliorații și în special a irigațiilor, pentru construirea unor complexe industriale de creștere și îngrășare a a- niîhalelor. Fondurile importante investite în acest scop, măsurile luate de partid și guvern au avut drept rezultat creșterea continuă a producției în unitățile agricole de stat. Gospodăriile de stat au devenit mari furnizoare de produse agricole, care participă într-o măsură considerabilă la alcătuirea fohdului central; producțiile lor cpnstituie o sursă importantă pen- aprovizionarea pieței interne și pentru export.Comitetul Central al partidului acordă o înaltă apreciere activității muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din unitățile agricole de stat care au obținut rezultate valoroase în aplicarea științei și tehnicii noi, în creșterea producției vegetale și animale.Analiza economică aprofundată a activității G.A.S. scoate în același timp în evidență faptul că în a- ceste Unități există mari rezerve și posibilități nepuse încă: în valoare. că rezultatele obținute nu sînt pe măsura eforturilor materiale făcute, a condițiilor create. Această situație .nesatisfăcătoare este determinată de o serie de lipsuri și neajunsuri în gospodărirea potențialului lor economic, în modul de conducere și organizare a acestor unități. Mijloacele materiale cu care sînt dotate G.A.S.-u- rile nu sînt utilizate în modul cel mai eficient, gradul de folosire a Utilajelor este scăzut. O serie de Construcții agrozootehnice foarte costisitoare determină creșterea prețului de cost, al produselor; u- nele capacități de producție nu sînt valorificate în întregime. Se constată, de asemenea, serioase deficiențe în folosirea forței de muncă mare număr de direct la pro- Aetualul sis- i organizare a nu dă posibi- specialiști să la activitatea lor majoritate de coordonare cît si în organele 

în G.A.S -uri, un salariati nu participă cesul de producție, tem de conducere și gospodăriilor de stat litatea cadrelor de participe nemijlocit de producție, marea îndeplinind funcții < atît în unități administrative superioare.Se manifestă, de asemenea, o serie de lipsuri în modul de retribuire a salariaților din G.A.S.-uri. Sistemul de salarizare și premieri ■existent nu corespunde specificului activității în agricultură, nu stimulează capacitatea de muncă și spiritul de inițiativă al specialiștilor și al celorlalți lucrători, apor-

cunosc cel mai bi- și condițiile con- și producție ale a- împiedică valori- a tuturor rezerve-
creditarea gospo- de stat sînt cen- excesiv și au un înnecesară de cerințele și

tul lor la realizarea și depășirea sarcinilor de producție, la creșterea eficienței economice a gospodăriilor de stat.Un rol negativ exercită în dezvoltarea G.A,S-urilor actualul sistem de planificare a producțiilor. Planul de producție și economic-fi- nanciar al gospodăriilor agricole de stat se stabilește în prezent de către Departamentul G.A.S. pe trusturi și apoi de acestea pe gospodării, fără participarea directă a specialiștilor si a celorlalte cadre din unități, care ne posibilitățile crete de muncă cestora. Aceasta ficarea deplină lor existente în G.A.S. pentru creșterea producției, pentru ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost.Finanțarea și dăriilor agricole tralizate în modcaracter rigid, nu țin seama măsura condițiile specifice ale agriculturii: modul de finanțare și creditare nu dă posibilitatea unităților să dispună direct, operativ, la momentul oportun de fondurile necesară pentru a putea acționa eficient în executarea lucrărilor agricole și a investițiilor, în ’"satisfacerea diferitelor nevoi ale producției. In plus, evidența contabilă, rapoartele statistice. datele tehnice-operative cerute de trusturi și departament — totalizînd un număr mare de situații, de multe ori inutile — solicită un volum exagerat de muncă de birou, care sustrage cadrele de specialitate de la munca productivă.Deficiențele arătate în planificarea, finanțarea si organizarea gospodăriilor agricole de stat au redus eficiența economică a acestor unități, au contribuit la menținerea unor producții scăzute, "a unor prețuri de cost ridicate ale produselor, au făcut ca un număr important de unități să nu-si poată recupera cheltuielile, să lucreze pe baza subvențiilor din bugetul statului.Plenara consideră necesar să se pună capăt acestei stări de lucruri, să se ia măsurile care să ducă la ridicarea calitativă a activității tuturor unităților agricole de stat, la creșterea rentabilității și eficienței lor economice, la sporirea substanțială a producției de cereale, carne, lapte, legume, fructe și alte produse agroalimentare, la creșterea rolului acestor unități în a- provizionarea permanentă și multilaterală a populației, în satisfacerea nevoilor industriei prelucrătoare și a solicitărilor pentru export. Unitățile agricole de stat trebuie să devină centre puternice ale producției agricole, agroindustriale avansate, se aplice pe scară largă științei si practicii noi. modernă: ridieîndu-se marilor gospodării din țările cu a- gricultură înaintată, ele trebuie să fie exemplu de organizare științifică a producției pentru întreaga agricultura

întreprinderi în care să cuceririle tehnologia la nivelul
socialistă.

Pentru
stabilit de 
P.C.R., în vedttrea creșterii într-un

aplicarea programului Congresul al IX-lea al

ritm susținut a producției și productivității muncii, reducerii substanțiale a cheltuielilor materiale și de muncă și asigurării rentabilității tuturor unităților agricole de stat, pentru sporirea contribuției lor la dezvoltarea întregii econom la creșterea venitului național, Plenara Comitetului Central
HOTĂRĂȘTE1. — Continuarea într-un ritm susținut a profilării și specializării unităților agricole de stat, astfel ca pînă în 1970 această acțiune să fie încheiată: dotarea lor cu mijloacele necesare extinderii si diversificării mecanizării și: chimizării; asigurarea folosirii eficiente a mașinilor, utilajelor și îngrășămintelor, în toate unitățile; executarea la timp a lucrărilor de irigații și a celorlalte lucrări de hidroameliorații, folosirea intensivă a tuturor terenurilor ameliorate; îndeplinirea integrală a planului de construcții agrozootehnice și asigurarea folosirii lor la capacitatea de producție proiectată.’ 2. — Elaborarea planului- de producție și economic-financiar se va face de către fiecare unitate agri? colă de stat în parte, corespunzător condițiilor și posibilităților concrete de care dispune, rezultatelor obținute. Planul va cuprinde un număr redus de indicatori, stabiliți de Consiliul Superior al Agriculturii, în lumina .. necesităților, economiei naționale.3. — Ținîndu-se seama de specificul condițiilor de lu u din agri-, cultură, finanțarea și creditarea activității de producție și a investițiilor se va simplifica, desfășu- rîndu-se direct între unitățile agricole de stat și bancă, unitățile avînd posibilitatea de a dispune de mijloacele financiare puse la dispoziție, atunci cînd o cer nevoile producției.4. — In unități se va tine evidența primară a producției și a muncii. Se va lichida actualul sistem birocratic de evidență, inter- zicîndu-se solicitarea și întocmirea oricăror situații statistice și date tehnico-operative în afara celor ce vor fi aprobate. Se va interzice sustragerea specialiștilor si a celorlalți lucrători din cole de stat de la ductivă.5. — Activitateacole de stat va fi astfel organizată îneît specialiștii agricoli îsi vor desfășura activitatea nemijlocit în Droducție. Trecerea la conducerea directă a exploatării agricole va da cadrelor de specialitate .posibilitatea să-și pună în valoare experiența, cunoștințele tehnice și capacitatea organizatorică, va avea drept rezultat creșterea tehnicității în conducerea producției si folosirea mai eficientă a bazei materiale de care dispune agricultura noastră de stat.6. — Pentru cointeresarea materială și creșterea răspunderii specialiștilor, a tuturor lucrătorilor din unitățile agricole de stat față de situația zultatelerespective, rea, venitul întregului personal vor

agri- pro-unitățile activitatea agri-unităților

producției, față de re- economice ale unităților salarizarea și premie-
(Continuare in pag. a 3-a)
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bvarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit 

pe tovarășul Țvietin Miatovici
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit joi. 30 martie, pe tovarășul Țvietin Miatovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele C.C. și Herțegovina, șui Luka Soldici, lui Secției pentru relații a C.C. al U.C.I., care, la C.C. al P.C.R.. au făcut prietenească în România.La primire au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil. Comitetului Executiv,

al U.C. din Bosnia însoțit de tovară- locțiitorul șefu- externe invitația o vizită
membru al al Prezidiu-

★tara noastră,In timpul șederii în tovarășii Paul Nieulescu-Mizil și Mihai Dalea au avut o convorbire cu tovarășii Țvietin Miatovici și Luka Soldici. De asemenea, oaspeții iugoslavi, însoțiți de Dumitru Lazăr; au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democraticedîn România. precum și orașul București.
nOTÂRIREA
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
pentru sârbâtorlrca in România 

a semicentenarului ( 
Horii Revoluții socialiste 

din OctombrieAnul acesta se împlinesc 50 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveniment de răscruce în istoria universală, care a deschis epoca revoluțiilor proletare, epoca trecerii popoarelor de la capitalism la socialism.Pregătită și desfășurată sub conducerea Partidului Comunist al U- niunii Sovietice, în frunte cu Vladimir Ilici Lenin, Revoluția din Octombrie a dat o lovitură puternică sistemului imperialist, slăbindu-i considerabil forțele.Victoria proletariatului din Rusia, ideile lui Octombrie au stimulat avîntul revoluționar al clasei muncitoare, al maselor largi populare de pe toate meridianele globului, răsunînd ca un îndemn înflăcărat la lupta pentru realizarea aspirațiilor de libertate și progres, pentru eliberarea , socială și națională. In întreaga lume s-au desfășurat acțiuni ale clasei muncitoare, ale forțelor progresiste de solidarizare cu lupta proletariatului din Rusia pentru apărarea puterii sovietice și Zdrobirea intervenției militare întreprinse de reacțiunea mondială.Revoluția' din Octombrie a avut un puternic ecou în România. Clasa muncitoare, țărănimea, oamenii muncii care luptau pentru eliberarea lor de exploatare și asuprire au văzut în Revoluția din’ Octom-
Pe șantierul Pe tri laA început glisarea blocului I 3Anul acesta, constructorii pe- trileni'vor ridica 9 blocuri cu un total de 404 apartamente. Din acestea, două — F 4 și I 3 — vor avea cîte 9 etaje. Cele- lalte, vor avea cîte 4 etaje.Ziua de ieri a marcat pe șantierul Petrila începerea glisării blocului I 3 care cuprinde pe înălțimea celor 9 etaje un 

secretar al C.C. al Dalea, secretar al si Dumitru Lazăr, de secție la C.C.
lui Permanent, P.C.R.. Mihai C.C. al P.C.R.. adjunct de șef al P.C.R.A fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia București.Cu acest prilej, într-o atmosferă caldă, tovărășească, a avut loc un schimb de păreri privind colaborarea dintre cele două partide și țări, precum și în legătură cu u- nele probleme actuale ale mișcării . comuniste și muncitorești și ale si- ' tuației internaționale.

*Joi seara, tovarășii Țvietîn Mia- tovici și Luka Soldici au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. La Gara de Nord ei au fost conduși de tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, Dumitru Lazăr, de activiști de partid.Au fost de față Iaksa Petrici, ambasadorul R.S.F.I. la București, și membri ai ambasadei.

brie' un exemplu însuflețitor, expri- mîndu-și cu deosebită forță solidaritatea față de cauza acesteia. Puternicele acțiuni desfășurate pe întreg cuprinsul tării — mitinguri, demonstrații, greve — în sprijinul Revoluției din Octombrie, cît și participarea a numeroși oameni ai muncii români, a detașamentelor revoluționare române la lupta cu arma în mînă pentru apărarea puterii sovietice, reprezintă o pagină glorioasă a prieteniei dintre poporul român si popoarele Uniunii Sovietice, o manifestare internaționalism proletar muncitoare din România.Principalul rezultat al din Octombrie a fost făurirea Uniunii Sovietice — primul stat socialist din lume, stat al celor ce muncesc : de la orașe, și sate. In cele cinci, decenii care au trecut din octombrie 1917, Uniunea Sovietică a cunoscut profunde transformări sociale : a fost clădită o nouă orîn- duire — orînduirea socialistă — au luat un puternic avînt forțele de producție, statul sovietic s-a transformat într-o putere industrială de prim rang. Forța noii orînduiri sociale s-a mai viuApărarea vietică a tru zdrobirea fascismului, cucerihd prin lupta sa eroică admirația și

de înalt a maselorRevoluției

manifestat în modul cel în Marele Război pentru Patriei, cînd Uniunea Sodus greul bătăliilor pen-
(Continuare în pag, a 4-a)

număr de 120 apartamente. Este cel mai mare bloc care se construiește — în acest an — la Petrila. De aceea, maistrul Te- cuță loan, împreună cu colectivul lui a asigurat cu deosebită grijă toate condițiile necesare pentru ca glisarea ,să se desfășoare în condiții optime.
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0 Modalități de relaxare cît mai variate ț Timpul 
liber mai înseamnă și distracție £ In timpul liber, 
activități plăcute și utile £ Preocupări distractive 
care duc la pasiune £ Activităților sportive — un 
puternic caracter recreativ $ Reuniunile școlare, să 
stîrnească interesul elevilor, să le solicite fantezia și 
inventivitatea Q Preferințe: muzică, dans, sport, te
leviziune, cinema, spectacole teatrale și sportive 
excursii.

Organizarea timpului liber este o problemă socială. Timpul liber, după cum se știe, este un bun, 
a cărui folosire nu poate fi lăsată, în nici un caz, la voia întimplării. „Criteriul bogăției va fi nu timpul 
de lucru, ci timpul liber" — spunea Karl. Marx. Și avea multă dreptate. Organizarea acestui timp liber 
preocupă în prezent, în lumea întreagă un cerc larg de specialiști. Timpul liber a devenit un mijloc de 
împlinire spirituală, de completare a potențeior. Folosirea judicioasă a acestui timp — lucru dovedit — 
cere experiență, o artă care trebuie să se deprindă de timpuriu.

Incepînd de la pionierii și școlarii mici, trecînd la adolescenți, la elevii de liceu, tot acest tinerel 
școlar trebuie obișnuit să folosească în mod util prețiosul capital — timpul liber. Formele de organizare 
a timpului liber sini variate. Fie trebuie cunoscute în amănunțime de cei care răspund de organizarea lui 
plăcută și utilă. Timpul liber insă nu înseamnă numai multiple activități cultural-educative, bine organi
zate, dar lipsite de elemente distractive. Distracția — exprimîndu-ne în termeni de specialitate — este unul 
din elementele care mențin echilibrul psiho-fizic și constituie în același timp o odihnă activă.

Adresînd mai multor cadre didactice și elevi — adolescenți (clasele a X-a și a Xl-a de la liceele 
din Petroșani, Petrila și Lupeni) cîteva întrebări referitoare la sensul și conținutul recreării și distracției, 
am primit, în marea majoritate, răspunsuri care atestă înțelegerea noțiunilor și o optică de viață superi
oară. Dar am primit și răspunsuri vădit neconcludente. Din ele tragem concluzia că încă nu se cunoaște 
de către tot tineretul școlar, modul de a organiza util (înțelegem și utilul fiziologic) timpul liber. Con
statările noastre pe marginea răspunsurilor primite, Ie consemnăm în pagina de față.

ANCHETA
SOCIALA

ACTIVITĂȚILE CULTURAL-EDUCATIVE $1
RECREATIVE ALE ELEVILOR ADOLESCENT!

întrebarea I

Ce 
înțelegi 
prin 
recreare ?

Prima întrebare a chestionarului nostru nu impunea, bineînțeles, neapărat un răspuns-de- finiție. Elevii din ultimul an al liceului de cultură generală, cei care mîine vor păși în viață, ne-au mărturisit ce înțeleg ei prin relaxarea psihică și fizică, prin recreare : activități libere, 
plăcute și ușoare, neînsoțite de eforturi mari, 
fizice sau intelectuale. Iată, succint; cîteva din părerile formulate de elevi : „Modul în care-mi organizez timpul liber ca să nu mă simt nici- cînd obosită" (Mihut Emilia, Petrila),- „Pauză odihnitoare pentru refacerea organismului după o muncă obositoare, sau o activitate dificilă" (Pop Lucia, Petrila); „O plimbare în aer liber, vizionarea unui film, citirea unei cărți distractive, efectuarea unor exerciții sportive recreative" (Stănuș Elena, Petrila); „O stare pasivă sau activă, un repaus după eforturi intelectuale sau fizice. La vîrsta mea, după efort, e necesară odihna. Dar numai activă : citesc, fac sport, mă plimb sau privesc la televizor. Starea pasivă a odihnei cred că nu este necesară (!) unui tînăr" (Goanță Grigore, Lupeni),- „Procesul de odihnă fizică, nu 

prin repaus total (!), ci printr-o activitate care să ne sustragă atenția de la concentrarea excesivă sau de la efort fizic exagerat" (Ciorga Caius-Iuliu, Lupeni); „Timpul în care gîndirea, atenția este îndepărtată (!) de la un lucru ce obosește, creîndu-se un moment sau mai multe spre a executa un lucru mai plăcut, mai puțin obositor" (Tudora Nicolae, Lupeni); „Recrearea nu exclude lipsa efortului fizic. Dimpotrivă, te poți recrea practicînd sportul sau angajîndu-te în alte ocupații care nu necesită eforturi intelectuale" (Graur Ion, Lupeni); „Recrearea ne permite o mai bună asimilare a cunoștințelor. Ne asigură un spor de energie" (Hebedean Dorina, Petroșani); „Un interval de timp în care îmi întrerup activitatea obișnuită — învățătura — și pe care-1 folosesc în aer liber" (Dan loan, Petroșani); „Cîteva ore zilnic, absolut necesare pentru întregirea personalității noastre" (Bala- ban Doina, Petroșani); „Nu o preocupare intelectuală, a citi ori a învăța, ci să ascult muzică sau să depun o muncă fizică" (Strîmbu Liana, Petroșani).Părerile elevilor chestionațj — după cum se 

vede — sînt destul de concludente. Ele atestă faptul că nu pot fi separate activitățile cultu
ral-educative de cele distractive, din timpul liber. Acestea formează un tot unitar, se întrepătrund. Intre ele nu există o linie de demarcație precisă. Dacă din activitățile cultural-edu
cative lipsește elementul distractiv, ele devin 
plicticoase, neinteresante, șterse, iar dacă dis
tracția e complet lipsită de sens cultural-educa- 
tlv își pierde din calitate. Deci activitățile cultural-educative și distracția trebuie să se împletească armonios. Acest lucru l-au sesizat si elevii. Dar, despre exagerările în distracție jși abuzurile în organizarea unor activități cultural-educative nerecreative, elevii noștri n-au amintit nimic.Cu toții doresc să pară în ochii celor mai mari drept oameni cu virtuți deosebite. De ce să recunoască că uneori exaaerează în distracții fără sens educativ. Filozoful antic grec So- crate, fiind întrebat în ce constă virtutea unui tînăr, a răspuns: „In a nu depăși măsura cu 
nimic".

Atenție, deci 1

întrebarea a ll-a

Ce modalități 
de relaxare 
preferați ?
De ce?

Este știut că timpul liber reprezintă „zestrea" fiecărui om în parte. Fiecare are dreptul să-și consume cum dorește oreie de după muncă, potrivit gusturilor, înclinațiilor și pasiunilor. De cele mai multe ori acestea nu au legătură directă cu profesiunea. Cind e vorba însă de adolescenții-elevi, problema se pune sub alt aspect.Aici este necesară intervenția adulților — profesori sau părinți. Tentațiile sînt multe și foarte variate, alegerea lor, de către factorii educativi, devenind din ce în ce mai grea. Preferințele elevilor în ceea ce privește modalitățile de relaxare 'sînt, după cum vom vedea, foarte variate. Exprimîndu-și preferințele asupra modalităților proprii de recreere, majoritatea elevilor fac apel la activitățile sportive care, e dovedit, au un puternic caracter recreativ. Diferitele discipline sportive, alese după gustul fiecăruia, plimbările în aer liber, excursiile și drumețiile ocupă o mare parte din activitățile 

preferate. Spicuim : „Fiecare dintre noi are o. pasiune. Pentru mine aceasta este sportul, mai precis handbalul" (Albu C., Petroșani); „Prefer plimbarea în aer liber. Aerul curat îmi împrospătează organismul și gîndirea" (Astafi Silvia, Lupeni); „Dintre sporturi, prefer patinajul, iar vara practic înotul" (Tomșa Maria, Lupeni); „Excursiile sint un minunat prilej de refacere a forțelor" (Deak Alexandru, Petroșani); „Gimnastica mă înviorează, contribuie la întărirea organismului și de aceea o prefer și o practic" (Cordoș Victor, Petroșani).O altă mare parte din elevi preferă muzica (în special cea ușoară, explicabil la vîrsta a- ceasta) și dansul. Cităm cîteva răspunsuri : „Muzica mă odihnește, mă transpune. îmi place să ascult canțonete, arii din opere, dar si muzică ușoară" (Stane Felicia, Lupeni); „îmi place să dansez dansuri decente, tango sau vals. Nu înțeleg rostul twistului" (N. M. V., Lupeni); 

„Cînd sînt obosită, obișnuiesc să cînt la vioară" (Țînțarcu Sofia, Lupeni).Mulți elevi și-au manifestat interesul pentru lectură, vizionarea unor spectacole de teatru, filme, programe de televiziune.Preferința adolescenților-elevi pentru dans, muzică, spectacole sportive este firească, pentru că ține de vîrsta lor.
Se impune deci cunoașterea preferințelor/ a 

preocupărilor și aptitudinilor, a întregii sfere 
de interese specifice vîrstei adolescenței. Consultarea atentă a elevilor se dovedește o metodă eficientă, care nu trebuie subestimată în nici o împrejurare și mai ales atunci cînd se alcătuiește planul comun de activități cultural- educative și sportive în școli. In calitate de or
ganizatori ai întregii activități extrașcolare, or
ganizațiile U.T.C., împreună cu conducerile șco
lilor trebuie să planifice realist acțiunile, ținînd 
seama de nevoile spirituale și recreative ale 
adolescenților.

întrebarea a lll-a

Ce loc ocupă 
distracția in 
timpul liber ?

Viața cotidiană oferă fiecăruia dintre noi, e- vident și elevilor, timp liber suficient care trebuie și poate fi folosit în mod plăcut și util. In acest interval de timp omul caută sursele de 
recreare, de distracție potrivite vîrstei, gustu
rilor, temperamentului, înclinațiilor și, bineînțe
les, nivelului de cultură.Deși problema pe care o ridică întrebarea formulată putea fi mai pe larg dezbătută, elevii chestionați, în marea lor majoritate, n-au reușit să răspundă decît : „un loc neînsemnat", „primul loc" (1), „ultimul loc" și... atît. Răspun șurile lor reflectă o stare de fapt : elevilor nu le este încă suficient de clară noțiunea de distracție. Ei exclud elementul distinctiv din unele activități recreative de mare circulație, cu evi

dente funcții fiziologice și educative, cum ar fi : excursiile, diferite jocuri în aer liber, șahul, filatelia, audițiile muzicale etc. Ințelegînd eronat prin distracție doar dansul și plimbările pe stradă, ei se feresc să recunoască în fața profesorilor, că distracția ar ocupa un loc însemnat în preocupările lor zilnice. De fapt prin mijloacele de recreare pe care le folosesc, în tot timpul lor liber, elevii se distrează dar, în același timp, se și autoeducă. Insă pentru ca aceste activități variate de relaxare să contribuie, în mai mare măsură, la dezvoltarea multilaterală a adolescentului ele trebuie selectate și organizate cu grijă. In această direcție un 

rol important îi revine școlii, profesorilor-di- riginți, organizațiilor U.T.C., dar și părinților. Aceștia trebuie să cunoască, am putea spune în amănunțime, toate preocupările extrașcolare ale elevilor și copiilor lor, felul cum se re- crează, cu cine se „distrează" și mai ales cît timp efectuează aceste ocupații. Esle foarte necesar să procedeze astfel. Neîndoios că, ori- - cînd educatorii pot intra în posesia știrilor despre preocupările adolescenților, pentru a putea interveni cu sfaturi competente. Dar. pentru a- ceasta trebuie să le fie clar faptul ca pecetea pe care o imprimă acum pe personalitatea vi- \, itoarei generații se poate contura mai mult, nu prin exagerări autoritare ci cu înțelegere și competență.

PĂRERI,

PĂRERI

Sportul — prilej 
de satisfacții

Prof. E. BARTHA, Pețroșani:
„Activitățile sportive organizate 

în școli trebuie să ocupe un loc 
de frunte în timpul liber al elevi
lor. Avînd un puternic caracter 
recreativ, sportul contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a organis
mului, la întărirea sănătății, la creș
terea capacității de muncă. Sportul 
dezvoltă calități moral-volitive ca: 
spiritul colectiv, curajul, hotărîrea 
perseverentă etc. La competițiile 
și întrecerile organizate între școli, 
apoi pe plan orășenesc, regional 
sau național, elementele cele mai 
înzestrate, care la timpul cuvenit 
au acordat sportului o mare parte 
din timpul lor liber, duc faima șco

lii din care fac parte. In asemenea 
ocazii aceștia trăiesc satisfacții mă
rețe".

Muzica înnobilează 
omul în devenire

Prof. L. Groza, Petrila: „Elevii 
din clasele mari au, în general, 
4—5 ore pe care le pot afecta di
feritelor surse de distracție. Sur
sele de relaxare care le stau la 
dispoziție sînt multiple și variate. 
Mulți preferă muzica. Din păcate 
un număr restrîns o înțeleg.

Muzica înnobilează omul. înțe
leasă, ea oferă momente de liniște, 
relaxare, odihnă. Deoarece nu toți 
adolescenții au posibilitatea să-și 
formeze în familie, educația muzi
cală de care au nevoie, școlii îi 

revine această sarcină. Ar fi deosebit de util ca la orele de diri- genție să li se vorbească elevilor mai mult despre muzică, prezen- tîndu-li-se chiar fragmente din operele marilor compozitori români și străini.Cultivarea gustului pentru muzica clasică trebuie să preocupe în mai mare măsură cadrele didactice.
Spectacolele artistice 
dezvoltă
fantezia creatoare

Prof. N. Aldica, Lupeni: „Arta are puterea de a pătrunde în colțurile cele mai tainice ale vieții spirituale. Ea le completează edu
cația, formîndu-le deprinderi sănă

toase, încă de pe băncile școlii. In general, adolescenții participă cu entuziasm la programele artistice organizate în școli. Vădesr interes pentru reușita acestora. Folosind interesul elevilor fată de asemenea spectacole, cadrele didactice sint chemate să organizeze, cu mai mare grijă, serbări cu un conținut bogat de idei, bine pregătite. E indicat ca adolescenții talentați, care vădesc înclinații spre o anumită ramură a artei, să fie stimulați, ca să-și dezvolte aptitudinile"
Anchetă realizată de 

M. CHIOREANU și 
V. TEODORESCU 

cu concursul cadrelor didactice 
și al conducerilor liceelor din 
Petroșani, Petrila și Lupeni
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HOTĂRÎ REA
Plenarei C. C. al P. C. R. din 27-28 martie 1967 
cu privire la îmbunătățirea conducerii, planificării, 

finanțării și organizării gospodăriilor agricole de stat
(Urmare din pag. 1)fi condiționate de producțiile si beneficiile obținute.7. — Pentru o mai bună valorificare a producției, pentru sporirea veniturilor lor și satisfacerea pe scară mai largă a cerințelor pieței interne, unitățile agricole de stat vor extinde desfacerea produselor prin magazine proprii. Un număr de întreprinderi agricole de stat vor fi specializate pentru a asigura produse agricole în sortimentele și la calitatea solicitată pe piața externă.

III.Pentru a crea cadrul organizatoric corespunzător aplicării măsurilor stabilite, Plenara consideră necesară îmbunătățirea structurii agriculturii de stat.Scopul noilor forme organizatorice ce vor fi aplicate în agricultura de stat este crearea tuturor condițiilor care să asigure soluționarea operativă, eficientă a problemelor multiple ridicate de producția agricolă, folosirea la ma- xii/um a întregului potențial material și a forței de muncă existente în unitățile agricole de stat, valorificarea spiritului de inițiativă, a experienței și priceperii oamenilor muncii din aceste unități. Esența noului sistem de organizare și conducere în agricultura de stat va fi lărgirea atribuțiilor, a competențelor și răspunderii celor ce lucrează în sfera nemijlocita a producției agricole, pentru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor puse la dispoziție de stat, pentru creșterea continuă , a producției a- gricole, pentru scăderea cheltuielilor, pentru sporirea rentabilității tuturor unităților agricole ale statului.1. — In sistemul agriculturii de stat,/ferma agricolă va fi unitatea economică de producție de bază. Ea ie va profila fie în sectorul vegetal, fie în cel animal, pe un număr limitat de ramuri de producție. Mărimea fermei va fi determinată de profilul producției, de gradul înzestrării si al așezării ei teritoriale. Ea va dispune de tractoarele. mașinile, utilajele, instalațiile și de mijloacele financiare necesare realizării sarcinilor de producție, avjnd datoria de a le folosi cu maximum de eficiență. Ferma va lucra ca unitate de sine stătătoare, cu competență deplină în administrarea bunurilor de care dispune, ea va avea gestiune proprie și va răspunde direct de realizarea sarcinilor privind producția- . marfă, de executarea planului de venituri și cheltuieli.Conducerea fermei va fi asigurată permanent de către un specialist agricol — în calitate de șef al fermei — care va răspunde nemijlocit de întreaga activitate organizatorică desfășurată pentru îndeplinirea indicatorilor economici prevăzuți în plan, în care scop va avea dreptul să dispună asupra folosirii mijloacelor materiale și financiare încredințate.Personalul salariat permanent al fermei se va stabili în funcție de mărimea, caracterul și dotarea tehnică-materială a acesteia, ținîn- du-se seama de experiența proprie în organizarea și folosirea forței de muncă, ca și de experiența e- xistentă în țările cu o agricultură avansată.Toți lucrătorii din fermă, inclusiv șeful fermei, vor trebui să participe efectiv la executarea lucrărilor agricole pe toată perioada a- nului, mînuind întreaga gamă a tractoarelor, mașinilor și instalațiilor agricole după nevoile procesului de producție. Producția din fermă trebuie să se realizeze de către lucrătorii permanenti. Angajarea lucrătorilor temporari trebuie limitată la strictul necesar, fiind justificată numai de execu

tarea lucrărilor agricole pentru care lipsește dotarea necesară.2. — In scopul conducerii și îndrumării mai multor ferme, apropiate din punct de vedere teritorial, se organizează întreprinderi agricole de stat. Acestea vor dispune de sectoare de deservire a procesului de producție, corespunzător activității fermelor, iar pentru prelucrarea și industrializarea directă a materiei prime, unele din ele vor deveni combinate de producție agro-industrială.întreprinderea va asigura :— coordonarea și îndrumarea activității fermelor și sectoarelor de deservire, introducerea tehnologiilor noi în producția agricolă, îmbunătățirea organizării muncii, e- vidența economico-financiară;— aprovizionarea tehnico-mate- rială și valorificarea produselor fermelor. repararea tractoarelor și mașinilor agricole, funcționarea și utilizarea eficientă a sistemelor de irigație, executarea lucrărilor de investiții:— controlul permanent asupra modului în care fermele exploatează mijloacele de producție, sporesc continuu producția si reduc prețul de cost.Conducerea întreprinderii agricole de stat se va realiza de către un consiliu de administrație, format din directorul întreprinderii și ajutoarele sale directe, șefii fermelor și ai sectoarelor de deservire. Aceștia răspund de activitatea pe care o desfășoară în fața consiliului. Consiliul de administrație, organ colectiv de conducere, va dezbate și hotărî deliberativ asupra tuturor problemelor legate de bunul mers al fermelor și sectoarelor întreprinderii.3. — Coordonarea, îndrumarea și controlul activității întreprinderilor, sprijinirea lor în relațiile cu organele economice și de stat locale vor fi asigurate de trusturile regionale ale întreprinderilor agricole de stat.
4. — Consiliul Superior al Agriculturii, prin Departamentul întreprinderilor Agricole de Stat, va conduce, îndruma și controla îndeaproape întreaga activitate a întreprinderilor agricole de stat, va răspunde de realizarea sarcinilor de producție și economice ce revin întreprinderilor și fermelor, asigu- rînd dezvoltarea agriculturii de stat pe baza hotărîrilor partidului și guvernului.Noul sistem de organizare a fermelor și întreprinderilor va fi pus . în aplicare, experimental, încă din acest an, într-un număr de unități. și se vor pregăti condițiile centru a se extinde în toată agricultura de stat începînd cu anul1968. In acest scop. Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat pentru Problemele Organizării Muncii și Producției și ale Salarizării, Banca Națională. Direcția Centrală de Statistică și alte organe centrale vor prezenta Consiliului de Miniștri actele normative corespunzătoare pînă la 30 septembrie 1967.

IV.Se va introduce un nou sistem de salarizare și premiere, care va spori cointeresarea lucrătorilor din sectorul de stat al agriculturii în rezultatele muncii lor, va întări răspunderea. inclusiv materială, pentru modul în care își îndeplinesc artibuțiile încredințate. Salarizarea și premierea, veniturile specialiștilor și ale celorlalți lucrători din ferme și întreprinderi vor fi stabilite în funcție de aportul adus la realizarea planului de producție și de beneficii. Pentru specialiștii cu studii superioare se vor introduce și grade profesionale.întreprinderile și fermele vor dispune de un fond de salarii co

relat cu volumul producției marfă, pe care îl vor folosi în raport cu cerințele desfășurării producției. Economiile ce vor fi realizate în ferme și întreprinderi printr-o mai bună organizare a muncii, și o mai rațională folosire a bazei tehnice- materiale, vor permite creșterea veniturilor salariaților.Premierea va trebui să se bazeze pe o justă stabilire a sarcinilor de plan, astfel încît acestea să stimuleze valorificarea cît mai eficientă a posibilităților existente în unități.Una din îndatoririle principale ale specialiștilor și ale celorlalți lucrători din ferme și întreprinderi este grija pentru folosirea chibzuită și păstrarea bunurilor unităților în care lucrează — bunuri ale întregului popor. Pentru întărirea răspunderii și disciplinei în muncă, pagubele ce vor fi pricinuite avutului obștesc din neglijență, nepricepere sau proastă gospodărire vor fi suportate de cei care le-au produs.Consiliul Superior al Agriculturii, prin Departamentul întreprinderilor Agricole de Stat, va lua măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale lucrătorilor din ferme și întreprinderi. Lucrătorilor permanenți din aceste unități li se vor acorda credite pentru construirea de locuințe în localitățile unde lucrează, precum și anumite cantități de produse sub formă de tain; se vor crea condiții mai bune pentru ca copiii acestora să urmeze diferite școli din țară, precum și alte avantaje.Se va întări legătura dintre institutele de cercetări științifice și unitățile de producție, sporirea producției agricole, a productivității muncii fiind condiționată de a- plicarea pe scară tot mai largă îh practică a rezultatelor științei și tehnicii avansate. Se va extinde rețeaua centrelor de cercetare în întreprinderile agricole de Stat, se vor organiza laboratoare care să permită specialiștilor să cerceteze si să aplice in practica unităților rezultatele cercetărilor lor.Ministerul învățământului și Consiliul Superior al Agriculturii vor lua măsuri pentru îmbunătățirea programelor de învătămînt și a practicii studenților din institutele agronomice, pentru ca viitorii specialiști, încă din timpul anilor de studii, să lucreze efectiv în unitățile de producție, să învețe să mî- nuiască tehnica și să conducă procesul de producție agricolă. Totodată. se va dezvolta sistemul de completare și însușire a cunoștințelor profesionale pentru specialiștii agricoli cu studii superioare prin cursuri nost-universitare. Se va îmbunătăți modul de organizare și funcționare a învățămîntului profesional agricol, programa de în- vățămînt și practica de producție pentru a se asigura pregătirea unor lucrători cu calificare mai largă, care să poată mînui întreaga gamă de tractoare, mașini agricole și instalații după nevoile muncii în ferme.Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Construcțiilor și sfaturile populare trebuie să asigure folosirea judicioasă a fondurilor destinate investițiilor pentru dezvoltarea agriculturii de stat. Construcțiile si diferitele o- biective agro-industriale trebuie să se realizeze cu cheltuieli reduse, în termen scurt, pe baza unor soluții simple, moderne, care să permită introducerea unor tehnologii noi: să asigure realizarea producției cu eficiență economică cît mai ridicată.Pentru realizarea construcțiilor agro-industriale, în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor se va organiza un sector pentru coordonarea și urmărirea realizării investițiilor agricole, precum și formațiuni specializate pentru executarea acestor lucrări.

Ținînd seama de importanța pe care o are folosirea energiei electrice in procesul de producție pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului necesar ca Ministerul lectrice și Consiliul Agriculturii, pe baza tocmit, să asigure extinderea elec
de cost, este Energiei E- Superior al planului în-trificării în unitățile agricole de stat.In scopul satisfacerii cerințelor de transport, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Ministerul industriei Construcțiilor de Mașini, Comitetul de Stat al Planificării și alte organe interesate, vor prezenta Consiliului de Miniștri măsuri cu privire la asigurarea mijloacelor de transport necesare agriculturii.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va trebui să realizeze programul de producere al tractoarelor, mașinilor, instalațiilor și utilajelor necesare diversificării mecanizării agriculturii și să asigure livrarea lor la termenele stabilite. In însușirea și realizarea a- cestui program trebuie să se țină seama că pentru creșterea continuă a producției și productivității muncii, întreprinderile agricole de stat au nevoie de mașini de mare randament, universale și complexe, Ia nivelul celor realizate în țările cu agricultură avansată.Ministerul Industriei Chimice va lua măsuri pentru diversificarea sortimentelor de îngrășăminte chimice, producerea de ierbicide și substanțe fitofarmaceuțice cu acțiune rapidă, precum și a biostimu- latorilor, necesari în furajarea a- nimalelor și tratamentul culturilor.

V.Pentru îndeplinirea sarcinilor mari care stau în fața agriculturii de stat este necesar să crească rolul și competenta organelor și organizațiilor de partid. In centru activității acestora vor trebui să stea problemele principale ale producției fermelor și întreprinderilor, organizarea în cele mai bune condi- țiuni a muncii, folosirea întregii capacități a mașinilor și tractoarelor, ridicarea calificării muncitorilor și a cadrelor de specialitate. O mare atenție trebuie acordată educării membrilor de partid șl sa- lariaților în spiritul răspunderii pentru îndeplinirea planului, pentru a- părarea și dezvoltarea avutului obștesc. Va trebui întărită munca de îndrumare și control a organelor și organizațiilor de partid, astfel ca fermele șl întreprinderile agricole de stat să poată asigura o productivitate a muncii și o producție cît mai înalte.Comitetele sindicale și organizațiile jCJ.T.C. trebuie să-și aducă un aport sporit la organizarea și urmărirea întrecerii socialiste, la generalizarea experienței pozitive în producție, la întărirea dișcplinei în muncă.
★Plenara își exprimă convingerea că inginerii, tehnicienii, toți oamenii muncii din unitățile agricole de stat nu vor precupeți nimic pentru aplicarea în viată a hotărîrilor Comitetului Central, menite să ridice pe o treaptă superioară munca și producția în agricultura socialistă de stat. In fata lor stă sarcina patriotică de mare răspundere de a face din fiecare fermă, din fiecare întreprindere agricolă de stat model de exploatare agricolă, de organizare științifică a producției și a muncii, la nivelul țărilor cu a- griculțură avansată, contribuind astfel într-o măsură tot mai mare la dezvoltarea întregii economii naționale, la ridicarea nivelului de trai al poporului, la desăvârșirea construcției socialiste, la înflorirea pa

triei noastre.

TELEVIZIUNE31 martie18,00 Pentru cei mici: Ala- bala... pe note.18.30 Pentru tineretul școlar : Antologie școlară.19,00 Telejurnalul de seară.19,20 Bulei inul circulației rutiere.19.30 Studioul muzical. Cîntă violonistul Ion Voicu.20,00 Săptămîna.20.45 Avanpremiera.21,00 Reflector.21,15 Cineaști contemporani : Michelangelo Antonioni.22,00 Sărbătoarea primăverii. Cîntece și dansuri populare românești.22.30 Telejurnalul de noapte.22.45 închiderea emisiunii.DINTRE ZECILEDE SCRISORI
Un chioșc părăsitIn holul clubului muncitoresc din Vulcan există amenajat un chioșc. El este însă părăsit însă din toamna anului trecut. Pe vremea cînd acest chioșc era bine aprovizionat cu diferite dulciuri și răcoritoare, iar vînzătoarea își îndeplinea conștiincios misiunea, spectatorii ve- niți aici să vizioneze filme și diferite spectacole se delectau cu dulciuri ori se răcoreau, în pauze, cu cîte o limonada.Obișnuința fiind a doua natură, spectatorii și acum se îndreaptă spre locul de unde altă<ată cumpărau dulciuri în speranța că vor regăsi chioșcul deschis. Dar, în zadar.Ar fi bine ca T.A.P.L. Petroșani să redeschidă acest chioșc de dulciuri și răcoritoare.
Eclipsă parțială 
la UricaniDe un timp destul de îndelungat, în orașul nostru — ne informează Nicoleta Valcoan — se produce o eclipsă parțială generată de... secția rețele a I.R.E.H, Uricani. Eclipsa apare o dată cu venirea serii și ține pînă dimineața cînd se a- prind cîteva becuri pe porțiunea dintre Puțuri și Sterminos. Această porțiune de drum, noaptea este lăsată în cea mai totală întunecime. Fenomenul eclipsei este observat în ultimul timp și de acei care străbat în orele de seară drumul de la punctul Sterminos către inima orașului. Curios e mai ales faptul că luminile nu se aprind noaptea, în timp ce ziua ard ore întregi 1 Acest fenomen am dori să-1 explice lucrătorii de la I.R.E.H.
Un nou tip de 
bicicletă românească„Tohan-28‘‘ este denumirea noului tip de bicicletă pentru femei și bărbați, realizat de uzina „6 Martie" Zărnești. Față de produsele similare fabricate pînă acum aici, noua bicicletă are o greutate cu 0,500 kg mai mică, instalație electrică completă, un colorit viu în 6 variante, anvelope colorate, sistem de frînare perfecționat. Ea urmează a fi vîndută la același preț cu cele aflate în magazine.Bicicleta „Tohan-28", a cărei fabricație de serie a început, este al li-lea tip realizat pînă acum. In prezent, la fiecare minut iese de pe banda de montaj a uzinei o bicicletă.

(Agerpreș)



4 STEAGUL ROȘU

HOTÂRIREA TELEGRAME EXTERNE
Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

pentru sărbătorirea in România a semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

(Urmare din pag. 1)recunoștința popoarelor de pretutindeni.
■ Partidul Comunist Român, întregul nostru popor, dau o înaltă prețuire activității însuflețite a po- 

porului sovietic, a partidului său comunist, pentru construirea comunismului, succeselor sale în dezvoltarea industriei, agriculturii, celorlalte ramuri ale economiei, îh domeniul științei și culturii, în cucerirea cosmosului, în ridicarea nivelului de trai. Rod al muncii pline de abnegație a poporului, al vastei activități organizatorice și politice a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, realizările Uniunii Sovietice constituie o contribuție hotărîtoare la întărirea puterii economice, politice și militare a sistemului mondial socialist, la creșterea influenței socialismului, la cauza progresului și a păcii în lume.• Ideile marxism-leninismului, sub steagul cărora s-a înfăptuit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, au căpătat o largă răspîndire; pă- trunzînd adînc în conștiința oamenilor muncii de pretutindeni, ele însuflețesc vaste mișcări progresiste ale contemporaneității.După al doilea război mondial, o serie de popoare din Europa, Asia și .America au înfăptuit revoluția, smulgînd țările lor din sistemul imperialist si făurind noi state socialiste. Amploarea uriașă pe care a luat-o mișcarea de eliberare națională, accelerarea procesului de destrămare a sistemului colonial al imperialismului au dus la apariția pe harta lumii a unui mare număr de noi state suverane, afirmînd cu vigoare sporită năzuințele popoarelor spre independență și bunăstare. Partidele comuniste și muncitorești, ale căror rînduri și a căror capacitate organizatorică și maturitate ideologică au sporit considerabil, militează cu abnegație și devotament pentru interesele vitale ale popoarelor lor, se situează în fruntea luptei pentru progres social, democrație, independență națională, pentru pace în lume. Întreaga evoluție a lumii contemporane demonstrează că socialismul exercită o influență tot mai puternică asupra destinelor omenirii.Pe toate continentele, forțe uriașe ridică împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, în frunte cu imperialismul american, care, în încercarea de a împiedica lupta revoluționară a popoarelor și de a opri evoluția progresivă a omenirii, recurge la presiuni de tot felul, se amestecă în treburile interne ale altor țări, atentează la independența și suveranitatea statelor, organizează provocări și intervenții armate împotriva popoarelor. In aceste condiții, una dintre cele mai arzătoare cerințe este întărirea Unității și coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste si, în primul rînd a țărilor socialiste, a partide
Conform datelor publicate Ia 30 martie de Ministerul Muncii, preturile cu amănuntul au crescut în anul trecut în Anglia cu peste 3,5 la sută. In ianuarie, prețurile la alimente au fost cu circa 4 la sută mai mari față de perioada corespunzătoare a anului precedent.
La Teatrul de păpuși din capitala Bielorusiei a avut loc premiera spectacolului „Nuiaua de alun" după un basm de Călin Gruia. Muzica pentru a- cest spectacol a fost scrisă după motive populare româ

lor comuniste și muncitorești, factori de bază ai luptei pentru cauza progresului social și a păcii în lume.Intre poporul român și popoarele sovietice s-au statornicit relații prietenești și de solidaritate inter- naționalistă, relații cu bogate tradiții. Partidul Comunist Român a militat consecvent de-a lungul întregii sale existențe pentru dezvoltarea legăturilor cu Uniunea Sovietică/ împotriva politicii antiso- vietice a reacțiunii din țară și de peste hotare. In perioada dinaintea celui de-al doilea război mondial s-au pronunțat pentru relații prietenești cu U.R.S.S. mase largi populare, personalități politice și culturale, fruntași ai vieții publice din România. Exponent credincios al intereselor naționale ale întregului popor. Partidul Comunist Român s-a ridicat cu neclintită hotărîre împotriva agresiunii Germaniei fasciste, împptriva războiului antisovietic, organizînd și con- ducînd rezistența antifascistă, care a culminat cu înfăptuirea insurecției armate de la 23 August 1944. România, alăturîndu-se Uniunii Sovietice, celorlalte puteri ale coaliției antifasciste, a participat cu toate forțele sale la războiul drept, pentru eliberarea întregului teritoriu al țării și dincolo de hotarele acesteia, pînă la înfrângerea definitivă a Germaniei naziste. Prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în luptele purtate pe frontul antihitlerist s-a cimentat prietenia româno-șo- vietică.In prezent, între popoarele român și sovietic, între țările noastre se lărgesc legăturile trainice de prietenie, de colaborare tovărășească în domeniul politic, economic, tehnico-științific, cultural. Se extind relațiile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Dezvoltarea acestor legături, bazate pe ideologia marxism-leninis- mului și internaționalismului socialist. pe comunitatea de orânduire și de țeluri, pe principiile independenței. egalității în drepturi, ale stimei și respectului reciproc, corespunde intereselor popoarelor noastre, ale unității țărilor socialiste, intereselor păcii și progresului omenirii pe calea civilizației.In legătură cu aniversarea semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Comitetul Central al Partidului Comunist Român hotărăște ca organizațiile de partid, să organizeze ample acțiuni și manifestări consacrate acestui eveniment.Se va desfășura o largă activitate de propagandă privind însemnătatea internațională a Revoluției din Octombrie și influența ei asupra mișcării revoluționare din România și din întreaga lume, manifestările de solidaritate ale proletariatului și oamenilor muncii din țara noastră față de revoluția socialistă, relațiile de prietenie
nești de tînărul compozitor Anatoli Kocin.

Peste 3 000 de militari, apar- linînd trupelor guvernamentale boliviene, sprijiniți de aviație, au fost angajați în luptele împotriva partizanilor în regiunea Camiri, la 650 kilometri de La Paz. După cum transmite agenția France Presse, au fost înregistrate pierderi de ambele părți. In regiunile montane, unde au loc lupte, a fost decretată starea excepțională.
La Washington a fost semnat miercuri un acord, care re

frățească dintre poporul român și poporul sovietic.In întreaga tară vor avea loc a- dunări festive consacrate semicentenarului Revoluției din Octombrie.In cluburi, cămine culturale, case de cultură, școli și universități, în unități militare, la casele prieteniei româno-sovietice se vor organiza expuneri, manifestări cultural-artis- tice, seri literare, gale de filme și alte acțiuni culturale.In cinstea acestei aniversări vor fi organizate sesiuni de comunicări științifice și simpozioane.Se vor edita lucrări bibliografice, documente, amintiri, studii despre Revoluția din Octombrie și acțiunile de solidaritate ale poporului român.Presa centrală și locală, radioul și televiziunea vor publica și transmite materiale și programe consacrate sărbătoririi Revoluției din Octombrie.In perioada aniversării revoluției, Ia București va fi organizată o expoziție industrială a Uniunii Sovietice, care va oglindi succesele economiei, științei și tehnicii sovietice.Repertoriile teatrelor și formațiilor muzicale vor cuprinde piese de teatru și lucrări muzicale din creația românească și sovietică. Șe va deschide Ia București o expoziție de artă plastică sovietică, vor fi organizate turnee ale unor formațiuni teatrale muzicale, și ale unor artiști sovietici.Reprezentanți ai organizațiilor- de masă și obștești, oameni de știință, cultură și artă vor participa la manifestări organizate în Uniunea Sovietică cu prilejul aniversării.Sărbătorirea semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în țara noastră are loc în condițiile cînd întregul popor muncește cu elan pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al IX-lea al partidului, pentru asigurarea progresului multilateral al țării, aducîndu-și astfel contribuția la dezvoltarea sistemului socialist mondial, la întărirea forțelor socialismului și păcii în întreaga lume.Aniversarea Marelui Octombrie în România va marca un nou pas în dezvoltarea legăturilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre popoarele român și sovietic, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică. dintre Partidul Comunist Român și Partidul Compnist al Uniunii Sovietice. In același timp ea va constitui un prilej de manifestare a solidarității poporului român și a Partidului Comunist Român cu lupta țărilor socialiste, a clasei muncitoare, a mișcării de eliberare națională, a popoarelor din întreaga lume, a partidelor comuniste și muncitorești, pentru viață mai bună, democrație, independență națională, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.
glementează datoriile dinainte de război ale Iugoslaviei față de Ș.U.A. In baza acestui a- cord, R.S.F. Iugoslavia va a- chita Statelor Unite datoriile amintite potrivit unui plan de rambursări pe termen lung.

La 3 aprilie se deschide la Geneva cel de-al V-lea Congres al Organizației Meteorologice Mondiale. Timp de 25 de zile, 350 de delegați din 100 de țări vor lua în discuție activitatea O.M.M. și bugetul acestei organizații pentru viitorii patru ani.

Bilanful unei gigantice operațiuni aeriene 
asupra epavei 
petrolierului „Torrey Canyon"

! • SEMI-EȘECUL ACȚIUNII A 64 AVIOANE DE BOMBAR
DAMENT

! • PERICOLUL inundării de către „MAREEA NEA
GRĂ" A LITORALULUI francez

• GUVERNUL LIBERIEI INTENȚIONEAZĂ SĂ INSTITUIE 
O ANCHETĂLONDRA 30 (Agerpres). — Bilanțul giganticei operațiuni aeriene lansate în ultimele două zile, asupra epavei petrolierului „Torrey Canyon", s-a soldat cu un semi- eșec. In tot cursul zilei de miercuri 64 de avioane britanice cu reacție au lovit timp de aproape șapte ore epava petrolierului cu bombe, rachete și napalm. Aprinderea celor aproape 30 000 de tone de petrol care au mai rămas în rezervoarele petrolierului, a fost însă de scurtă durată. In fața acestei situații amiralitatea britanică va trebui să se resemneze trecînd în defensivă. Pînă în prezent nici de- tergenții nici focul n-au putut distruge valul de petrol care se scurge din rezervoarele petrolierului. Pentru a proteja litoralul britanic de poluare se preconizează instituirea unor baraje plutitoare la intrarea în porturile Plymouth. Portland, Weymouth, Bridgeport și Lyme Regis. împins de vînturi, fumul incendiilor provocate prin bombardarea petrolierului ,,Torrey Canyon" a ajuns pe coastele franceze. Autoritățile încep însă să se tea
Clielloieli isiowliDile (o DOlUiia 

da austeritate ereoeiira a mulai WilsonLONDRA 30 (Agerpres). — Cercurile guvernamentale britanice au anunțat că guvernul englez a hotărît să transmită în următoarele zile Statelor Unite o nouă comandă de 40 bombardiere „F-lll", care urmează să fie livrate pînă în1969. Anglia a mai cumpărat zece aparate „F-lll", în 1965. Cheltuielile totale pentru achiziționarea celor 50 de bombardiere americane se ridică la cifra de aproximativ un miliard dolari. Achiziționarea bombardierelor americane a provocat, încă anul trecut, vii critici în parlament, atît din partea opoziției conservatoare, cît și a unor grupuri de deputați laburiști, care subliniază că cheltuielile necesitate de aceste achiziții nu sînt compatibile cu politica de austeritate e- conomică.Observatorii din Londra atrag a- tenția asupra consecințelor pe care achiziționarea bombardierelor „F-
Jim Garrison 
amenințat eu moarteaNEW ORLEANS 30 (Agerpres). Procurorul districtului Orleans, Jim Garrison, a dezvăluit miercuri reprezentanților presei că a primit mai multe amenințări cu moartea de cînd a început ancheta privind existența unui complot la viața președintelui Kennedy. Procurorul a refuzat să furnizeze alte amănunte privind aceste amenințări.
Prima declarație a noului președinte

al C.N.R. din Sierra LeoneFREETOWN 30 (Agerpres). —- In prima declarație după sosirea sa la Freetown, Juxon Smith, noul președinte al Consiliului național al reformei din Sierra Leone a a- rătat că intenționează să ia măsuri severe împotriva corupției, precum și a acelora care vor obține bani prin mijloace necinstite. Adtesîn- 

mă de invadarea litoralului francez de „mareea neagră" a petrolului. Pentru a face față unui e- ventual pericol, marina franceză, a făcut comenzi urgente în R, F. a Germaniei de detergenți care să neutralizeze valurile de petrol. Prima cantitate a și sosit deja în Franța. Președinția Consiliului de miniștri a Franței a anunțat că s-a’ hotărît crearea unui grup permanent însărcinat să. ia imediat măsuri pentru preîntîmpinarea polua- t rii coastelor franceze.Pe de altă parte; s-a anunțat că Guvernul Liberiei a făcut cunoscut guvernului britanic că în baza „Convenției privind securitatea pe mare", semnată în 1960, intenționează să instituie o anchetă completă privind cauzele naufragiului petrolierului „Torrey Canyon'^^lat sub pavilion liberian. La Whit hali s-a anunțat, totodată, că guvernul englez menține o serie de contacte cu alte guverne dintre care și cu cel’ al S.U.A. în legătură cu consecințele pe care le-ar putea avea pe plan internațional această catastrofă.

111" le implică pentru Anglia pe plănui politic și militar. In primul rînd, arată ei, forțele aeriene 1 și< planurile strategice ale Anglței vor deveni inevitabil dependente de Statele Unite, cel puțin frâijă în 1975. In al doilea rînd, acmzițio- narea acestor avioane este de na- tură să sublinieze hotărârea guvernului britanic de a-și menține un rol militar activ „la est de Sue2", în ciuda presiunilor interne cres- cînde pentru retragerea Angliei din această regiune. In al treilea rînd, relatează observatorii, Franța va a- vea un motiv în plus pentru a considera că Anglia este atît de legată de Statele Unite, încît aderarea ei la Piața comună rămîne pe planul al doilea.Hotărîrea guvernului britanic de a achiziționa un număr suplimentar de 40 bombardiere este de natură să provoace noi dispute în Parlamentul britanic.

Locuința lui este păzită în permanență de politie și procurorul inel» ge tot timpul înarmat.Biroul Federal de Investigații (F.B.I.) a informat, la rândul lui, poliția din New Orleans despre faptul că au fost formulate mai multe amenințări cu moartea la adresa procurorului Garrison.

du-se ziariștilor, Juxon Smith a spus că Sierra Leone are nevoie de ajutor financiar, militar și tehnic. El s-a pronunțat pentru o politică internă care să nu fie influențată de diversele grupuri tribale, menționînd că țara are în vedere un regim care să nu se bazeze p<ț tribalism.
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