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La lucrările conferinței a participat
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tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
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BUCUREȘTI
J

Sîmbătă s-a desfășurat, 
SRadioteleviziunii, conferința orga
nizației de partid a municipiului 
București.

în marea sală s-au adunat repre
zentanții celor aproape 175 000 de 
comfelșU din Capitală, delegați 
aleși în (conferințele organizațiilor 
de partid ale sectoarelor. Au fost, 
de asemenea, prezenți numeroși 
invitați — membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, ai organe
lor locale de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, cadre de con
ducere din fabrici și uzine, de pe 
șantiere, din școli, din institute de 
învățămînt superior, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri.

Cu îndelungi aplauze au în- 
tîmpinat participanții sosirea în

sală a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Comitetului Central al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, care 
a luat parte la întreaga desfășu
rare a lucrărilor conferinței.

Ordinea de zi a conferinței mu
nicipale de partid a cuprins :

1) Darea de seamă a Comitetului 
municipal București al P.C.R.;

2) Raportul
3) Alegerea 

pal București 
nist Român.

Cu un viu
participanții cuvîntarea rostită, în 
încheierea lucrărilor, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea a 
fost subliniată în repetate rînduri 
de puternice aplauze.

(O amplă relatare despre desfă
șurarea conferinței publicăm în 
pag. a Il-a).

Ieri au avut loc într-un număr de orașe ale țării conferințe ale organizațiilor județene de partid. La lucrările conferințelor au participat delegații tuturor comuniștilor de la orașe și sate, aleși în adunările și conferințele organizațiilor de partid — muncitori, tehnicieni, ingineri, țărani cooperatori, lucrători din întreprinderile de mecanizare a agriculturii, intelectuali, activiști de partid, de stat și din economie. Au fost prezenți, de asemenea, numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai u- nor instituții centrale, ai organelor locale de stat și ai organizațiilor obștești, cadre de conducere din întreprinderi și instituții, oameni de știință, artă și cultură.La conferințe au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer Ia Cluj, Chivu Stoica la Mehedinți, Paul Ni- cuIescu-Mizil la Iași, Virgil Trofin la Timiș, Ilie Verdeț la Hunedoara, Florian Dănălache la Tulcea, Constantin Drăgan la Sălaj, Ianoș Fazekaș la Sibiu, Petre Lupu Ia Vîl- cea, Manea Mănescu la Prahova, Le- onte Răutu la Constanța, Vasile Vîlcu la Olt, Iosif Bane la Covasna, Petre Blajovici la Bistrița, Dumitru Coliu la Maramureș, Emil Drăgănes- cu la Botoșani, Mihai Gere la Galați, Dumitru Popescu la Teleorman, Mihai Dales la Tulcea, Vasile Patilineț la Suceava.în cadrul conferințelor au fost amplu analizate rezultatele obținute da

organizațiile de partid din cuprinsul județului, de toți oamenii muncii în munca pentru înfăptuirea programului multilateral de dezvoltare a patriei elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, sarcinile care le revin din planul de stat pe anul 1969 și modalitățile de a le înfăptui. în mod unanim s-a apreciat că sînt întrunite condițiile pentru îndeplinirea și depășirea acestor sarcini. Delegații au dezbătut pe larg problemele actuale privind căile de sporire a producției și productivității muncii, creșterea eficientei economice în toate ramurile, realizarea investițiilor planificate, îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere în economie, ca și în întreaga noastră viață socială. Lucrările conferințelor au reflectat preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale Celor ce muncesc, pentru realizarea politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de, trai al populației. Un loc central în dezbateri l-au ocupat aspectele legate de creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate. de aplicarea consecventă a principiilor democrației interne de partid, de educarea. partinică a comuniștilor.
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de cercetări și proiectări din țară
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CHEMAREA
Conferinței organizației de partid institutelor de cercetări și proiectări
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către toii
1

oamenii muncii

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului București, întregul nostru popor, muncesc cu pasiune și devotament pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei naționale, elaborat de Congresul al IX-lea, pentru realizarea măsurilor stabilite de Conferința Națională a partidului.Sarcinile ce ne-au revenit din planul cincinal, în anii 1966—1968, au fost îndeplinite și depășite. Prin activitatea lor plină de dăruire, muncitorii, inginerii, tehnicienii, economiștii, oamenii de știință și cultură din București își sporesc neîntrerupt contribuția la îmbogățirea patrimoniului material și spiritual al României socialiste.Conferința organizației de partid a municipiului București, analizînd rezultatele obținute, marile rezerve și posibilități de care dispun întreprinderile, toate unitățile economice din Capitală, consideră că sînt create condițiile pentru realizarea și depășirea sarcinilor din planul pe anul 1969.Anul în care vom păși are o semnificație și importanță cu totul deosebite : este anul în care poporul nostru va sărbători cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei ; este anul hotărîtor în înfăptuirea planului cincinal ; este anul în care ne vom pregăti intens pentru întîmpinarea celui de-al X-Iea Congres al Partidului Comunist Român.în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din Capitală, Conferința organizației de partid a municipiului București adresează o înflăcărată chemare la întrecere organizațiilor județene ale Partidului Comunist Român, muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, tuturor oamenilor muiicii din patria noastră, indiferent de naționalitate, pentru a desfășura o intensă activitate creatoare în ve-
(Continuare în pag. a II-a)

Ne- am obișnuit în ultimii ani cu desfășurarea unor mișcătoare serbări centenare semicentenare, jubiliare, consacrate aniversării unor instituții academice, universități, licee, școli sau unor personalități care, prin numele si hărnicia lor, au pus bazele culturii noastre moderne. Prin asemenea aniversări, prea multe ca să le putem consemna, ne măsurăm o vîrstă, o vîrstă în cugetare și slovă, o vîrstă în cîn- tec și culoare, o vîrstă tî- nără a unui spirit mile- . nar.Iată însă că în calendarul nostru. în calendarul meu de birou, au mai apărut niște zile în fherar roșu. Am putea umple filele de calendar fiecare filă din cele 365. cu numele unei fabrici. întreprinderi. asezămînt industrial care merită să propună atenției un jubileu, un semicentenar, un centenar de activitate rodnică pe cîmpul treptatei noastre propășiri industriale, într-o vreme cînd caracterul dominant al economiei noastre era agricol. într-o vreme cînd munca industrială reprezenta abia o cî- time din marele efort national.

Conferința organizației Timiș a Partidului Comunist Român a primit cu un înalt simț de răspundere și mîn- drie patriotică hotărîrile Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 16—17 decembrie a.c., care a dezbătut și aprobat planul de dezvoltare a economiei naționale și bugetul de stat pe anul 1969. concluziile și indicațiile deosebit de prețioase cuprinse în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară.Liniile directoare ale planului pe anul viitor, ritmurile și proporțiile în care se dezvoltă societatea noastră socialistă se înscriu în Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român de ridicare și întărire continuă a patriei.

Epoca istorică pe care o străbate poporul nostru, de edificare a socialismului, cere cu necesitate amplificarea creației conștiente din partea tuturor colectivelor de muncă, a fiecărui cetățean al patriei, indiferent de domeniu] în care își desfășoară activitatea. Este ceea ce conducerea partidului a cerut comuniștilor, întregului popor, prin sarcinile înscrise în documentele Congresului al IX-lea, ale Conferinței Naționale și plenarelor C.C. care au urmat.Rezultatele obținute pînă în prezent atestă din plin justețea politicii marxist-leniniste a partidului, ele constituie o puternică bază pentru obținerea de noi progrese în dezvoltarea tării în perioada care urmează. La succesele remarcabile înregistrate o contribuție însemnată a adus-o cercetarea științifică, în fața căreia s-au pus sarcini sporite de la o etapă la alta în cadrul procesului de înflorire și prosperitate a patriei.Institutele de cercetare și proiectare sînt dotate cu un puternic potențial uman și material; ele pot și trebuie să aducă o mai mare contribuție la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, să participe nemij-
(Continuare în pag. a Il-a)

conferințelor organizațiilor județene de partid care au 
întrecere pentru ridicarea la un nivel și mai înalt a acti-

(Continuare în pag. a IlI-a)

înte- foiul

Aceste chemări au fost aduse imediat la cunoștința 
avut, loc în cursul zilei de ieri. înflăcărată chemare la 
vității în toate ramurile industriei, în agricultură și în știință a trezit un puternic interes, a prilejuit dezbateri vii, 
care au dat expresie înaltei conștiințe, sentimentului de răspundere pentru îndeplinirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcție: socialiste.

în numele .
răspuns cu entuziasm la aceste chemări, t____  .... . . ,
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1969, intensificarea acțiunii de organizare superioară a producției și

comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județele respective, delegații la conferințe au 
concretized răspunsul în angajamente cu privire la îndeplinirea și 

. f-------------------------- ------ -------------------------------------------- • J - . . ‘ Ș' a
muncii, îmbunătățirea calității și a performanțelor tehnico -economice ale produselor, realizarea investițiilor plani
ficate, creșterea producției agricole, legarea strînsă a cercetării științifice de cerințele producției.

Răspunsurile organizațiilor județene de partid, conținînd aceste angajamente, vor fi publicate în nume
rele următoare ale ziarului.

întîrziind cu mîna pe a- ceste file de calendar, nu putem să nu stăruim asupra unor semnificații, cu atît mai importante cu cît au ca bază avîntul industrializării patriei în epoca
și tot latin. Ca faun ber), am lucrat fierul rum), încălzindu-1 cu buni (carbo-carbonis) tiți cu foalele sau (foles). pînă cînd rămînea zgura (scoria) pe vatră (cu-

cea nouă a motoarelor, cînd am pus bazele unora dintre primele exploatări din lume. cînd am trecut printre primii la rafinare, cînd am propus unele dintre primele și cele mai îndrăznețe so-

RIVNA DE A
IN PRIMELE RÎNDURI

noastră socialistă. Nu ne-a lipsit niciodată îndemîna- rea fantezia. priceperea, gustul pentru noutate, știința de a asimila rapid, îndrăzneala de a ! propune tipare noi. încăpătînarea și rîvna de â ne așeza în orice domeniu în primele rînduri. chiar cînd împrejurări istorice grele ne-au fost potrivnice Am fost nu numai plugari, dar și fauri, iar cuvîntul e tot străvechi

vînt dacic), un cuvînt care împinge vechimea crării fierului cu mai înapoi.Cine va medita dicționarului nostru trial, cine va alege îndeletnicirile industriale din fondul nostru străvechi de cuvinte, va avea pilduitoare surprize. Dar tot noi am folosit păcura (latinul picu- la), și nu numai în antichitate, ci printre primii în era

prelu- mileniiasupra indus-
Iuții științifice în domeniul exploatării și prelucrării petrolului. E un domeniu de veche tradiție. în care faima ne-a rămas, sporind din an în an. ca șl prestigiul dobîndit în ramura utilajelor petrolifere.De ce am făcut, acest ocol ? Pentru a încercui și izola o prejudecată, o prejudecată după care noi. cîndva. am fi fost sortiti — prin vocație 1 — numai

coarnelor plugului, unui plug care urma să are numai pentru alții, pentru niște alții care ar fi avut aleasa vocație a prelucrării fierului, alături de vocația de a ne vinde lanțuri, lanțurile dominației imperialiste. Cu lanțurile nu ne-am împăcat, după cum se știe, niciodată. Cunoscînd secretele fierului, am ghicit și secretul ruperii lanțurilor, iar primul lanț pe care ne-am străduit veacuri în șir să-1 rupem a fost tocmai lanțul dependenței.L-am rupt fără pagubă pentru noi. Și, rupîndu-1, tara noastră a intrat — cu timiditate la început — în era dezvoltării industriale, încercînd să se rupă din prizonieratul economic semifeudal. încercînd să reducă distanța care o separa de marile state industriale. Serbînd aceste prime întreprinderi românești, a- părute după războiul independenței din 1877—1878, serbăm deci aprinderea primelor scîntei în vechea noastră vatră agrară, focare românești de civilizație industrială, care, prin dezvoltare treptată, apoi prin dezypltare accelerată în anii socialismului, au decis noul destin economic și social al patriei.

Dar capitalismul, ca tip inedit de societate a fierului și otelului, aduce cu sine, după cum e știut, un nou model de lanțuri, lanțurile exploatării industriale. lanțurile exploatării muncii prin supunerea ei la capital. Am purtat și noi aceste lanțuri, le-a purtat proletariatul român, clasa cea mai avansată a societății, tocmai clasa care, prin ideologia ei. prin eroismul ei, prin partidul ei conducător, partidul nostru comunist. avea să rupă definitiv lanțurile exploatării, de orice fel. instaurînd pe pămîntul României societatea socialistă, societate a muncii libere, societate a oamenilor muncii de la o- rase si sate.Și tocmai de aceea, serbînd aceste vechi întrepiin- deri industriale, serbăm lupta lucrătorilor, a proletarilor de ieri, a muncitorilor din aceste unităti. care, vreme de cîteva generații. au purtat cu băibă- tie steagul roșu al luntei. steagul steagul citoare. tidului. roșu al demnității, roșu al clasei mun- steagul roșu al par- făeînțtn-1 finhrre
Paul ANGHEL

(Continuare în pag. a Ill-a)

A căzut ultima cortină peste bienala de teatru „I. L. Caragiale". manifestare artistică devenită tradițională. sporită în amploare și semnificații la fiecare doi ani. Cu prilejul urmăririi spectacolelor date de colectivele ajunse ța întrecere finală, iau cunoștință de o cifră uluitoare : întrecerea începută de la sat și uzină a cointeresat cîteva zeci de mii de oameni. Cifra tine de demografie și recensămînt. specialități care mă intimidează din pricina nepriceperii mele totale în materie de statistică. , Si totuși numărul oamenilor care în orele lor libere se îndeletnicesc cu plăcerile date de cuvîntul rostit frumos și încărcat de o nobilă emoție îmi dă de gîndit: mișcare de Ramatori.Oricît mi-aș propune să evit confruntările. totuși mintea fuge îndărăt. la comanda unei memorii veșnic trează. Mișcarea artistică de a- matori din trecut începea și sfîrșea lă bălul anual-al" Sc/clMătii 'T.PHifcî- ’ pele Mircea", unde cîteva domnișoare de familie bună erau anual scoase în lume de niște părinți interesați să-și conjuge odraslele și averile. In prezenta „augustei" familii regale. domnișoarele cîntau șansonete franțuzești sau declamau monologul Andromacăi în limba o- riginală. spre fascinația cîtorva fanți pomădați, convinși de talentele fetelor să devină gineri cu zestre. Este aproape tot ce tin minte cu privire la mișcarea de amatori de odinioară, dacă n-ar trebui să adaug și unple festivaluri provinciale, la care cîte un talent artistic, ars de vocații irezistibile. cînta la piculină. Este tot ce iniția, oficial, statul. în timp ce fondurile alocate culturii se transformau, printr-o bizară prestidigitație. în prime pentru jandarmi, a- terizînd. sumele, nu o dată, și în buzunarul domnului prefect.Douăzeci și cinci de ani de cultură au marcat gustul oamenilor la rădăcinile mînd insul majore: după schimb,forjor, sudor sau tinichigiu răsește uneltele și trece în unde după ce se spală pe lui pătate de ulei își dă pe cîrmîz și devine, pe rînd. din

folosite. S-a văzut, din nou, șl cu mai multă strălucire ca Ia edițiile anterioare ale acestei competiții, ce rezervor imens de talente și de e- nergii artistice se află în straturile adînci și anonime ale mulțimii. In- terpreții ajunși în finală — și nu numai ei — vin pe scenă cu un spor de frăgezime spirituală seducătoare în raport cu multi confrați de ai lor din teatrul profesionist. Explicația e firească: artistul amator nu e din fericire pentru el și spectatorii săi contaminat de nesfîr- șitul cod al ticurilor, de infinita, invariabila stereotipie pseudoartisti- că, pe care o mai confundăm încă — și nu știm pentru cîtă vreme —• cu arta, manierism deprins uneori încă din Institut, copiat alteori de la înaintași și maeștri, și predat din generație în generație, cu pietate.Sinceri, de o ingenuitate emoționantă, inventivi fără s-o bănuie în raport cu niște prăfuite canoane ".jciaslce", "indiferenți la rețetele academice verificate, artiștii amatori■ simt de cele mai multe ori personajul trăit în drama lui adîncă, identificat în fibra lui secretă, exprimat fără gesturi poncife și grimase consacrate.
(Continuare în pag. a IV-a)
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• A 7*1 v • •si m librariilui fundamentale, che- anonim la preocupări tovarășul își pă- cabină. mîinile fată cu . Miroiu din „Steaua fără nume". Ipingescu din „Noaptea furtunoasă" sau erou din dramaturgia originală contemporană. interpretat la nuanță și infinitezimal. cu o ingenuitate si convingere emoționantă. Pe scena teatrului ierarhiile din scena vieții capătă o altă ‘distribuție. în raport cu talentul artistic, exclusiv.Zeci de mii de oameni fac simplitatea cu care muncesc, ăsta un semn al unor vremi jocul de cărți savant, beția tă. drogurile subtile a'tîtea ___ ________nu exercită asupra oamenilor noștri nici un fel de atracție. Ora liberă e din ce în ce mai puțin mistuită în cafeneaua în care au • murit, pe vremuri, prematur, atîtea speranțe, voluptatea culturii cucerind tot. mai multe minți și suflete mai ales — și e poate simptomul cel mai îmbucurător — în rîndurile oamenilor tineri, care înțeleg că teatrul este un loc de superioară desfătare, dar și o școală de o înaltă, specifică și profund nobilă calificare.Ultima „bienală" a relevat încă o dată cîteva adevăruri îndeobște cunoscute, din nefericire insuficient

ALMANAHUL
„SCINTEIA

1969

artă cu Este și în care elegan- halucinogene, delicii publice sau secrete rcită asupra oamenilor noștri

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Domnule președinte,
Am fost deosebit de fericiți de a avea alături de noi, cu ocazia celei 

de-a X-a aniversări a obținerii independenței naționale a Guineei, o 
delegație a Republicii Socialiste România, care a onorat prin prezența sa 
celebrarea acestui eveniment istoric.

Vă mulțumim sincer, în numele poporului Guineei, al partidului și 
guvernului său pentru acest gest de înaltă semnificație politică și mo
rală, care se înscrie la activul relațiilor de prietenie ce există, din feri
cire, între Republica Socialistă România și Republica Guineea.

în același timp, ținem să reînnoim urările noastre de prosperitate 
și fericire pentru marele dumneavoastră popor, de sănătate și viață în
delungată pentru dumneavoastră personal.

Primiți, domnule președinte, asigurarea profundei noastre prietenii 
ca și aceea a înaltei noastre stime.

AHMED SEKU TURE 
președintele Republicii Guineea
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID CHEMAREA CHEMAREA

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Conferinței organizației de partid

Forumul comuniștilor din Capitala tării a întruchipat într-o imagine sintetică tot ceea ce reprezintă — simbolic — această modernă metropolă a socialismului în ansamblul vieții noastre contemporane: impetuosul dinamism al dezvoltării economice. capacitatea crescîndă de organizare precisă si eficientă, de conducere calificată a muncii din diversele sectoare de activitate, preocuparea multilaterală pentru bunăstarea oamenilor muncii, elanul cuceririi de noi orizonturi ale cunoașterii. pasiunea creației spirituale.In cadrul conferinței municipale de partid, desfășurată sîmbătă 21 decembrie în sala Radioteleviziunii. reprezentanții celor aproape 175 000 comuniști bucureșteni — din uzine și fabrici, din instituții și școli, din ministere și spitale, din laboratoare și unități militare, din institute de învătămînt superior și uniuni de creație — au analizat cu competentă și profunzime contribuția adusă de organizația municipală la traducerea consecventă în fapt a politicii partidului. la îndeplinirea importantelor sarcini și obiective stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. pentru materializarea mărețului program de desăvîr- șire a construcției socialiste în patria noastră.La lucrările conferinței a participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Au luat parte, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat si ai guvernului, cadre de conducere din ministere și instituții centrale de ,stat. reprezentanți ai organizațiilor obștești.Un succint bilanț al realizărilor dobîndite în ultimii doi ani de oamenii muncii din Capitală pe multiplele planuri ale construcției socialiste. precum și al problemelor ce se află în prezent în centrul activității organizației municipale de partid, a fost înfățișat în darea de seamă prezentată de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.'C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid, primar general al Capitalei.Relevînd că, în perioada ce constituie obiectul dezbaterilor Conferinței, industria bucureșteană a îndeplinit și depășit prevederile .planului la toți indicatorii, cu un spor la producția industrială globală de peste un miliard și jumătate, iar la producția marfă vîndută șl încasată de un miliard 266 milioane lei, darea de seamă a subliniat că în ultimii doi ani, producția industrială a cunoscut și substanțiale creșteri calitative. Numai întreprinderile industriei constructoare de mașini au introdus în fabricație 270 produse noi, în prezent aflîndu-se în diverse faze de asimilare alte 400 tipuri de mașini șl instalații. O expresie elocventă a ridicării nivelului calitativ al producției o constituie sporirea continuă a ponderii mărfurijor destinate exportului. Tn comparație cu 1966, cantitățile de mărfuri livrate peste hotare de întreprinderile bucureștene sînt în 1968 cu circa 65 la sută mai mari, numai anul acesta producîndu-se suplimentar mărfuri pentru export în valoare de un sfert de miliard lei.Fondurile de Investiții alocate, care se ridică '1a peste 18 miliarde lei, au contribuit la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a industriei. în- vățămîntului, științei și culturii. în această perioadă au intrat în funcțiune 12 întreprinderi și secții noi. între care Fabrica de elemente pentru automatizare, uzina „Policolor", fabrica „Tricolana", primele secții ale Uzinei de mașini grele. Au fost reutilate și modernizate numeroase sectoare din aproape toate întreprinderile, s-au dat în folosință primele două studiouri ale centrului de televiziune, noi spatii la Academia de studii economice și Institutul de arhitectură. Se desfășoară intens lucrările de construcție la Teatrul National și Institutul nolitehnic. Baza cercetării și proiectării s-a îmbogățit cu noi institute și laboratoare; au fost construite cămine stud°nt.esti cu neste 2 000 tocuri săli declasă pentru învătămîntul de cultură generală, precum și alte edificii social-culturale.în acești doi ani, pe baza Directivelor Congresului al IX-lea, a măsurilor luate de partid a avut loc ridicarea continuă a nivelului de trai al populației, au sporit veniturile oamenilor muncii din C.apitală. A crescut salariul real, pensiile au sporit cu 43 la sută, tar cheltuielile social-culturale suportate numai din bugetul Consiliului popular se ridică în acest an la 1 310 milioane, cu 200 milioane mai mult decît în 1966. In ultimii doi ani s-au dat în folosință 28 000 apartamente în care s-au mutat peste 100 000 persoane. Volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul de stat a înregistrat o creștere de 15 la sută, ceea ce ••epre- zintă un plus de circa 2 miliarde de lei. Toate acestea — a arătat darea de seamă — reflectă faptul că în centrul politicii partidului nostru stă omul, grija permanentă pentru satisfacerea aspirațiilor și nevoilor sale.In continuare, vorbitorul a subliniat că realizările obținute pînă în prezent creează premisele necesare înfăptuirii în bune condițiuni a planului pe 1969 — plan care înscrie obiective deosebit de importante privind dezvoltarea economică și so- cial-culturală a Capitalei. O caracteristică a prevederilor planului pe anul viitor este menținerea unui ritm ridicat de creștere a producției industriale, care va fi cu 10,5 la sută mai mare decît anul acesta.Dînd expresie preocupării permanente a partidului și statului nostru de a asigura dezvoltarea susținută a economiei, planul prevede ca o mare parte a sporului producției industriale să se obțină prin creșterea productivității muncii, care va trebui să depășească cu 7,5 la sută nivelul anului 1968.Se preconizează realizarea unui volum de investiții ce însumează 10.6 miliarde lei ceea ce va permite construirea și darea în funcțiune a unor importante capacități de producție și lărgirea în continuare a bazei materiale în sectorul social-cultural. Sarcini deosebite -e- vin întreprinderilor din Capitală pe linia măririi și diversificării produc

ției de mărfuri atît pentru satisfacerea cerințelor interne, cît și pentru export.Tovarășul Dumitru Popa s-a referit apoi la problemele pe care le au de rezolvat în prezent organizațiile de partid ce activează în domeniul economiei, probleme legate de îmbunătățirea continuă a mecanismului de conducere și planificare, de perfecționarea organizării producției și muncii, de folosirea cu maximum de randament a capacităților de fabricație, a mașinilor și utilajelor, de valorificarea deplină și rațională a resurselor de muncă, de aplicarea consecventă a principiilor retribuției după muncă și cointeresării materiale. în atenția comuniștilor se găsesc, de a- semenea, sarcinile trasate de partid cu privire la utilizarea mai judicioasă a fondurilor materiale. O cerință esențială a actualei etape de dezvoltare a economiei — se arată în darea de seamă — este crearea unui climat de înaltă exigență față de calitate, indicator reprezentativ al producției.Subliniind importanța creării comitetelor de direcție și a instituțio- nalizării adunărilor generale ale sa- lariaților, tovarășul Dumitru Popa a arătat că în viitor Comitetul municipal, organele și organizațiile de partid din Capitală vor trebui să manifeste o deosebită atenție pentru perfectionarea acestor modalități colective. democratice de conducere în economie.Darea de seamă s-a referit apoi pe larg la unele probleme de interes, cetățenesc — realizarea planului construcțiilor de locuințe, diversificarea și îmbunătățirea prestărilor de servicii către populație, îmbunătățirea ocrotirii sănătății publice.Intensificarea cercetării științifice, Introducerea pe scară largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane a constituit una dintre problemele principale la care s-a referit darea de seamă. în institutele de cercetări, în învătămîntul superior și în laboratoarele uzinale din Capitală își desfășoară activitatea peste 11 000 de specialiști. S-a subliniat necesitatea folosirii mai intense a acestui uriaș rezervor de energii științifico-tehnice, legării mai strînse a cercetării de nevoile economiei naționale, valorificării în practică a rezultatelor cercetării științifice, perfecționării sistemului de aplicare în producție a rezultatelor cercetării.Primul secretar al Comitetului municipal de partid s-a ocupat apoi de problemele îmbunătățirii activității instructiv-educative în școlile bucureștene, de perfecționarea învătă- mîntului superior pentru a deveni o înaltă școală de pregătire temeinică a cadrelor de specialiști necesari economiei și culturii noastre.S-a reliefat de asemenea necesitatea creșterii răspunderii organizațiilor de partid, a comuniștilor din uniunile de creație pentru a imprima activității artistice o înaltă ținută ideologică, pentru a milita activ împotriva influentelor ideologiei străine, stimulînd crearea unor opere cu un bogat conținut de idei, în măsură să răspundă exigențelor spirituale ale poporului nostru.O mare parte a dării de seamă a fost consacrată unor sarcini importante ale muncii de partid, sub- liniindu-se necesitatea aplicării perseverente a principiului muncii și conducerii colective, antrenării tot mai largi a comuniștilor la dezbaterea și soluționarea problemelor. Au fost de asemenea puse în dezbaterea conferinței o seamă de probleme ale muncii de propagandă și politico-educative desfășurate de organizațiile de partid din Capitală.Darea de seamă a dat expresie ho- tărîrii comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Capitală de a munci cu pasiune și pricepere pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru transpunerea în viată a vastului program elaborat de Congresul al IX-lea al P C.R în vederea ridicării pe o treaptă mai înaltă a operei de desăvîrșire a construcției socialismului din patria noastră.După prezentarea dării de seamă, tovarășul Dumitru Popa a dat citire — în aplauzele entuziaste ale asistentei — Chemării organizației municipale de partid București către toate organizațiile județene ale Partidului Comunist Român, către toți oamenii muncii. (Chemarea se 
publică In pag. I a ziarului). La propunerea tovarășului Virgil Caza- cu, secretar al comitetului municipal de partid, chemarea a fost transmisă organizațiilor județene care își țineau în aceeași zi conferințele de partid, precum și tuturor celorlalte organizații județene de partid.Referindu-se la această chemare, la înalta ei semnificație pentru climatul de muncă entuziastă și competentă ce caracterizează societatea românească în etapa actuală, tovarășul Gheorghe Dumitru, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului III a reliefat caracterul ei profund stimulator pentru scoaterea la iveală a unor noi rezerve de energie creatoare, menite să se materializeze în sporuri de producție, de productivitate a muncii, de beneficii. Vorbitorul a arătat că în sectorul pe care îl reprezintă sector în care sînt concentrate cîteva din marile întreprinderi ale Capitalei — printre ele Uzinele ..23 August". Fabrica de mașini-unelte și agregate București, Uzinele „Republica" — există încă resurse insuficient valorificate. mai ales pe linia organizării superioare a producției și a muncii, pe linia folosirii integrale a capacităților de producție. în încheiere. tovarășul Gheorghe Dumitru a exprimat hotărîrea organizațiilor de partid din cuprinsul sectorului de a susține chemarea prin noi realizări demne de înaltele teluri ale societății noastre.Tovarășul Tiberiu Green, directorul Uzinei de mașini grele s-a referit la munca depusă de organizațiile de partid pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Conferința Națională privind creșterea eficientei economice, rentabilizarea produselor în legătură cu aceste obiective, vorbitorul a subliniat necesitatea urmăririi atente a felului cum se traduc în viață măsurile de organizare superioară a producției și a muncii. înlăturîndu-se unele aspecte de formalism care împiedică obținerea rezultatelor scontate.

Obiect al unei atenții deosebite din partea participanților la dezbatere. ridicarea nivelului calitativ al întregii activități industriale a prilejuit un rodnic schimb de păreri.Problemele calității produselor s-au aflat în centrul atenției unui șir de vorbitori, printre care Doina Didiv, secretară a comitetului de partid de la întreprinderea de piese radio și semiconductor!. Referindu-se la înalta exigentă care caracterizează întreaga noastră viață economică și socială, vorbitoarea a subliniat necesitatea de a se lichida unele lipsuri care mai persistă în domeniul perfecționării și modernizării unor produse prin intervenția mai activă a institutelor științifice de specialitate. Tot la rolul cercetării științifice și tehnice pentru ridicarea nivelului producției, pentru perfecționarea organizării producției s-a referit și tov. Jean Beiu, directorul Uzinelor de utilaj chimic „Grivița Roșie". Măsurile preconizate de conducerea partidului în ce privește dezvoltarea producției de utilaj tehnologic complex — a arătat vorbitorul — vor crea condiții prielnice pentru creșterea într-o proporție și mai mare a exportului, concomitent cu reducerea importului unor astfel de utilaje. Și în această privință. Uzinele „Grivița Roșie" au încă multe de făcut. încă în prima parte a anului 1969 va trebui să fie terminată proiectarea a patru linii tehnologice complete pentru fabricația de amoniac, uree, acid fos- foric și sodă caustică și să se înceapă producția acestor linii complexe pentru obiectivele ce se vor da în funcțiune în anul 1970. După acumularea experienței necesare, vom putea o- feri la export linii tehnologice complete — mult solicitate pe piala externă — aducînd în acest fel o contribuție și mai mare la efortul industriei noastre de a spori exportul de utilaje cu un grad mai ridicat de tehnicitate.Tov. Mihai Niculescu, secretarul comitetului de partid de la IPROMET, a anunțat conferința că organizațiile de partid din trei institute de cercetări și proiectări situate în sectorul 7 — ICECHIM. I.C.M și IPROMET - au hotărît să lanseze o chemare comună către toți comuniștii din domeniul cercetării și proiectării, către toți cercetătorii 'și proiectantii din întreaga tară.' spre a ridica gradul de eficacitate a muncii lor în interesul progresului continuu al economiei naționale. în aplauzele entuziaste ale conferinței, vorbitorul a dat citire chemării. (Chemarea se 
publică la pag. I).în numele celor 14 000 de lucrători ai Fabricii de confecții și tricotaje București, tov. Iosif Steinbach, directorul întreprinderii, a adus la cunoștința Conferinței realizările obținute'în utilizarea mai bună a spatiilor de producție, în creșterea randamentului mașiniior și utilajelor, în folosirea din plin a timpului de lucru, precum și angajamentul colectivului de a realiza sarcinile mult sporite din 1969 cu aceiași număr de muncitori și pe un spațiu productiv mai mic.Numeroși vorbitori — printre care Ion Nenciu, secretar al comitetului de partid de la uzinele „Autobuzul", Cicerone Gorunescu, director general al Uzinelor „23 August". Tănase Vo- lintiru, directorul Uzinelor „Danubiana". Gheorghe Dragomir, directorul întreprinderii „Electromagnetica" — s-au referit în cuvîntul lor la importantele îndrumări principiale, pe care le-au 'dat recenta plenară a C. C. al P. C. R., cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolpe Ceaușescu în cadrul plenarei, cu privire la modernizarea continuă a proceselor de fabricație, la asimilarea unor noi produse cu caracteristici și performante ridicate. în vederea satisfacerii exigentelor mereu mai înalte atît ale pieței interne, cît si ale exportului, mai ales pe planul calității și competitivității. Totodată, vorbitorii au evidențiat necesitatea introducerii cu mai mare îndrăzneală a metodelor și angrenajelor moderne în munca de conducere și organizare a producției în vederea desfășurării unei activități intense si eficiente, la parametrii economici optimi.în cuvîntul său. tov. Aurel Piso, directorul general al întreprinderii de construcții-montaj nr. 1 de pe lîngă Consiliul popular municipal București, s-a ocupat de unele probleme stringente legate de necesitatea fructificării cu maximum de grijă a fondurilor de investiții în Capitală. El a scos în relief unele măsuri luate pentru mai buna organizare si gospodărire a șantierelor de construcții, pentru specializarea lor. pentru introducerea pe scară mai largă a mecanizării complexe, a utilajelor moderne de construcții-mon- taj.Acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România. s-a referit la o serie de aspecte ale muncii de cercetare științifică, la dezvoltarea acesteia în strînsă legătură cu cerințele progresului societății noastre. Oamenii de știință din Academie — a spus vorbitorul — salută cu satisfacție faptul că. datorită inițiativei conducerii de partid, s-a inclus în planul de stat, începînd din anul 1969. un capitol special consacrat valorificării cercetărilor. ceea ce reprezintă o premisă importantă a finalizării practice a investigațiilor științifice. Vorbitorul a relevat, totodată, contribuția importantă pe care poate s-o aducă munca de cercetare la rezolvarea unor probleme importante ale dezvoltării noastre economice si sociale. în legătură cu creșterea eficientei muncii de cercetare, președintele Academiei a subliniat necesitatea conlucrării mai strînse a tuturor factorilor interesați din domeniul planificării și conducerii economiei, a tuturor forțelor unite în Consiliul Național al Cercetării Științifice, și a accentuat importanța orientării acestor forte spre temele cele mai imperios ceiute de necesitățile actuale ale construcției socialismului în tara noastră.Inginerii sînt tot mai mult obligați de revoluția tehnică-științifică să lucreze în laboratoare de cercetare — arăta tovarășul George Bărănescn. rectorul Institutului politehnic din București Ca o consecință firească, învătămîntul tehnic. superior trebuie 

să-i înarmeze temeinic pe studenți cu cunoștințele trebuincioase muncii de investigație științifică. învătămîntul reprezintă, totodată, o bază propice pentru îndeplinirea unor importante sarcini de cercetare mergînd pînă la finalizarea în practica industrială. Sînt necesare însă o mult mai strînsă conlucrare între cercetător și beneficiar, o prezență mai activă a cercetătorului în operațiile de valorificare.Creația literară actuală și problemele ei de mare complexitate au constituit substanța intervenției tovarășului Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. „Asigurăm conducerea de partid și de stat, asigurăm conferința, asigurăm pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — că noi, scriitorii, ne vom face întotdeauna din plin datoria de cetățeni ai patriei noastre socialiste, datorie ce constă în a da opere de înaltă calitate, care să vorbească tuturor cititorilor, pînă pe cele mai îndepărtate meridiane ale globului, despre impresionanta realitate a României contemporane".Exprimîndu-și încrederea deplină și profundă în destinele teatrului românesc, artistul poporului Radu Beligan, directorul Teatrului de Comedie, a abordat unele chestiuni nodale ale alcătuirii repertoriului teatral și ale formării publicului spectator. Promovarea mai accentuată a criteriului valorii educative și artistice, evitarea exclusivismelor păgubitoare, atragerea tot mai largă a tineretului școlar și studențesc spre teatru — iată cîteva idei pentru care a militat vorbitorul în cuvîntul său.în cadrul procesului de perfecționare a conducerii întregii vieți e- conomice si sociale, care se înfăptuiește cu consecvenții în ultimii ani. conducerea partidului a încredințat sindicatelor atribuții lărgite, posibilități noi de afirmare în viata societății — a subliniat tovarășul Gheorghe Borș, președintele Consiliului municipal București ' al U.G.S.R. Legiferarea participării directe a reprezentanților sindicatelor la activitatea organelor de conducere colective. economice Si de stat, centrale și locale, reprezintă o nouă dovadă a încrederii acordate de partid sindicatelor, dovadă ce a sporit hotărîrea comuniștilor, a tuturor celorlalți activiști ai sindicatelor de a-si ridica munca la nivelul sarcinilor si răspunderilor actuale. Evidențiind colaborarea tot mai bună ce s-a statornicit între diferitele organisme economice și sindicate. tovarășul Gheorghe Borș a menționat și unele greutăți artificiale ce se mai ridică — datorită inerțiilor și rigidității birocratice — în calea apljcării unor legi si regulamente vizînd îmbunătățirea condițiilor de muncă si de trai. Tovarășa Aneta Spornic, președinta consiliului municipal al femeilor, a relevat în cuvîntul său aportul femeilor din Capitală la succesele »btinute pe plan economic și' social-cultural, referindu-se apoi la unele probleme specifice legate de munca și sănătatea femeii.în numele celor peste două sute de mii de utecisti din cuprinsul Capitalei — muncitori, elevi, student!. tineri intelectuali — tovarășul Dumitru Gheorghișan, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C,. a reliefat hotărîrea tineretului bucureștean de a răspunde cu promptitudine și competență sarcinilor tot mai mari pe care i le pune în fată dezvoltarea impetuoasă a societății noastre. „Studenții vor să dovedească tării că sînt capabili de fapte mari — a subliniat în cuvîntul ei studenta Steliana Stclian. Sîntem hotărîti să arătăm întregului popor că merităm grija si încrederea sa. că sîntem participant! activi la realizarea mărețului program trasat de partid Prin posibilitatea creată de a avea reprezentanți în consiliul profesoral și în senatul ' universitar, noi studenții. sîntem antrenați cu maximă încredere la însăsi statornicirea destinelor școlii superioare românești : e încă o dovadă a spiritului democratic al vieții universitare"Numeroși vorbitori — printre care tov. dr. Dan Enăchescn, directorul Direcției sanitare a municipiului. Alexandru Crăciun. vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal — au abordat în cuvîntul lor probleme ale îmbunătățirii deservirii populației. ale traducerii în viată a obiectivelor stabilite de partid pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Prin cuvîntul tuturor celor ce au vorbit de la tribuna conferinței a răsunat încă o dată voința fermă a oamenilor muncii din Capitala tării de a sprijini neclintit politica externă a partidului și statului nostru. îndreptată cu consecventă spre întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, spre refacerea și întărirea unității mișcării comuniste si muncitorești internaționale, spre dezvoltarea prieteniei și cooperării cu toate popoarele lumii, în lupta pentru pace și progres social.Intîmpinat cu vii si entuziaste a- plauze. cu puternice ovații, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea secretarului general a! C.C. al partidului a fost subliniată în repetate rînduri de îndelungi aplauze.Conferința a ales noul comitet municipal de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară comitetul a reales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.RMăsurile principale preconizate de conferință pentru traducerea în viată a obiectivelor ce revin organizației municipale de partid au fost concretizate într-o hotărîre adoptată în unanimitate, hotărîre care exprimă înflăcărată năzuință a comuniștilor din București de a fi la înălțimea mărețelor tellrri stabilite de partid în vederea desăvîrsirii construcției socialiste în patria noastră
Constantin MITEA 
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derea traducerii în viață, cu consecvență, a politicii marxist-leniniste a partidului, a realizării și depășirii planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969, pentru a întîmpina aceste evenimente cu noi și remarcabile înfăptuiri în economie, știință și cultură, în toate domeniile construcției socialiste.Valorificînd mai bine baza tehnică-materială, experiența și capacitatea creatoare a celor ce muncesc din întreprinderi, organizații de construcții, institute de cercetare și proiectare, toate colectivele de muncă din Capitală pun la baza întregii lor activități hotărîrile Conferinței Naționale, sarcinile concrete izvorîte din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din decembrie 1968.Vom acorda o deosebită atenție sporirii producției și eficientei economice prin creșterea productivității muncii, reducerea costurilor, prin folosirea rațională a resurselor materiale și a forței de muncă, utilizarea deplină a capacităților de producție, prin intensificarea acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii. Vom intensifica eforturile pentru respectarea riguroasă a termenelor de dare în funcțiune a tuturor capacităților de producție, pentru realizarea la nivelul planificat a tuturor parametrilor noilor obiective, precum și pentru reducerea cheltuielilor de constructie- montaj.Ne vom preocupa îndeaproape de legarea mai strînsă a activității de cercetare cu producția, de sporirea aportului oamenilor de știință, al cercetătorilor la soluționarea problemelor pe care le ridică activitatea practică economică.Diversificînd producția, îmbunătățind calitatea si performanțele tehnice-economice ale produselor, vom asigura cantități suplimentare pentru satisfacerea nevoilor pieței interne și o valorificare superioară a mărfurilor destinate exportului.în activitatea noastră, o atenție sporită vom acorda întăririi disciplinei tehnologice și în muncă, a disciplinei de plan, creșterii răspunderii fiecăruia în îndeplinirea sarcinilor încredințate.Vom lua toate măsurile pentru ridicarea calitativă a activității comitetelor de direcție, pentru întărirea rolului lor de organe colective în conducerea economiei întreprinderilor.O grijă permanentă vom manifesta fată, de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viată ale celor ce muncesc, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai al populației.Pornind de la aceste obiective. Conferința organizației de partid a municipiului București se angajează. în numele tuturor oamenilor muncii din orașul nostru, să realizeze următoarele :— îndeplinirea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale planificate cu cel puțin 1 la sută, adică cu aproape 500 milioane Iei; această depășire urmează a fi obținută în întregime pe seama creșterii productivității muncii :— ridicarea nivelului tehnic și de competitivitate al produselor prin :— reproiectarea și modernizarea unui număr de 100 de prodnse ale industriei construcțiilor de mașini și electrotehnice. în afara celor prevăzute în plan :— scurtarea cu 1—3 luni a duratei planificate de asimilare la 200 mașini și utilaje :— întărirea și dezvoltarea activității de cercetare științifică și aplicarea operativă în practică a rezultatelor obținute'; ■ • • '■ '— Creșterea gradului de mecanizare și automatizare prin organizarea în toate întreprinderile a unor acțiuni de autoutilare : se vor proiecta și executa cu forțe proprii cel puțin 1 000 de mașini și instalații, diminuîndu-se în acest fel efortul de investiții și importurile :— reducerea consumului specific de materii prime șl materiale cu 1 la sută ; se vor economisi cel puțin 4 000 tone de metal peste prevederile planului pe 1969 :— livrarea suplimentară de produse la fondul pieței, în valoare de 200 milioane Iei ;— depășirea cu cel puțin 125 milioane lei a planului de livrări la export. îndeosebi prin sporirea ponderii producției cu grad ridicat de prelucrare și prin creșterea numărului de întreprinderi producătoare de mărfuri destinate exportului ;— prin mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești și reducerea cheltuielilor de producție se vor obține 300 milioane lei beneficii peste plan ;— darea în funcțiune cu una pînă la șase luni înainte de termenele prevăzute a unui număr de 18 obiective, printre care : Fabrica de mașini de rectificat. Fabrica de montaj radio și televizoare, noua turnătorie de fontă de la Uzina de pompe. Fabrica de turboagregate. Aeroportul internațional Otopeni și altele ;— economisirea fondurilor de investiții prin reducereaponderii lucrărilor de construcți-montaj cu 10—15 la sută ; -— realizarea parametrilor tehnico-economici proiectați la un număr de 10 obiective, cu două pînă la șase luni înainte de termenul ■ planificat ;— scurtarea cu 1—3 luni a termenelor normate de execuție a locuințelor pentru realizarea celor 23 000 apartamente prevăzute a fi date în folosință in anul 1969 ;— mobilizarea largă a maselor de cetățeni la acțiuni cu caracter gospodăresc. în scopul executării unor lucrări în valoare de 350 milioane Iei ; se va dezvolta activitatea de agrement în zona lacurilor Pantelimon, Cernica și Pustnicul ;— scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor de investiții pentru alimentarea cu apă a orașului, astfel ca la sfîrșitul semestrului I 1969 să se asigure o cantitate suplimentară de 100 000 m c apă pe 24 de ore ;— realizarea în întreprinderile de construcții-montaj de pe lîngă Consiliul Popular al municipiului București în anul 1969, a sarcinilor de creștere a productivității muncii prevăzute în planul cincinal pentru anul 1970.— organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor vor lua toate măsurile pentru aplicarea în bune condiții a noului sistem de salarizare și majorare a salariilor, astfel ca oamenilor muncii să li se asigure creșterea veniturilor la termenele stabilite prin planul de stat. Se va urmări aprovizionarea ritmică cu mărfuri a unităților comerciale, în vederea satisfacerii necesităților și exigențelor crescînde ale populației ; se va controla respectarea cu rigurozitate a prețurilor fixate, pentru a contribui la sporirea salariului real prevăzut.Organele și organizațiile de partid din Capitală, avînd în centrul preocupărilor lor problemele activității economice. vor sprijini întreprinderile în stabilirea măsurilor concrete pentru realizarea acestor obiective ; cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan pe 1969 vor mobiliza comuniștii, pe toti oamenii muncii în vederea identificării de noi rezerve de sporire a producției, a creșterii rentabilității economice.Ne exprimăm convingerea că organizațiile de partid, sindicale și de tineret, desfășurînd o amplă activitate politică și organizatorică, vor mobiliza masa largă a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor ce ne revin în 1969. a mărețelor obiective ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre socialiste. 'Prin rezultatele pe care Ie vom dobîndi în toate domeniile de activitate, să dăm faptelor noastre de muncă o concretizare vie pe măsura însemnatelor evenimente din viata întregului popor — a 25-a aniversare a<-eliberării patriei și cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. înfăptuirea exemplară a angajamentelor va constitui încă o puternică dovadă a adeziunii ' unanime a tuturor fiilor României socialiste la politica internă si internațională a partidului și statului nostru. Strîns uniți în jurul Comitetului Central al partidului, îii frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. comuniștii, toti oamenii muncii din Capitală își vor înzeci eforturile. vor munci cu abnegație pentru a contribui la edificarea socialistă a României la ridicarea patriei pe noi culmi ale civilizației și progresului.

îndeplinirea prevederilor planului pe 1969, cel de-al patrulea an al cincinalului, are o importanță deosebită pentru dezvoltarea întregii economii naționale și ridicarea în continuare a nivelului de trai material și cultural al poporului nostru.Agricultura — ramură de bază a economiei naționale — este chemată să-și aducă și în anul 1969 o contribuție crescîndă la sporirea puterii economice a țării, la ridicarea bunăstării poporului. Așa cum se prevede în planul de stat, agricultura va trebui să asigure cantități sporite de produse agroalimentare necesare îmbunătățirii alimentației populației, de materii prime pentru industria ușoară și alimentară, precum și însemnate disponibilități pentru export.Plenara Comitetului Central a dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute în producția agricolă, în ultimii trei ani, muncii depuse de țărănimea cooperatistă, de mecanizatori, de lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, de toți specialiștii.Ne însușim pe deplin critica făcută în plenară cu privire la unele neajunsuri din activitatea întreprinderilor agricole de stat, a cooperativelor agricole de producție, a întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii, a organelor agricole și uniunilor cooperatiste, care nu au folosit toate condițiile de care dispun pentru creșterea producției agricole.Conferința organizației de partid Timiș adresează organizațiilor județene de partid, țărănimii muncitoare, mecanizatorilor, tehnicienilor, inginerilor, tuturor oamenilor muncii din agricultură o chemare la întrecere pentru a întîmpina cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și viitorul congres al partidului nostru cu realizări de seamă în creșterea producției agricole vegetale și animale, în consolidarea economică a cooperativelor agricole de producție și a întreprinderilor agricole de stat, în dezvoltarea generală a agriculturii noastre socialiste.în acest scop, organizația județeană Timiș $ 'Partidului Comunist Român, mobilizînd comuniștii,' pe toți oamenii muncii din agricultură, își propune :■— Să folosească cu cît mai multă chibzuință pămîn- tul — principalul mijloc de producție din agricultură ; să aplice toate măsurile pentru folosirea deplină a acestuia și să nu admită, sub nici o formă, reducerea suprafețelor agricole Să utilizeze toate posibilitățile de extindere a suprafețelor irigate și să asigure executarea celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare prin care poate fi ridicată capacitatea productivă a pămîntulni. Suprafața agricolă se va mări cu 800 hectare, iar prin largi acțiuni de masă se vor executa îndiguiri și desecări, pentru a scoate de sub influența excesului de umiditate cel puțin 35 000 hectare.— Tractoarele, mașinile și celelalte utilaje agricole puse la dispoziție de către stat, precum și cele din dotarea proprie a unităților vor fi utilizate din plin în condițiile unei exploatări cît mai economice. Cantitățile sporite de îngrășăminte pe care industria ni le furnizează vor fi folosite cu chibzuială, fără risipă, astfel îneît din fiecare kilogram de îngrășămînt folosit să se obțină maximum de producție.— Prin executarea tuturor lucrărilor agricole Ia timp și la un nivel agrotehnic cît mai ridicat, vom spori producțiile medii la hectar față de prevederile planului cu 5 la sută la grîu în cooperativele agricole și cu 7 la sută în întreprinderile agricole de stat ; la porumb cu 6 Ia sută in cooperativele agricole și cu 8 la sută în întreprinderile agricole de stat ; vom obține pe întregul județ o producție medie Ia hectar de sfeclă de zahăr de cel puțin 25 000 kg.— Vom spori eforturile în legumicultură. astfel îneît să obținem producții ridicate, cu un preț de cost cît mai redus, îhtr-un sortiment larg, pe o perioadă cît mai lungă din an, și de calitate superioară, pentru satisfacerea cerințelor populației, ale industriei alimentare și ale exportului. Producția medie planificată la hectar se va depăși cu 8 Ia sută, realizîndu-se peste plan 7 500 tone de legume pe întregul județ.— în viticultură și pomicultură, vom acorda o atenție deosebită măsurilor pentru a asigura întreținerea plantațiilor, în scopul obținerii unor cantități sporile de fructe și struguri Ia nivelul cerințelor pieței interne și externe, depășind producțiile medii la hectar prevăzute, cu 6 la sută la struguri și 8 la sută la fructe.— Concomitent cu creșterea producției vegetale, vom lua măsuri deosebite pentru dezvoltarea ramurii creșterii animalelor. Sporirea efectivelor și îndeosebi a măteii, precum și a producției medii pe animal, să constituie obiective centrale în fiecare întreprindere agricolă de stat, în fiecare cooperativă.Vom concentra toate eforturile pentru sporirea producției de furaje și utilizarea cît mai economică a acestora. O preocupare deosebită o va constitui utilizarea tuturor mijloacelor pentru sporirea producției pe pajiștile naturale.Se va asigura ca In cooperativele agricole efectivele de animale să crească în 1969, față de anul în curs, cu 6,2 la sută la bovine, cu 6,3 la sută la porcine și cu 13,3 la sută la păsări ; la bovine, matca să reprezinte 50 la sută din totalul efectivului.— Pe baza creșterii producției vegetale și animale vom asigura îndeplinirea și depășirea planului producției marfă. Cea mai mare atenție vom acorda realizării obligațiilor contractuale față de stat, sporirii contribuției la fondul central al statului de produse agricole — condiție de bază in dezvoltarea echilibrată a edonomiei naționale și în sporirea veniturilor bănești ale unităților agricole. în acest scop, cooperativele a- gricole de producție vor vinde statului produse vegetale și animale cu 23 milioane lei peste sarcinile de plan, iar întreprinderile agricole de stat vor depăși livrările prevăzute la fondul de stat cu cîte 3 la sută la lapte și carne, cu 8 Ia sută la ouă.— întreprinderile agricole de stat și întreprinder.le pentru mecanizarea agriculturii își vor perfecționa în continuare formele de organizare și conducere în vederea creșterii producției și a productivității muncii; a reducerii prețului de cost, a asigurării creșterii rentabilității în toate fermele și la toate produsele, în așa fel îneît să se realizeze o creștere a beneficiilor cu 3 la sută.— întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii să execute la timp și în condiții calitativ superioare toate lucrările contractate cu cooperativele agricole, să ia măsurile neoesare pentru utilizarea eficientă a parcului de mașini și tractoare, pentru reducerea consumului de carburanți și lubrifianți în vederea scăderii prețului de cost al lucrărilor mecanizate, realizîndu-se o reducere a cheltuielilor cu 4 Ia sută și creșterea veniturilor peste plan cu 3 la sută.— Vom depune eforturi susținute pentru consolidarea economico-organizatorică a tuturor cooperativelor agricole. pentru sporirea aportului lor Ia dezvoltarea generală a economiei noastre naționale. O preocupare centrală să o constituie întărirea și dezvoltarea proprietății obștești — chezășia sporirii veniturilor și a bunăstării țărănimii cooperatiste, creșterea și utilizarea eficientă a fondurilor statutare șl în special a fondului de acumulare. în acest fel se va asigura depășirea veniturilor bănești planificate cu cel puțin 3 la sută, iar a averii obștești cu minimum 2 la sută. Să îmbunătățim organizarea "muncii și să dăm o atenție deosebită cointeresării materiale a țărănimii, pe baza principiului socialist de- retribuire în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse.— Organizațiile de partid din comunele necoopcrati- vlzate vor îndruma și mobiliza țărănimea cu gospodării individuale pentru a spori producția vegetală și animală în vederea vînzării pe bază de contract a unor cantități cît mai mari de produse.Conferința organizației județene Timiș a Partidului Comunist Român, angajîndu-se să îndeplinească aceste obiective, cheamă toate organizațiile județene de partid să organizeze temeinic munca politică de masă, în scopul mobilizării țărănimii cooperatiste, a țăranilor cu gospodărie individuală, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, din această importantă ramură a economiei, pentru a depune toate eforturile în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan din agricultură. Considerăm că cea mai bună apreciere a activității organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor de la sate o constituie rezultatele obținute în creșterea producției agricole, în sporirea volumului de produse vîndute statului. Prin rezultatele obținute, să mărim contribuția agriculturii la dezvoltarea economiei naționale, la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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LA COMBINATUL DIN TURNU MĂGURELE I 

Rezultate care răsplătesc i

din plin eforturile
chimiștilorDe cîțiva ani încoace, Turnu Măgurele a ieșit complet și definitiv din anonimat și s-a conectat puternic la magistrala industrializării socialiste a țării. Amplasarea pe aceste meleaguri a unuia dintre cele mai mari combinate de îngrășăminte chimice a- vea să înscrie numele localității pe harta industriei chimice românești — ramură de bază a economiei noastre naționale. Politica partidului șl statului de dezvoltare continuă și de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al patriei își află și în municipiul Turnu Măgurele o semnificativă confirmare.Construirea acestei mari „cetăți" a chimiei, iar mai apoi funcțiune au ridicat strugurilor. dar mai chemați, să conducă procese de producție, bleme inerente în bună parte oricărui' început. De-a lungul ultimilor ani, chimiștii combinatului au obținut o serie de rezultate, dar nu pe măsura prevederilor. Fie că a fost vorba de depășirea termenelor de punere în funcțiune a unor capacități, de calitatea, discutabilă uneori, a unor utilaje sau a execuției montării acestora, la care s-a adăugat nivelul de pregătire scăzut al unora dintre cadrele de exploatare sau întreținere, toți acești factori au concurat la o funcționare discontinuă a utilajelor, determinînd activitatea productivă.Ce-i drept, oamenii nu au stat pasivi în tilor și neajunsurilor, cute si măsurile luate între timp, cu sprijinul ministerului de -«sort, nu au fost însă de natură să le înlăture efectiv, să asigure producției cadența cuvenită. De aceea, la indicația conducerii superioare de partid, care a analizat situația din combinat, colectivului de aici i s-au alăturat forte din unități similare. După cum era de așteptat, în mod treptat, lucrurile — privite dintr-un alt unghi — au început să se schimbe în bine.Este greu să redai în puține rîn- duri întreaga imagine a eforturilor," cîrecționate în cele mai variate sensuri, ale chimiștilor de aici, pentru ridicarea activității economice a combinatului. Formarea unei noi concepții fată de utilizarea mijloacelor tehnice, a instalațiilor și a- paraturii moderne cu care sînt înzestrate secțiile combinatului ni se pare a fi cea mai importantă componentă a acestor eforturi. Vechea mentalitate, „producție să se obțină, nu contează cum" — este astăzi pe cale de a fi înlăturată și înlocuită printr-o viziune științifică, de perspectivă îb folosirea utilajului.— Cel mai mult au avut de suferit de pe urma acestei concepții liniile de acid sulfuric — ne spunea tînărul șef de secție, inginerul Șerban Niculescu. Instalațiile erau oprite pentru reparații doar a- tunci cînd „cădea" un utilaj sau altul, nu exista un program riguros de revizii, care să fie respectat întocmai. Desele opriri, provocate de defecțiuni mecanice, electrice, diminuau mult nivelul producției...— A existat, probabil, un moment psihologic — ca să-i spunem așa — care a pus în lumină aceste consecințe și a determinat reconsiderarea metodelor de muncă.— Nu este vorba de un asemenea moment, ci de o etapă mai lungă. de acumularea succesivă a unor concluzii și învățăminte pozitive și negative. In vară, cu prilejul reviziei generale, minuțios și temeinic organizată, cum nu s-a făcut niciodată pînă atunci, s-a constatat că o parte din utilaje prezentau mari coroziuni, defecțiuni de tot felul. A fost nevoie de o muncă imensă pentru ca totul să fie pus la punct. Cînd liniile tehnologice au reintrat în producție, noi, cadrele tehnice din secție. din conducerea combinatului, ne-am pus întrebarea: nu este oare posibil să se preîntîmpine ca instalațiile să ajungă iar, după cinci-șase luni sau un an, în situația de a nu mai da ceea ce ele pot da 7Este de reținut că întrebarea a prilejuit confruntarea unui număr mare de opinii, multe dintre ele contradictorii. S-a emis la un moment dat părerea că indicatorii tehnici și economici proiectați ai instalațiilor au fost supraevaluați, că aceștia nu vor putea fi vreodată atinși, deoarece vor interveni și în continuare multe opriri tehnice și organizatorice. Această ipoteză a fost respinsă. Un cuvînt de greutate au avut specialiștii din uzine chimice cu profil similar din țară, sosiți aici, după cum aminteam, pentru a pune umărul la depășirea greutăților care dăinuiau în combinatul din Turnu Măgurele. Cu sprijinul lor, s-a elaborat un program judicios de lucru, stabilindu-se ca o zi pe săptămînă să fie rezervată exclusiv remedierii defecțiunilor a- părute în zilele anterioare.— Elaborarea acestui program a presupus să se înlăture, de la început, sistemul „cîrpelii" utilajelor pe unde se poate și cum se poate, practicat înainte — a precizat ing. Nicolae Teodorescu. S-a trecut la o specializare a oamenilor pe utilaje, pre- gătindu-se, totodată, din timp. în cursul săptămînii, echipamentul ce urmează să înlocuiască pe cel defect.O activitate fructuoasă și pe felurite planuri s-a desfășurat în fiecare din secțiile combinatului, care a necesitat un mare efort tehnic si organizatoric. Simultan cu liniile de acid sulfuric, de care a fost vorba mai înainte, aproape toate instalațiile au intrat în reparație generală ; unora dintre ele li s-au adus, cu acest prilej, îmbunătățiri constructive sau tehnologice. La grupul de îngrășăminte fosfatice. aparata- jul tehnologic ajunsese într-un grad avansat de uzură. A fost nevoie aici de înlocuirea în mare parte a protecției anticoroziva cu materiale de

punerea ei în în fata con- ales a celor miraculoasele serioase pro-

dereglări încombinatului fata greută- Analizele fa

mare rezistență; s-au experimentat și aplicat la multe utilaje protecții pe bază de poliesteri și s-a încercat, pentru prima oară în tară, turnarea la o uzină din Făgăraș a pompelor din aliaje rezistente la acțiunea acidului fosforic. Măsurile amintite au fost însoțite de o intensă acțiune pentru întărirea forțelor în sectorul de reparații și întreținere și pentru organizarea în cele mai mici amănunte a sistemului planificat de reparații.— Această acțiune, pe care nici pe departe nu o putem considera încheiată, a determinat deosebit de favorabile — ne-a spus ing. loan Martin, directorul general al combinatului. începînd din luna septembrie, cînd fabricile au intrat rînd pe rînd în producție după reparația generală. întreruperile accidentale, foarte frecvente înainte, s-au rărit simțitor si nu mai au influente mari asupra producției. Instalațiile funcționează ritmic. cu parametri la nivelul celor din proiecte — la acid sulfuric, uree, acid fosforic I și îngrășăminte I — sau aproape de aceștia.Directorul general al combinatului ne-a prezentat grafice din care am desprins. în mod concret, ascensiunea continuă a realizărilor colectivului. Cîteva cifre cu o mare rezonantă economică : producția globală a crescut în luna octombrie cu 70 la sută fată de nivelul atins în ianuarie a. c„ iar în luna noiembrie cu peste 83 la sută. în același răstimp, productivitatea muncii pe salariat a sporit cu 60 la sută. Iar cel mai important succes din scurta istorie a .acestei întreprinderi este că, în ultima lună, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au coborît sub 950 lei. Deși pe întregul an combinatul nu se va încadra în prețul de cost planificat, această ultimă cifră arată că s-a produs a- cel salt mult dorit de la pierderi la beneficii, adică la o activitate rentabilă.Intrarea în cadența necesară realizării ritmice a sarcinilor de plan . se datorește eforturilor mari depuse de colectivul combinatului, spiritului de organizare a muncii după cu totul alte criterii, disciplinării individuale și creșterii răspunderii în muncă a fiecăruia, la întronarea cărora organizațiile de partid, comuniștii, opinia colectivă, și-au adus o contribuție hotărîtoare. „Putem snune — ne relata tov. Dumitru Vilău, secretarul comitetului de partid din combinat — că a intra într-un cuptor de prăjire a piritei, pentru a remedia o defecțiune la peste 100 grade, așa cum au făcut echipele lui Lucian Gogoană și Ion Igleanu, de la acid sulfuric, este un act de eroism conștient. Dar nu în fiecare zi spiritul de abnegație este pus la încercare în acest fel. E- xistă un eroism cotidian, caracteristic muncii celor mai multi dintre oamenii combinatului, născut din grija și răspunderea pe care fie-

rezultate

care și le atribuie deliberat, ca si cum acestea ar fi componente ale vieții lor de toate zilele".în contextul unei astfel de conduite în muncă, trebuie scrise numele maiștrilor Alexandru Popa și Nicolae Podaru, al lăcătușului Mihai Talpă și operatorului Marin Meiroșu, de la secția de acid sulfuric, al lăcătușului Ion Vlaș, de la acid azotic, al maistrului Ion Sultănoiu și electricianului Nicolae Drăgan, de la secția de uree, al inginerilor Remus Moldovan, Ștefan Niculescu, Iorga Pândele și al multor altora. Procesul acesta de întărire a disciplinei și răspunderii în muncă nu decurge însă lin, fără sinuozități. Nu mai. departe de începutul acestei luni, organizația de partid de la secția uree a sancționat aspru, dar pe drept, doi maiștri care, tratînd cu superficialitate sarcinile ce le reveneau, au produs serioase perturbați! în procesul de producție. Așadar, se poate spune că lupta pentru atingerea unor rezultate economice superioare se duce și pe planul făuririi unor caractere u- mane de desăvîrșită ținută profesională.Evidențiind aceste cîteva aspecte ale muncii din combinat. în măsură să contureze revirimentul așteptat, am fi nedrepți. în primul rînd cu cei care lucrează aici, dacă am încheia aceste rînduri fără a arăta că activitatea colectivului de la Turnu Măgurele mai are încă nevoie de „o- xigenul" unor măsuri, preconizate de altfel, dar care vor trebui traduse grabnic în fapte. Ne referim, între altele, la necesități ca : conectări între secții, în așa fel încît, în î țuirea impusă de însuși procesul producție, să nu se mai creeze goluri, urmărirea realizării dicatorilor de plan, a i tehnici și economici proiectați pentru fiecare secție și instalație parte, asigurarea unei discipline me în activitatea economică și nanciară.Cu aceeași urgență se cuvin luționate și cerințele privitoare la a- sigurarea unei continuități în aprovizionarea cu materie primă și mate- riale de calitate, c sarului de cadre calificate__ ________tori, ingineri, maiștri, tehnicieni, dotarea atelierului mecanic cu utilajele strict necesare ș.a. Aceste ultime probleme revin în exclusivitate mi-
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pe măsura eforturilor de investiții făcute de stat pentru ridicarea acestei cetăți a chimiei românești, acestui colț al patriei noastre socialiste, jin, operativ și concret, are azi colectivul combinatului. < gate astfel, activitatea rodnică și susținută a chimiștilor de la Turnu Măgurele și sprijinul îndreptățit de care au nevoie în continuare vor transforma acest reviriment promițător
Nicolae PANTILIE 
Alexandru BRAD
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Fermele de elită, aceste pepiniere de reproducători. cumulează cele mai de preț însușiri ale raselor de animale, cu o ereditate puternic consolidată care favorizează transmiterea Ia descendențl a unui imens potențial productiv, tntr-adevăr. pentru a obține mai multă carne, lapte, lînă, ouă, este indispensabil să existe numărul necesar de reproducători amelioratori. în acest scop statul a învestit sume mari de bani. La toate speciile au fost create nuclee valoroase de animale selecționate. Multe din acestea se înscriu în categoria recordurilor și etalează posibilități de producție foarte mari. La fermele agricole de la I.A.S. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, sau de la I.A.S. Tășnad, județul Satu-Mare, se obțin de la cîteva mii de oi producții medii de 8—10 kg lînă. Sute de vaci aparținînd .întreprinderilor agricole de stat dih Șag și Variaș din Trustul zonal I.A.S. Timișoara dau producții de pînă la 5 000 1 lapte. Construită din- tr-o concepție modernă, ferma de selecție a porcinelor de la Gornești, județul Mureș, asigură obținerea de vieruși ameliorați și scrofițe care a- ting fiecare cîte o sută de kilograme într-un timp scurt, iar kilogramul de carne se realizează cu o economie substanțială de nutrețuri. După cum ne informează ing. Stan Țîrlea, director în Departamentul I.A S.. s-au format linii și familii de păsări din care unele au dat, în decurs de o sută de zile, cîte 90 de ouă. Acestea exprimă perspectivele de dezvoltare în zootehnie, necesitatea de a acționa pentru atingerea unor parametri înalți nu numai în nuclee și ferme puține la număr, ci în producția medie.Acțiuni de amploare se desfășoară pentru controlul producției la zeci de mii de animale prin intermediul centrelor de selecție. Milioanele de date acumulate în decursul multor ani atestă că atît în întreprinderile agricole de stat, ,cît și în cooperativele agricole există un fond de a- nimale matcă cu valoros potential ameliorator.Acest fond de rezultate apreciabile are însă un caracter prea res- trîns datorită, între altele, dispersării eforturilor, a întîrzierilor în crearea fermelor de elită—parte integrantă din programul de ameliorare a raselor în multe cazuri, rezultatele cu care se mîndresc unele organe agricole privind nivelul producțiilor realizate la unele exemplare de animale sînt doar rodul eforturilor singulare ale unor specialiști. Or, nu se poate concepe ameliorarea în masă a șeptelului fără coordonarea și dirijarea pe baza unor metodologii științifice a eforturilor acestora.Este adevărat, obținerea de reproducători de valoare este una din sarcinile permanente a mai multor întreprinderi agricole de stat. A- ceastă activitate, cu toată însemnătatea ei evidentă, are. în unele cazuri. o pondere economică redusă în comparație cu celelalte sectoare de producție șl, ca urmare, este neglijată. tJA.S. Buftea, județul Ilfov, ca și alte întreprinderi agricole de stat, are atît sarcini de creștere a porcinelor de prăsilă. cît și de îngrășare. în mod normal, consiliu] de administrație trebuie să acorde atenție ambelor sectoare. în fapt, cea mai mare trecere o are îngrășarea porcilor care aduce beneficii. Ferma de selecție este lăsată pe planul doi. 'Astfel de situații sînt frecvente și în fermele de vaci. La I.A.S. Cîmpia kTurzii. există multe vaci caracterizate prin aceea că dau fiecare cîte 6—7 000 1 lapte. Crearea lor se dato- rește pasiunii și priceperii unor specialiști și mulgători permanent!. Dar aprecierea lor șl mai ales stimularea materială se fac aproape în exclusivitate după producția de lapte realizată și prețul de cost al acesteia, îng. loan Mitrea, tehnolog șef zootehnist al întreprinderii, ne-a rela-

tat: „Deși există două ferme de vaci elită, acestea nefiind încadrate cu suficient personal de specialitate, nu pot fi urmărite și rezolvate toate fenomenele legate de selecție, de e- vidență și prelucrare a datelor. Un șef de fermă poate asigura mărirea producției, dar obținerea de animale amelioratoare necesită un selecțio-
prevăzut mereu de Consiliul Superior al Agriculturii, dar care, an după an. de circa un deceniu și jumătate rămîne nerealizat. De unde provine această inerție, de ce specializarea și încadrarea selecționatori- lor continuă să rămînă un deziderat perpetuu 7După părerea tov. ing. Ion Moldo-
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„fermelor de elită"
nator competent, cu activitate axată în această direcție și care să aibă strînse legături cu institutele de cercetare și de învățămînt superior zootehnic. In prezent, aceste legături sînt întîmplătoare".Opiniile exprimate de specialiști converg spre concluzia că este indispensabilă finalizarea acțiunilor întreprinse. în prezent sînt supuse controlului oficial al producției aproape două sute de mii de taurine și un mare număr de exemplare din alte specii de animale. Anul acesta s-au format comisii de specialiști care au efectuat clasarea reproducătorilor folosiți la însămînțările artificiale. De asemenea, se aplică în practică criteriile științifice de atestare a valorii reproducătorilor obținuți în unitățile agricole. Rezultatele nu sînt satisfăcătoare deoarece activitatea complexă desfășurată pentru ameliorarea șeptelului este stopată de lipsa fermelor de elită, și, indiscutabil, de insuficienta furajelor. Crearea fermelor de elită este înscrisă în programul de ameliorare a raselor. A- ceste ferme au devenit un obiectiv

van, directorul general al Direcției de creștere a animalelor din Departamentul I.A.S., în domeniul ameliorării raselor, progresele pe plan mondial sînt extraordinar de rapide. De aceea în mod categoric, fermele de elită trebuie create. „Am făcut în acest sens propuneri în cadrul comisiei de ameliorare a raselor — spunea interlocutorul nostru. Dar comisia s-a întrunit numai de vreo două ori. din care o dată la constituire, în cadrul Departamentului I.A.S. au fost nominalizate fermele cu cele mai valoroase efective de animale, dar ele funcționează încă sub imperativul producției imediate, și nu al obținerii de reproducători. Specialiștii din aceste ferme sînt întrebați săptămînal sau lunar de producție și nu de calitatea reproducătorilor. Este necesar ca în aceste unităti să încadrăm selecționatori".Așadar, preocupările pentru mărirea producției și a beneficiilor nu sînt corelate cu acțiunile menite să asigure obținerea reproducătorilor de înaltă clasă. Asemănătoare în multe privințe este și situația existentă în

stațiunile experimentale agricole care folosesc. în mare măsură sistemul d8 organizare și de apreciere a rezultatelor existente în I.A.S. Uneori, goana după rezultate de moment duce la slăbirea eforturilor pentru calitatea animalelor de prăsilă. Sus- ținînd această părere, tov. ing. Tă- nase Pîrlea, directorul stațiunii experimentale Jucu, județul Cluj, spunea : „Unitățile de cercetare nu sînt dotate corespunzător pentru a'aborda problemele moderne ale creșterii animalelor, mai ales în ce privește studiile genetice de profunzime. Crearea fermelor de selecție și a u- nităților de înmulțire și testare nu mai poate fi amînată".Acțiunea complexă de verificare a însușirilor reproducătorilor constituie o latură a activității centrelor județene de reproducție și selecție. Nu se poate contesta însemnătatea existenței unei rețele de stat de selecție de sine stătătoare care să ateste în mod obiectiv și competent valoarea produșilor. așa cum există în țările cu zootehnie avansată. Dar lipsa fermelor de elită îngreunează și complică în mod inutil activitatea de obținere și de creștere a animalelor de prăsilă selecționate, duce la dispersarea eforturilor, la mărirea numărului de deplasări și a cheltuielilor. „Nu ne împiedică nimeni să facem ferme de elită — ne spune ing. Ste- lian Dinescu, director general al direcției creșterii animalelor din Consiliul Superior al Agriculturii. în cîteva cooperative agricole s-au înființat astfel de ferme, dar direcția noastră nu are în subordine unitățile cu cele mai valoroase efective de animale, care aparțin Departamentului întreprinderilor agricole de stat și Institutului central de cercetări a- gricole. în I.A.S. au fost cîndva ingineri selecționatori, dar ulterior ei au primit tot sarcini de producție imediată".Iată deci că tocmai la Consiliul Superior al Agriculturii se constată neputință în ce privește coordonai ea acțiunilor de ameliorare a animalelor. Dacă acest for suprem nu pune pe picioare fermele de elită, cine să rezolve această problemă 7 Se simte nevoia ca. fără noi tergiversări. Consiliul Superior al Agriculturii să ia măsuri pentru materializarea programului de ameliorare a raselor, urmărind ca. în contextul celorlalte acțiuni desfășurate în acest sens, să se asigure înființarea și funcționarea ireproșabilă a fermelor de elită pentru obținerea de reproducători de înaltă valoare, care să satisfacă integral cerințele privind progresul calitativ al șeptelului.
Const. BORDEIANU

C H EMAR EA
institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 1 al municipiului București
(Urmare din pag. I)

Noua fabricâ de articole de sticlărie din Capitală, în preajma probelor de producție. (Foto : Gh. Vințilă)

(Urmare din pag. I)peste greve, peste asalturile de clasă, pînă la biruința deplină. Fiindcă nu putem uita, tocmai în cadrul acestor aniversări, condițiile grele de muncă și viată din atelierele și halele sordide de odinioară, unde insalubritatea și tuberculoza, igrasia șl reumatismul, lipsa de protecție și inaniția îl pîndeau pe muncitor dintre mașini, silindu-1 să plătească adesea cu viata dreptul de a oferi societății darul zilnic al produsului industrial. Niște muzee ale muncii, în incinta acestor întreprinderi, astăzi modernizate. ar fi bine venite, ele ilustrînd pilduitor nu un contrast ci o distantă — de ce să n-o precizăm 7 — de la cer la pămînt.Este în fond distanta care desparte vechea Românie a atelierelor și a „fabricilor" cu 500—1 000 lucrători, de România erei socialiste, de

România giganților industriali, de România ofensivei socialiste a industrializării. desfășurată nu în cîteva centre industriale tradiționale ci pe toată aria tării. Și această semnificație o cuprindem, cu prilejul acelorași aniversări.Fiindcă la sărbătoarea a- cestor fabrici veterane au venit, cum e și firesc, solii întreprinderilor tinere, iar sălile de festivități s-au umplut cu acești tineri soli Pe cine reprezentau ei 7 întreprinderile noi și moderne din același oraș sau din același cartier. întreprinderi mai puternice și mai înfloritoare decît industria unei întregi provincii din vechea Românie, întreprinderi care constituie cartea de vizită a înaintării noastre. Confruntare de bilanțuri. de victorii, de rea- ■ lizări. în aceste ocazii solemne „veteranele" nu s-au lăsat mai prejos, ele au arătat — cu cifre, tabele sta-

tistice, machete, cu înfățișarea lor de azi — că între vechile întreprinderi de a- cum 80 sau 100 de ani și între cele de azi nu-i nici o legătură sau nici o altă legătură decît tradiția muncii industriale. Din niște prizărite ateliere ele au devenit adevărate cetăti. cetăti industriale. în cele mai tinere.Ajunși aici, iată cuvînt și tînăr și cetate. O invenție porter ? Cine a avut primul capriciul să numească cetate o fabrică sau un combinat industrial ?Cetate vine de Ia vechiul civitas și înseamnă în latinește cam același lucru, a- șezare urbană, mai apoi loc întărit. Cetatea era în vechime pavăza pămîntenilor, locul în care strămoșii își apărau ființa și averea, fortificația cu care își ocroteau mîndria și libertatea atît de încercate cîndva. Ce-am fi fost fără aceste cetăti 7

rînd cuun alt vechi: de re-

Ce-ar fi fost Moldova lui Ștefan fără Cetatea Neamț, fără Suceava, fără cetățile de margine ? Ce-ar fi fost Transilvania Corvineștilor fără toate cetățile ei. ce-ar fi fost tara fără marea cetate a Carpatilor 7 Ce-am fi azi fără aceste cetăti ale industriei, pe care le-a ridicat și le ridică necontenit întregul nostru popor 7 Cum oare ne-am despărți de un întreg trecut vitreg decît prin aceste ziduri ale industriei, de pe meterezele cărora putem privi cu încredere în viitor ?Rupînd din calendar fila acestor aniversări ale muncii naționale, ne simțim mai mîndri, mai puternici și mai plini de energie în opera de ctitorire a noilor cetăti industriale,Sînt cîteva dintre semnificațiile acestor sărbători cu nume nu de artiști iluștri ci de făurari, făurari anonimi ai unei civilizații biruitoare.

locit la soluționarea problemelor majore ale economiei naționale.Marile obiective ale dezvoltării economice și sociale impun și intensificarea activității de cercetare științifică, folosirea pe scară tot mai largă a rezultatelor ei în producția materială, în tehnică și economie.Pornind de la necesitatea realizării în termen a obiectivelor economiei noastre, care impun și participarea nemijlocită a cercetării științifice, membrii de partid din institutele de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București lansează chemarea către toate colectivele de cercetători și proiectant! din țară pentru axarea cercetării spre acele probleme prin a căror rezolvare vor contribui în mai mare măsură la desăvîrsi- rea construcției socialismului în patria noastră.PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE, IN DOMENIUL ȘTIINȚELOR TEHNICE ȘI CHIMICE PROPUNEM URMĂTOARELE OBIECTIVE :1. — Orientarea întregului potențial de cercetare științifică către acele direcții care corespund cerințelor pe care le ridică soluționarea celor mai importante probleme actuale și de perspectivă ale economiei noastre.2. — Luarea tuturor măsurilor necesare pentru crearea celor mai potrivite condiții de încheiere a fazelor de cercetare pînă la materializarea în producția de bunuri materiale de mai bună calitate, contribuind astfel activ la reducerea importului. Pentru aceasta se impune ca fiecare temă de cercetare să aibă un beneficiar, iar întreaga activitate a institutelor noastre să se desfășoare pe baze economice, prin încheierea de contracte cu unitățile productive.3. — Creșterea continuă a randamentului munoli de cercetare prin :— organizarea de echipe mixte de cercetare cuprin- zînd cercetători și specialiști din unitățile de cercetare indiferent de subordonarea lor, specialiști din proiectare și din producție, toți factorii care își pot aduce contribuția la rezolvarea rapidă a temelor cercetate ;— cunoașterea și folosirea tuturor realizărilor obținute în țara noastră în domeniul respectiv ;— perfectionarea continuă a calificării profesionale 3 fiecărui cadru care activează în unitățile noastre ;— punerea în valoare a capacității întregului colectiv în procesul soluționării temelor de cercetare, combaterea tendințelor individualiste, a manifestărilor de izolare față de realitățile vieții și a altor fenomene negative care frînează dezvoltarea cercetării științifice.4. — Folosirea rațională a bazei materiale de cercetare atît Ia nivelul economiei naționale, cît și Ia nivelul fiecărei instituții.PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE PROPUNEM URMĂTOARELE OBIECTIVE :1. — Să acționăm cu mai multă hotărîre sl curai în direcția elaborării de proiecte pe baza datelor obținute în unitățile noastre de cercetare, contribuind astfel Ia reducerea importului de licențe și documentații, precum și la accelerarea valorificării rezultatelor cercetării proprii în producție.2. — în vederea reducerii ponderii cheltuielilor pentru construcții-montaj în totalul investițiilor, a economisirii de materiale și forță de muncă, în proiectele ce se vor elabora în 1969 să se realizeze o reducere la acest "capitol de .10—15 Ia sută în comparație cu obiective similare proiectate și date în exploatare.3. — Reducerea spatiilor tehnologice prin amplasarea unor utilaje în aer liber, precum si a spațiilor din planul general, realizîndu-se îmbunătățirea gradului de folosință a suprafețelor aferente.4. — Reducerea consumului de metal printr-o dimensionare rațională, prin folosirea oțelurilor cu caracteristici superioare și introducerea de noi materiale înlocuitoare mai eficiente.5. — Reducerea importurilor și în special a celor care necesită eforturi valutare, prevăzînd în proiectele ce se elaborează utilaje, echipamente și aparataje din țară.6. — Reducerea duratei de execuție prin participarea efectivă a proiectanților în timpul execuției și la punerea în funcțiune.Examinînd sarcinile ce revin cercetării și proiectării din planul de dezvoltare al economiei naționale, pe baza noilor orientări și direcții indicate de partid, colectivul Institutului de cercetări chimice, Institutul do cercetări metalurgice și Institutul de proiectări metalurgice se angajează ca, în cadrul chemării adresate tuturor unităților de cercetare și proiectare în’ cinstea celui de-al X-Iea Congres al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, să materializeze rezultatele cercetătorilor după cum urmează:

. 1. — în anul 1969, Institutul de cercetări chimice se angajează ca pe baza cercetărilor proprii să realizeze următoarele :Bicromat de sodiu, calitate pentru export 5 000 tone pe an la Combinatul chimic Tîrnăvcni ; noi substanțe chimice necesare agriculturii și anume insecticide or- ganofosforice (800 tone pe an la Fabrica „Sinteza" Oradea) și pinetox (600 tone pe an la Combinatul chimic Bor- zești) ; detergenți nespumanți cu mare putere de corn- plexare, 500 tone pe an la Uzina „Dero" Ploiești, în instalație existentă ; două noi tipuri de auxiliari pentru prelucrarea rulmenților, 200 tone pe an Ia Uzina „Dero" Ploiești, în instalație existentă ; butilxantogenat de sodiu, 200 tone pe an la Combinatul chimico-metalurgio Baia Mare, în instalație existentă ; 6 noi tipuri de co- loranți la Uzina „Colorom" Codlea și Uzina „Getica" București, totalizind circa 110 tone.2. — în anul 1970 să realizeze următoarele :Oxiclorură-de cupru. 500 tone la Uzina chimică Valea Călugărească ; carbonat de potasiu la Combinatul chimic Tîrnăveni ; intrarea în funcțiune a instalației de poli- propilenă, de 1000 tone pe an la Combinatul petrochimio Pitești ; producerea a 300 tone rășini epoxi de diverse tipuri la Uzina „Policolor" București; insecticide triazi- nice in fabricație industrială de 2 000 tone Ia Combinatul chimic Rimnicu Vilcea ; intrarea in producție industrială a unor instalații de alchilolamide (400 tone pe an) și oleilamidă (100 tone pe an) Ia Fabrica „Azur" Timișoara ; producerea pe instalații existente a trei tipuri de noi auxiliari pentru industria constructoare de mașini la o capacitate totală de 400 tone pe an la Uzina „Dero" Ploiești ; fabricarea în instalații noi la Uzina „Colorom" Codlea a trei tipuri noi de coloranți, totalizînd circa 75 tone, precum și a intermediarilor respectivi.3. — în anul 1971 să realizeze următoarele :Intrarea in funcțiune a unei instalații de G0 000 tone pe an (ca P2 05) superfosfat concentrat, precum și a unei instalații de 3 000 tone pe an criolită la Uzina Năvodari ; fabricarea de noi sortimente de litopon, 3 000 tone pe an la Uzina „9 Mai" București; intrarea în producție industrială a instalațiilor de naftenanți metalici (procedeu continuu, capacitate 700 tone) și gluconat pentru detergenți (capacitate 300 tone pe an) la Uzina „Dero" Ploiești.INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE SE ANGAJEAZĂ: i1. — Să scurteze cu un an asimilarea fabricației în țară a maselor și betoanelor refractare în industria siderurgică, care conduce Ia eliminarea importului ia valoare de 1 000 000 lei valută ;2. — Să scurteze cu un trimestru durata cercetărilor privind asimilarea fabricației tablelor groase din oțeluri slab aliate cu rezistență ridicată la șocuri mecanice și temperaturi înalte, astfel ca procesul tehnologio să fie definitivat la sfîrșltul anului 1939.3. — Pentru industria termoenergetică și petrochimică se va realiza o nouă marcă de oțel rezistent mecanio la temperaturi înalte, prin folosirea căruia în construcția de cazane și conducte pentru termocentrale și rafinării în anul 1970 se va evita importul și se va micșora consumul de metal cu circa 20 la sută.4. — Să reducă termenul de cercetare cu un an, în așa fel, încît să asigure fabricația în 1970 în țară a cilindrilor mari pentru laminorul de tablă groasă do la Combinatul siderurgic Galați, caja degrosisoare ;5. — Să asigure eliminarea totală în anul 1970 a importului de scule antiseîntei de lovire și așchierc.INSTITUTUL DE PROIECTĂRI METALURGICE SB ANGAJEAZĂ SĂ REALIZEZE URMĂTOARELE :
1. — în proiectele ce se vor elabora în 1969 pentru obiectivele Combinatul siderurgic Galați, Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzina de oțeluri aliate Tirgo- viște, Fabrica de produse cărbunoase Slatina, Uz;na „Victoria" Călan, in vederea micșorării ponderii cheltuielilor pentru lucrările de construeții-montaj în totalul investițiilor, economisirii de materiale și forță de muncă, se va asigura o reducere medie de 15 la sută în comparație cu studiile tehnico-econom ce aprobate sau cu lucrări similare proiectate și date în exploatare.2. — Reducerea cu circa 5 la sută a consumului do metal față de proiecte similare sau faze anterioare aprobate printr-o dimensionare riguroasă, printr-o înlocuire a construcțiilor metalice cu construcții de beton armat și cu alte materiale înlocuitoare eficiente.

★Ne angajăm că vom depune toate eforturile, toată capacitatea noastră de muncă pentru creșterea eficienței activității de cercetare și proiectare, pentru legarea mai strînsă a ei de nevoile economiei și urgentarea valorificării în producție a rezultatelor obținute, răspunzînd astfel cu cinste sarcinilor încredințate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și personal da tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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OMUL

în miezul
problemelor

Aniversarea Teatrului mult la un Stagiu pe-
Conf. dr. George VĂIDEANU, 

directorul Institutului de științe pedagogice

DE STIINTA

producției

EDUCA TI A PERMANENTA
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert de muzică populară româ
nească dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru" — 20. Dirijor : Nicu Stă- 
nescu.
• Opera Română : Răpirea din se
rai — 11 ; Madame Butterfly ;
Coppelia (la Sala Palatului) — 11.
• Teatrul de Operetă : Văduva 
veselă - 19.30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
Î0 ; Regina de Navara — 15 ; Oa
meni și șoareci — 19,30 ; (sala
Studio) : Părinții teribili — 10 ; 
O femeie cu bani — 15 : Casti- 
liana — 19,30.
e Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra= (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) Livada cu vișini — 10 ; 
Meteorul — 15 ; Victimele dato- 

20 ; (sala din str. Alex.

Sahia) : Comedie pe întuneric — 
10 ; 15 ; Sfîrșitul pămintului — 20. 
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 10; 
Frumoasă duminică de septembrie 
— 15.30 ; O casă onorabilă — 19.30 ; 
(sala Studio) : Cafeneaua came
leonilor — 10.30 , Cînd luna e al
bastră — 16 ; Spectacol Lucian 
Blaga : „Eroii" - 20.
f* Teatrul Mic : Tango — 15.30 ; 
ngrijitorul — 20.
• Teatrul Giuleștl : Visul 
nopți de iarnă — 19 30.
e Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Cine l-a ucis pe Carol al VI-Iea 
— 20.
« Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10 ; Regele 
Cerb — 14 ; Toate pinzele sus 
- 18,30.
• Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(la Sala Palatului) : Bălcescu 
19,30.

IMPERA TIV
IBBHES

AL SOCIETĂȚII MODERNE

i '
în ansamblul de măsuri preconizate în Directivele Conferinței Naționale a partidului, precum și în alte importante documente de partid și de stat, este subliniată necesitatea ca, în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, cercetarea științifică să se împletească organic cu producția de bunuri materiale, contribuind din plin la soluționarea problemelor majore ce se ridică în dezvoltarea acesteia. După cum este știut, învățămîntui nostru superior dispune de un mare număr de cadre din cele mai diverse specialități. Este firesc, deci, ca o sarcină primordială a activității de cercetare din institutele tehnice să o constituie întărirea legăturii cu producția.Colaborarea cu producția constituie nu numai o sursă permanentă de teme de cercetare, ci și o condiție esențială pentru asigurarea eficientei cercetării științifice desfășurate la catedrele institutelor tehnice. De aceea, este indicat ca oamenii de știință, cadrele didactice din învă- tămîntul superior să devină colaboratori permanent! ai întreprinderilor, conducători sau îndrumători ai colectivelor de cercetare din cadrul acestora.Colaborarea este avantajoasă nu numai pentru întreprinderi, ci și pentru cadrele universitare: Posibilitățile de lucru și de experimentare din industrie sînt deseori superioare celor existente în institutele tehnice de învătămînt superior. Aceste condiții contribuie ca activitatea oamenilor de știință și cea a snecialiștilor din producție să se completeze și să poată concura la rezolvarea optimă a sarcinilor concrete.Institutul politehnic Brașov are o bogată experiență de colaborare cu industria, în special cu industria constructoare de automobile si tractoare, colaborare care se concretizează în contracte de colaborare, convenții fără remunerare, consultații tehnice etc., stabilite de comun acord cu conducerile întreprinderilor interesate sau direct cu colectivele responsabile de rezolvarea problemelor luate în studiu. în majoritatea cazurilor, opiniile, sfaturile și îndrumările cadrelor didactice s-au dovedit a fi valoroase și aplicarea lor a dus la îmbunătățirea procedeelor tehnologice de lucru, a parametrilor constructivi și funcționali ai utilajelor și mașinilor, la perfecționarea formelor organizatorice ale producției, ameliorarea calității produselor și reducerea prețului de cost al acestora. Amintesc lucrările științifice efectuate pentru Uzina de tractoare, privind utilizarea șlamului de fier ca un nou adaos în amestecul de formare la turnarea pieselor din oțel, iar pentru Fabrica de scule Rîșnov, privind determinarea, la sculele aș- chietoare a lotului de fabricație care oferă maximum de rentabilitate. în ramura construcției de mașini, utilizarea acestei metode duce la realizarea unor economii care se cifrează la sute de mii de lei pe an.Preocupări intense există în domeniul forjării semifabricatelor turnate ; din oțel și al prelucrării sculelor prin electrorefulare, în vederea realizării unor însemnate economii de metal. Au fost elaborate,' de asemenea, la solicitarea sau în colaborare cu uzinele interesate, studii privind răcirea și supraalimentarea motoarelor de automobile și tractoare, superfinisarea prin vibronetezire, îmbunătățirea calității suprafețelor la piesele turnate din otel, cercetarea sudabilității oțelului de construcții, încercarea amortizoarelor telescopice pentru autobuze etc. în mod curent se acordă consultații în domeniul proiectării, realizării și omologării diferitelor tipuri de mașini, al elaborării otelurilor, al tehnologiei de turnare și al tratamentelor termice.între cercetarea științifică universitară și cerințele producției există, deci, numeroase relații stabile, care au permis obținerea unor succese științifice și tehnice de prestigiu, în viitor, cadrele universitare, oamenii de știință vor ajuta și mai mult producția, fiind situați în miezul problemelor. în calitate de consilieri ai întreprinderilor. Pentru a- ceasta, este necesar ca unii dintre profesorii și conferențiarii de specialitate, cu experiență îndelungată și activitate meritorie, să facă parte — așa cum se preconizează — din comitetele de direcție ale marilor întreprinderi. Aceasta va genera o cunoaștere reciprocă mai profundă a problemelor specifice și va îmbunătăți colaborarea dintre institutul de învătămînt superior și producție.Noile forme de organizare a industriei oferă și alte modalități. Oamenii de știintă pot acționa în calitate de consilieri tehnici permanenti. consultanți periodici sau îndrumători ai unor colective de cercetare mixte, formate din cadre didactice și din specialiști din producție. Important este ca această colaborare să fie întemeiată pe încredere și stimă reciprocă.Există încă, evident, o serie de dificultăți care ar trebui înlăturate, spre a crea posibilități de colaborare cît mai eficientă. în primul rînd. solicitările producției reclamă soluționarea problemelor într-un timp foarte scurt. De fapt ele sînt adresate oamenilor de știintă în ultimul moment și dacă rezolvarea întîrzie. ea nici nu mai poate fi luată în considerare. Cercetarea științifică universitară trebuie deci să răspundă cu promptitudine la aceste solicitări, contribuind atît la solutionarea problemei în sine, cît și la creșterea propriului ei prestigiu. Subliniem. însă, că această activitate științifică de intervenție imediată și

de cele mai multe ori cu pronunțat caracter de remediere a unor lipsuri, cauzate tocmai de insuficienta cercetare inițială a unor procedee sau produse. nu trebuie să constituie esențialul relațiilor dintre oamenii de știință și producție, ci numai un aspect al lor. Este de dorit ca ponderea cea mai mare în aceste relații să revină cercetărilor de perspectivă, derivate din sarcinile de plan ale întreprinderilor, care, de obicei, sînt cunoscute din timp. în felul acesta, cercetările cu concluzii bine fundamentate și verificate ar putea devansa producția, asigurînd produselor și utilajelor parametrii de calitate și economicitate stabiliți.în sfîrșit. există și unele impedimente generate de caracterul contractelor de colaborare care se încheie între institutele de învătămînt superior și întreprinderile industriale. Actualmente, aceste contracte sînt bazate, de regulă, pe obligații de ordin moral, fiind fpsite de eficienta necesară în cazul nerespectării obligațiilor de către una din părți. De a- ceea. apar situații în care soluția unei probleme, la care s-a ajuns cu multă cheltuială de energie și de timp, să nu mai fie acceptată spre aplicare în producție chiar de către cei care au solicitat-o. mai ales atunci cînd rezultatele obținute nu concordă întocmai cu previziunile inițiale. Este deci necesar să se elaboreze și pentru institutele învătămîntului superior un tip de contract de colaborare științifică în care obligativitatea îndeplinirii sarcinilor asumate să fie dublată de răspunderea materială și recompensele corespunzătoare pentru cei care lucrează la rezolvarea temei propuse.Experiența și orizontul larg de cunoștințe teoretice al oamenilor de știință. al cadrelor didactice universitare reprezintă un important potențial, care poate și trebuie să fie utilizat mai bine în rezolvarea problemelor curente și de perspectivă ale industriei noastre.
Prof. dr. ing. Marin UNTARU
prorector al Institutului 
politehnic Brașov

evreiesc de stat din București
împlinirea a două existență a Teatrului stat din București a fost printr-o ședință festivă, care a avut loc sîmbătă dimineața. Au participat reprezentanți ai organelor de partid și de stat, directori de teatre, scriitori de limba idiș și alți oameni de cultură.în cadrul ședinței a avut loc solemnitatea înmînării unor distincții conferite de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România. Pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea teatrului, au fost distinși cu Ordinul Muncii clasa a IlI-a, ordinul „Meritul cultural" clasele a IlI-a și a IV-a și Medalia Muncii, zece membri ai colectivului teatral.înmînînd distincțiile, tovarășul Athanase Joja, membru al Consiliului de Stat, a felicitat călduros pe cei decorați și le-a urat succese și mai mari în dezvoltarea activității teatrale. în numele acestora a mulțumit artista emerită Sevilla Pastor.în continuare a vorbit directorul Teatrului evreiesc de stat, Franz Auerbach. După ce a evocat momente din începuturile activității teatrului, -linia ascendentă pe care acesta a urmat-o de la înființare și pînă acum, vorbitorul a spus printre altele : Colectivul nostru este un demn continuator al strălucitelor tradiții ale teatrului evreiesc din toca noastră, ale cărui începuturi datează de aproape 100 de ani. în noile condiții create, un colectiv destoinic si dornic de muncă a reușit în scurt timp să cucerească admirația publicului, prețuirea colegilor de breaslă și aprecierea forurilor de partid și de stat. Pe scena noastră au văzut lumina rampei piese ale clasicilor li-

decenii de evreiesc de marcată teraturii idiș, ale clasicilor literaturii universale, ale autorilor contemporani de peste hotare și ale autorilor autohtoni. Noi vrem ca și în viitor să fim o tribună a celor mai avansate idei, corespunzătoare epocii în care trăim. Sîntem convinși că astfel vom putea răspunde tuturor celor care caută, în teatrul nostru, lumina și cultura.în cadrul ședinței au transmis felicitări colectivului teatrului, cu prilejul aniversării. Margareta Bărbuță — din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, șeful rabin al Cultului mozaic, dr. Mozes Rosen — în numele Federației comunității evreiești, artistul poporului Grigore Vasiliu-Birlic, Bekesi Iuliana, de la Teatrul maghiar de stat din Cluj, și scriitorul Moise Lax, decanul de vîrstă al scriitorilor de limbă idiș.S-a dat apoi citire unei telegrame adresate Comitetului Centra! al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată, printre altele: „în întreaga noastră activitate am fost în permanentă călăuziți de învățămintele prețioase ale politicii partidului și statului nostru. Existența teatrului nostru și condițiile în care ne desfășurăm activitatea oglindesc politica înțeleaptă a partidului și statului în problema națională. Bucurîndu-ne de drepturi și condiții la care nicicînd nu am putut visa în regimul bur- ghezo-moșieresc, am activat necontenit pentru traducerea în ’viață a idealurilor socialismului atotbiruitor.Asigurăm conducerea de partid și de stat că și în viitor vom depune toată puterea noastră de muncă, tot talentul și capacitatea de punem, pentru ca, alături noștri din celelalte teatre, întreaga, intelectualitate, cu întregul popor român, buim la desăvîrșirea construcției socialiste, Ia înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

care dis- de colegii alături de împreună să contri-

licee și facultăți o cursă spre note mari și spre anumite specialități sau locuri de muncă, deplasînd prin aceasta accentul de pe formare pe informare^, de pe gîndire pe memorare, de pe originalitate pe capacitatea reoroducti\/ă, de pe aptitudini și mo- biluri interioare pe dorințe fără acoperire etc. în plus, unele structuri, forme și tehnici docimolo- gice tradiționale. menținute în condiții social-eco- nomice sensibil modificate, stînjenesc încă1 instituțiile de învătămînt în dorința lor de a pregăti tineretul pentru scopuri superioare si pentru o activitate/ social-profesională creatoare. Este evident că revine cercetării pedagogice rolul de a formula, experimenta șl gg^țwaliza modalități superioaft* realizare a educației școală și în perspectiva ducatiei permanente.La rîndu-i educația dultilor. aflată într-o dezvoltare accelerată și inegală. tinde a deveni sistematică și continuă, dar rămîne departe de acest tel. Ea ar trebui astfel concepută îneît să preia, formația. dată tînărului de in- ■ stituțiilejde învătămînt. ca achiziție spirituală demnă de a fi menținută, aplicată, perfecționată. Unele acțiuni care-i privesc pe adulți au caracter unilateral, strict profesional, urmărind să răspundă unor nevoi presante tocmai neritm că nu beneficiază atît cît ar fi necesar de sprijinul principiilor pedagogice. După cum se știe, omul societății socialiste are un profil complex. în care preocupările și cerințele de ordin profesional, cultural, etic ocupă o pondere însemnată. Conținutul șl mijloacele educației postșcolare se cuvine să tină seamă în mai mare măsură de aceste caracteristici. Pentru a deveni continuă, permanenta, educația adultilor nu poate fi concepută ca o suită de adaptări, care ar fragmenta viata individului, deDer- sonalizîndu-1 și desensibi’i- zîndu-1. Țelul suprem rămîne realizai'ea, personalității în toată amplitudinea cerută de viata socială a tării noastre socialiste. A- tingerea lui îndeamnă la abordarea problemelor formării și perfecționării omului, în persnecHva complexității educației si pe baza unei comunicări reciproce fertile între pedagogia școlară și pedagogia a- dultilor.

Ideea că buna educație începe din primul ceas al vieții, continuînd în modalități adecvate pînă la limita ei finală, este veche în gîndirea filozofică și pedagogică. Teza educației permanente a devenit însă operantă și fecundă abia sub impulsul imperativelor generate de dinamica fără precedent a societății contemporane. Dacă acum 100 sau chiar acum 30—40 de ani. o temeinică educație școlară sau universitară o- ferea într-adevăr o pregătire eficientă pentru prestarea unei profesiuni de-a lungul întregii vieți, astăzi, exigențe obiective ne obligă să conchidem că educația hu se încheie și nu se poate încheia o dată cu școala, că menținerea eficacității pregătirii profesionale, dar și a capacității de integrare moral-culturală într-o societate cu ritm accelerat de dezvoltare, presupun un continuu proces de educație postșcolară. Cu deosebire nou este însă modul în care acest pro.ces educativ este privit în epoca contemporană. Incontestabil, întocmai ca și învăță- mîntul, educația postșcolară nu se poate desprinde de contextul social-economic al societății care o promovează, nu se poate abate de la principiile și obiectivele politico- ideologice dominante într-o anume orînduire socială. In 
societatea socialistă, educa
ția postșcolară are drept 
obiectiv îmbogățirea și con
tinua împlinire a persona
lității umane, formarea sub 
raport intelectual, profesio
nal. etic, a omului chemat 
să desăvîrșească edificarea 
socialismului, să constru
iască societatea comunistă.Pînă de curînd, o idee a- firmată cu mai multă sau mai puțină convingere, educația permanentă devine astăzi un principiu științific, viu susținut, care năzuiește să introducă modificări sensibile în planul teoriei pedagogice și în cel al acțiunii educaționale școlare și postscolare. Categoria de „educație permanentă" denumește în epoca noastră nu numai o cercetare in- terdisciplinară, ci și o acțiune socio-culturală. o investigație fundamental-a- plicativă de mare anvergură. organizată la scară națională — iar sub egida UNESCO-ului și la scară internațională — cît și un vast program educativ care tinde' să se "institutionali- zeze. Pentru prima dată în istoria civilizației — observau specialiștii întruniți nu

de dagogic european — educația a devenit un lucru care-1 interesează pe fiecare individ, de-a lungul întregii sale existențe.Se știe că acțiunea cul- 
tural-educativă adresată a- 
dulților dispune în țara 
noastră de un program 
amplu, bine orientat, pro
gram care angajează o serie 
de instituții și foruri de 
știință și cultură de cea mai 
mare răspundere și compe
tentă, organizații obștești 
și de masă etc. Sînt prezente intense preocupări pentru răspîndirea cunoștințelor cul.tural-știintifice în rîndul păturilor largi ale populației, pentru perfecționarea pregătirii profe-

realizarea ei, deci pentru a introduce această perspectivă în formarea individului. cele două procese — educația școlară și educația adultilor — trebuie să intre într-o comunicare directă. constantă și cu dublu sens. Numai cunoscînd sarcinile și tehnicile educației adultilor vom putea găsi soluții corespunzătoare u- nor dificile probleme ale educației școlare sau universitare și invers numai prin valorificarea formației date țămînt vom rințele unei perfecționări putem ignora existente între școlarul a- flat în curs de formare
de învă- realiza ce- permanente umane. Nu deosebirile de în e-a-

punct® de vedere

. sionale și tehnice a diferitelor categorii de oameni ai muncii, este organizat un învătămînt post-universitar în diferite ramuri de specialitate. Această acțiune vastă se cere însă mai bine organizată și sistematizată, adaptată mai direct cerințelor actuale și de perspectivă ale procesului de perfecționare a societății noastre socialiste.Firesc, procesul educativ- școlar sau universitar operează prin intermediul formelor specifice de instrucțiune, de studiu etc. Procesul postșcolar de educație a adultilor pleacă de la formația dată de instituțiile de învătămînt și urmărește să asigure continuitatea aspirațiilor și a intereselor făurite în perioada adolescentei și a tinereții, fără a fi însă o simplă prelungire a școlarizării în timpul maturității.înfăptuirea acestui obiectiv — educația permanentă — sau, altfel spus, organizarea educației adultilor ca proces continuu, sistematizat si. în același timp, diferențiat pe vîrste și profesiuni, pune cercetarea științifică si pe educatorii de toate unor deloc rînd. categoriile în fata probleme puțin sau abordate pînă de cu- Pentru a concura la

- Cum va 
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„Meteor
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t V

CINEMATECA 10 i

PROGRAMUL II

22,00

(Urmare din pag. I)
19,25
19,30

Formații de teatru ale căminelor culturale :
vesel ! TIMPURI NOI

15 30 ; 18,45. TOMIS

Premii și distincții acordate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă :

imperiului roman :

18 ;
15 :

voievod : LIRA »— 18. 
omul-malmută : LIRA

1 » / J -1

★Cu prilejul împlinirii a două decenii de existentă, Teatrul evreiesc de stat din București a prezentat sîmbătă seara un spectacol festiv cu premiera pe tară ..Orologiul din Praga" de Nazim Hikmet.La spectacol au luat parte directori de teatru, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Eliezer Doron, ministrul Israelului la București, și membri ai Legației.

încep bucuriile vacantei de iarnă I

PROGRAMUL I

10,00
11.30
12,00
12.30
13,00
14,00
15.30 — Telex T V.
15,35
17,00
19,00
19,20
19,45
20,05
20.15
20,50
21,10 — Filmul artistic :
22,40 — Varietăți pe peliculă.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii programului I.

8,30 — Ora exactă ; 
fi vremea ? — 
de dimineață.

8,40 — Pentru copil și școlari : 
film serial : 
XL-5" ; „La șase pași de o 
excursie".

— Ora satului.
— T.V. pentru specialiștii din agricultură.
— De strajă patriei.
— Concert simfonic.
— Volei masculin : Steaua-DInamo București. (Divizia națională A)
— închiderea emisiunii de dimineață.

— Retrospectivă olimpică „Grenoble ’68" — Ulm.
— Magazin duminical.
— Telejurnalul de seară.
— Telesport.
— Filmul documentar „A treia — Constanța".
— Desene animate : „Cuvinte"
— Concertul orchestrei „Doina Moldovei" Iași.
— Portret pe portativ : Gică Petrescu.

.Calabuch" — producție a studiourilor spaniole.

— Telex TV.
— Seară de operetă : „Gondolierii" de Sulivan. Transmisiune de la 

Opera din Cluj.
— închiderea emisiunii programului II.

e Becket : PATRIA - 10 ; 13.30 ;
17 ; 20 30.
• Profesioniștii : REPUBLICA —
9 , 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,30, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 13 ;
14.30 ; 17 ; 19,15 ; 21,45.
a Astă seară mă distrez : LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20 45, BUCUREȘTI - 8.30 ; 
11 . 13 30 : 16 : 18.30 ; 21.
« Made in Italy : CAPITOL —
8.45 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 21, 
MELODIA - 9 . 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
13.30 ; 20,45. 9
• Noaptea : CENTRAL — 8.30 ; 11 ; 
13 30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
0 Columna (ambele serii) : LU
MINA - 9—16.45 în continuare ; 
19,45, FEROVIAR - 9-15.30 în
continuare , 18.45. EXCELSIOR —
10 ; 13,15 ; 16.30 . 19.45. GLORIA — 
9; 12,15; 15 30 , 18,45. TOMIS — 
10—18.30 în continuare ; 19.45.

Delir :
; 14.
Parisul
9—21 în continuare.
Heroina : DOINA - 11.30 ; 13,45 ; 
; 18.15 ; 20.30.
Program pentru copil : DOINĂ. 
9 : 10.
6 iulie : UNION - 15.30 ; 18 ; 

.30.
Ziua în care vin peștii : GRI- 

. .’ȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.45 ; 
18.15 ; 20.45. FLOREASCA - 9 ;
11,15; 13.45 ; 16; 18.15; 20.30. AU
RORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 . 20.30. FLAMURA - 9 ; 11.15 :
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30.
• Veșnicul întîrzlat : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE - 15.15 î
17.45 ; 20.

• Hombre : DACIA — 8,15—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
• Viva Maria : BUZEȘTI - 15,30 ;
20.30.
• Judoka, agent secret : BUCEG1
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
VICTORIA — 8,45 ; 10.45 ; 12,45 l 
14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20.45.
• Superautomatui : UNIREA —
15.30.
• Lustragiul I UNIREA
20.30. DRUMUL SĂRII
17.30 ; 20.
• Ultimul
• Tarzan,
— 15,30 ; 20.
• Căderea 
GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
• Samuraiul : COTROCENI —
15.30 ; 20.30, VOLGA - 9,30—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,15.
• Eu te-am iubit : COTROCENI
— 18.
< Anna Karenina : MIORIȚA —
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
• Șapte oameni de aur : MOȘILOR
- 15,30 ; 20.30.. A
• Colivie pentru doi : MOȘILOR
— 18.
• Mărturisirile unul domn cu ca
meră mobilată : POPULAR —
15.30 ; 20,30. .. . , ■
« Gustul mierii : POPULAR - 18.
• Tudor (ambele serii) : MUNCA
— 15,30 : 18.30.
• Fete în uniformă : FLACARA
— 15,30 ; 20,30.
• Hoțul de piersici : FLACARA
— 18.
« Prințesa : ARTA - 9—15.45 în 
continuare ; 18 : 20,15.
• Operațiunea San Gennaro : Vi- 
TAN - 15,30 ; 20,15.
• Vară capricioasă s VITAN - 18.

multilaterală și adultul încadrat într-o sferă determinată a vieții sociale, dar nici nu trebuie să considerăm că educația adultilor ar putea fi organizată independent de formația generală dată tînărului de instituțiile de învătămînt. De aici nevoia racordării celor două procese — educația școlară și educația adultilor — tratate mult timp ca acțiuni cu finalități și structuri total deosebite. Perfecționarea și modernizarea învătămîntului românesc, în curs de realizare prin aplicarea cunoscutelor Directive ale C.C. al P.C.R. și a noii legislații școlare asigură noi premise educației permanente.tiei permanente.Liceul și universitatea au menirea să cultive calitățile necesare omului contemporan : receptivitatea și creativitatea, capacitatea de adaptare la schimbările impuse de știinta și tehnica modernă etc. Pentru aceasta școala trebuie să-și îndrepte mai decis și cu metodele cele mai adecvate atenția spre formarea multilaterală a tînărului și spre cultivarea capacității de autoinstruire. Din păcate, o seamă de factori extradidactici declanșează uneori de timpuriu în multe școli generale.
r

Sîmbătă a avut loc. la sala Teatrului U.G.S.R. din Capitală, festivitatea de premiere a formațiilor artistice de amatori, participante la cel de-al V-lea festival bienal de teatru de amatori „I. L. Caragiale".în urma propunerilor făcute de juriu. alcătuit din reprezentanți de frunte ai artei românești. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și C.C. al U.T.C. au acordat distincții celor mai merituoase formații. Publicăm mai jos cîteva dintre principalele premii :

Teatre populare :Premiul I și titlul de laureat al Festivalului : Casa de cultură din Lugoj, județul Timiș, pentru spectacolul „Broadway Melody '492 sau Cristofor Columb“ de Iura Soyfer ; precum și regizorului Dan Radu Io- nescu. Recitatori și alti interpret! individuali din cadrul Așezămintelor culturale :Premiul I și titlul de laureat al Festivalului • Casandra Pandichi — de la Căminul cultural Pădureni — județul Vaslui. pentru povestirea „Capra cu trei iezi" de Ion Creangă.
alPremiul I și titlul de laureat Festivalului : Căminul cultural din Zlatna, județul Alba, pentru spectacolul „Iancu la Hălmagiu" de • Paul Everac : regizorului Eugen Pătrînie- nar; Căminul cultural din Faraoani — județul Bacău, pentru spectacolul „Vizită la Malu“ de Paul Everac : regizorului Ion Mihăilescu.

Premii și distincții acordate de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor :Teatre populare de amatori :

Această dăruire spontană. emoționantă în simplitatea ei. mi se pare a fi trăsătura esențială a artei interpretative amatoare, calitate ce se cuvine a fi păzită cu strășnicie, fiindcă dacă ni se prefigurează o primejdie — și cea mai gravă — mi se pare că este aceea de a se cădea în ispita copierii spectacolelor profesioniste, luate ca model și tel. Si cu aceasta ne apropiem de 
problema regiei și a felului cum sînt îndrumați interpret» acestei arte pe care numai din pricina ți
nui vocabular sărac o numim amatoare. Am sentimentul că s-ar face o gravă eroare dacă în expresia artă amatoare s-ar implica o nuanță de diletantism și dacă virtutea superioară a acestor actori — sinceritatea lor necontrafăcută — ar fi convertită într-un profesionalism

devotat acestei spirit de to- Cred însă că de o treaptă îndoială, dar să fie denă- echipele se 
re

neavenit și nedorit de nimeni. Marea majoritate a colectivelor care au luat parte la bienală se bucură de îndrumarea unor actori ce s-aumunci cu un tală dăruire, e vorba doar necesară fără care e bineșită Colectivele, de toate proveniențele cuvine să-și creeze 
gizori proprii. îndrumători artistici mult mai legați de interpreti directori de scenă care să vină cu o viziune artistică personală. la fel de proaspătă, de surprinzătoare si de percutantă ca a internrptilorDar poate că mai importantă decîl toate e problema repertoriului Fără îndoială că echi-

pete de amatori fac un act major de cultură re- prezentînd piese din repertoriul clasic, original si u- niversal. din dramaturgia contemporană. Mi se pare însă că e momentul — tocmai din pricina felului cum a crescut forța interpreti- lor — ca să se ivească o dramaturgie originală --u precădere închinată acestei arte o dramaturgie scrisă nu pentru o cenușăreasă demnă de superioare compasiuni artistice ci o dramaturgie vie. nouă interesantă pasionantă creată Ia fata locului de cei care cunosc aspectele cele mai tainice ale vieții trăite de interpretii de ne scenă m existenta Iot cotidiană și care nu poate să nu aducă un suflu de prospețime, chiar dacă Ia

început va șchiopăta în raport cu perfecția pieselor scrise de profesioniști.Am sentimentul că e doar o problemă de curai și de inițiativă pentru ca o asemenea dramaturgie să înceapă a-și spune cuvîntul 1 Si dacă -mai e nevoie de un argument savant, ca să devină convingător experiența marelui Lorca si a „Barăcii": poate servi ca stimulent, fiindcă la ora îndrăznelii sale, poetul celebru de mâi tîrziu dramaturgul de ge- I ..Casei Bernardei nu era decît un tî-năi entuziast și necunoscut dar .profund încrezător în forța fără limită a talentelor populareO asemenea artă slujită de texte explozive prin originalitate, în

tr-o regie pulsînd de forța unei imaginații fertile și noi. stînd pe umerii unor interpreti sensibili. imuni la rutină. va putea aduce și un aport substantial în procesul de înnoire a artei profesioniste. Se vorbește de multă vreme de un teatru al a- vangărzii. căutat însă adeseori acolo unde nu se află decît experiențe perimate, devenite pagini de istoriografie literară.Văd în această artă a mulțimilor adevărata a- vangardă a ceasului de fată, fiindcă mi se oare a fi o artă plurală vitală cutezătoare inepuizabilă în capacitatea ei de a crea noi orizonturi de cultură inedite nebă- nuite sie.spre încă acesta domeniul maior manifestare, al unei reale și autentice avangărzi 7

Formații de teatru ale caselor de cultură :
Premiul I și titlul de laureat al Festivalului — Teatrul popular al sindicatelor Uzinelor mecanice Plo- peni — județul Prahova, pentru piesa „Domnișoara Nastasia" de G. M. Zamfirescu ; Teatrul popular al sindicatelor din orașul Gh. Gheorghiu- Dej, pentru piesa „Petru Rareș" de H. Lovinescu.

modalități de exbre- deschizînd drumuri zone de sensibilitate neexplorate Nu este de

Premiul I și titlul de laureat al festivalului : Palatul culturii din" Pitești, județul Argeș, pentru spectacolul „Gioconda și celelalte" de Cehov — O’Neill — Vulpescu : precum și regizorului Val Dobrin.Premiul II — Palatul culturii din Brașov, pentru snectacolul „Anton Pann" de Lucian Blaga ; Casa de cultură a municipiului Oradea, iudetul Bihor, pentru spectacolul „Repetiția" de Albert Maltz (în limba maghiară) : Casa de cultură a sectorului VIIT-București. pentru spectacolul „Opinia publică" de Aurel Barantia.Premiul III — Palatul culturii din Cluj, pentru spectacolul „Privește înapoi cu mînie" de J. Osborne (în limba maghiară) : Palatul culturii din Brașov, pentru spectacolul „Menajeria de sticlă" (în limba gemenă) ; Casa de cultură Tîrgoviște, județul Dîmbovița, pentru snectacolul „Serenada din trecut" de Mircea Dem. Rădulescu • Casa de cultură Mangalia din iude’nl Constanta nen- tru spectacolul „Capcana" de Robert Thomas.

Formații de teatru :Premiul I și titlul de laureat al Festivalului : Formația de teatru a sindicatului învătămînt Bicaz pentru piesa „Baltagul" : formația de teatru a clubului C.F.R. Timișoara, pentru piesa „Ursul".Recitaluri de poezie :Premiul I și titlul de laureat — sindicatului întreprinderii Tehnica sanitară Oradea,Premii și distincții acordate de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist :Premiul Comitetului Central al U.T.C., Diploma de onoare și titlul de laureat al Festivalului : Casa de cultură Cernavodă — iudetul Constanta pentru spectacolul .Cioburi de pahar" de Ion Maximilian ; regizorul Boris Dunăreanu.



SClNTEIA — duminică 22 decembrie 1968 PAGINA 5
EăMSSSS ®ss®®^3SEssEE<E3SE5®3fflsssrasaffi®235s®z^ffiSESE^^E^E®sE3ss®sss3EESEsasssE®^ffis®E^EE^SEs®EEES3

A.

Informa de la Berlin TELEGRAME EXTERNE

a delegației II. G. S. B.,
mdiisâ de tovarășul Gheorghe Apostol
Delegația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe 
Consiliului 
membru al Comitetului Executiv 
și al Consiliului General al Fede
rației Sindicale Mondiale, care a 
participat la lucrările celei de-a 
35-a sesiuni a Comitetului Executiv 
al F.S.M. și la cea de-a 18-a sesi
une a Consiliului General al F.S.M., 
desfășurate între 15 și 19 decem
brie la Berlin, s-a înapoiat în Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Larisa Munteanu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
membru al Consiliului General al 
F.S.M., și Ion Tănăsoiu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
șeful secției relații internaționale a 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Consi-

Apostol, președintele
Central al U.G.S.R.,

liului Central al U.G.S.R., Ion Co
toț, Gheorghe Petrescu și Ion Preo
teasa secretari ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., membri și membri 
supleanți ai Comitetului Executiv 
al Consiliului Central, activiști ai 
sindicatelor, reprezentanți ai pre
sei.

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul Republicii Democrate 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei.

★
In drum spre patrie, delegația a 

făcut o escală la Praga. Pe aero
portul Ruzine, ea a fost salutată de 
Karel Valența, președintele Consi
liului orășenesc al sindicatelor din 
Praga, membru al Prezidiului 
C.C.S. din R.S. Cehoslovacă, de ac
tiviști ai sindicatelor.

Au fost prezenți Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, și membri ai 
ambasadei.✓

Cronica zilei
O delegație a Consiliului General al Sindicatelor din Japonia — SOHYO, condusă de Jiichiro Koika- wa, secretar, care întreprinde o vizită în unele țări din Europa, a fost oaspete al Consiliului Central al U.G.Ș.H. în zilele de 20 și 21 de- cembrte.. Membrii delegației au a- vut convorbiri cu Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., cu care prilej s-a făcut un schimb de păreri cu privire la preocupările pe plan intern și activitatea internațională a centralelor sindicale din cele două tari, la modalitățile și căile dezvoltării relațiilor dintre sindicatele din România și Japonia.

★în urma schimbului de note verbale efectuat la 20 decembrie a. c., la New Delhi. între Ambasada Republicii Socialiste România în India și Ministerul Afacerilor Externe indian a intrat în vigoare cordul între Guvernul Republicii cialiste România și Guvernul publici! India pentru evitarea blei impuneri a veniturilor întreprinderilor care exploatează avioane și nave în traficul internațional, semnat la 25 septembrie 1968, la New Delhi. Acordul are menirea de a contribui la dezvoltarea transporturilor maritime și aeriene între cele două țări prin acordarea, pe bază de reciprocitate, de scutiri și reduceri de plata impozite-

A- So- Re- du-

e ■■

,U
j

lor asupra veniturilor realizate pe teritoriul unei părți, din exploatarea avioanelor și navelor apartinînd celeilalte părți, în traficul international.
★Numeroși tineri muncitori, elevi și studenți din Iași și tineri vietnamezi care studiază în institutele de învățămînt superior din acest oraș s-au întrunit sîmbătă după amiază la Casa de cultură a tineretului într-un miting consacrat împlinirii a 8 ani de la constituirea Frontului de Eliberare din Vietnamul de sud. Au participat, de asemenea, membri ai Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în țara noastră, precum și delegația Uniunii tineretului pentru eliberare din Vietnamul de sud care vizitează România.în încheierea mitingului a fost adoptat în unanimitate un mesaj de solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru eliberarea și independența patriei sale.

★Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei miniere și energiei electrice, condusă de Petre Furdul, președintele Comitetului uniunii, care a luat parte la cea de-a V-a Conferință profesională internațională a minerilor, ce a avut loc la Berlin. (Agerpres)

în zilele de 19 și 20 decembrie 
a avut loc la București sesiunea a 
7-a a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Comisia a analizat modul 
deplinire a recomandărilor 
tate anterior și a constatat 
tisfacție că în colaborarea 
mică și tehnico-științifică 
cele două țări s-au înregistrat re
zultate importante.

în domeniul schimburilor comer
ciale dintre România și Bulgaria, 
comisia a adoptat recomandări cu 
privire la dezvoltarea în conti
nuare a acestora.

La sesiune au fost examinate 
noi probleme de colaborare și 
cooperare economică, pe baza lu
crărilor pregătitoare efectuate de 
specialiștii celor două părți. Co
misia a constatat că există posi
bilități de colaborare și cooperare 
între cele două țări — îndeosebi 
în domeniul mașinilor agricole, 
construcțiilor navale, mașinilor 
textile, echipamentelor pentru in
dustria chimică și alimentară, pro
duselor electrotehnice și altele, 
stabilindu-se un program de mă
suri în vederea concretizării lor.

Cele două părți au trecut în re
vistă stadiul lucrărilor de proiec
tare privind complexul hidroteh
nic din zona Islaz—Somovit de pe 
Dunăre și au stabilit măsuri pen
tru continuarea acestora.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere reciprocă, care carac
terizează relațiile dintre cele două 
țări socialiste vecine.

Protocolul încheiat cu acest pri
lej a fost semnat de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi

de în- 
adop- 

cu sa- 
econo- 
dintre

liului de Miniștri, președintele 
părții române în comisie, și de 
Pencio Kubadinski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții bulgare în comisie.

* A
Tovarășul Gheorghe Rădulescu 

a oferit sîmbătă, în saloanele res
taurantului Athenee Palace, un 
dejun în onoarea tovarășului Pen
cio Kubadinski și a persoanelor 
care-1 însoțesc. Au participat Oc
tavian Groza, ministrul energiei 
electrice, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, membri ai conducerii unor 
ministere economice.

A fost prezent Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

★
Seara, Pencio Kubadinski, vice

președinte. al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, și ceilalți 
membri ai delegației bulgare, care 
au participat la lucrările sesiunii a 
Vil-a a Comisiei mixte guverna
mentale româno-bulgare de colabo
rare economică și tehnico-științifi
că, au părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La plecare, în Gara de Nord, oas
peții au fost conduși de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Octavian Gro
za, ministrul energiei electrice, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Bulgariei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Funeraliile compozitorului

Tiberiu BrediceanuBre- al cărui corp neînsuflețit depus la sediul Uniunii

unor or o • •

județene de partid
(Urmare din pag. I)Conferințele au exprimat adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc, la politica internă și externă a partidului, hotă- rîrea lor de a munci fără preget pentru a da viață mărețului program de înflorire a patriei elaborat de partid.Conferințele au adoptat hotărîrl privind îmbunătățirea în continuare a activității organizațiilor de partid.Au fost aleși apoi membrii comitetelor județene de partid și ai comisiilor de revizie.Ca primi-secretari ai comitetelor județene de partid au fost aleși tovarășii : la Bistrița-Năsăud — Cri* șan Adalbert : Botoșani — Gheorghe Ghinea ; Cluj — Aurel Duca ; Con-

ABONATI-VA PENTRU 
ANUL 1969 LA REVIS
TELE: lei

fa

lei

lei

Revista de chimie — 160 
(apariție lunară)

Petrol și paze — 160 lei 
pariție lunară)

Celuloză și hîrtie — 160 
(apariție lunară)

Materiale plastice — 150 
(sase apariții).

Costul unui abonament anual 
individual pentru cadrele teh
nice. didactice, studenți este 30 
lei.

Abonamentele se primesc pe 
adresa : Centrul de documenta
re al industriei chimice și pe
troliere, București, Bd. N. Băl- 
cescu, nr. 16, sectorul 1, tele
fon 14 72 10 — interior 184.

stanța — Petre Ionescu ; Covasna — Kirăly Carol ; Galați — Constantin Dăscălescu; Hunedoara — Ioachim Moga ; Iași — Miu Dobrescu ; Maramureș — Gheorghe Blaj ; Mehedinți — Constantin Drăgoescu ;. Olt — Constantin Sandu ; Prahova — Dumitru Balalia; Sălaj — Laurean Tulai; Sibiu — Richard Winter ; Suceava — Emil Bobu ; Teleorman — Marin Drăgan ; Timiș — Mrhai Te- lescu ; Tulcea VîlceaLa Timișoara, în cadrul conferinței de partid, tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al comitetului județean P.C.R., a dat citire chemării conferinței organizației de partid Timiș către toate organizațiile județene ale Partidului Comunist Român, către întreaga țărănime, către toți oamenii muncii din agricultură. Chemarea a- probată de delegați a fost transmisă tuturor organizațiilor județene de partid.In cadrul tuturor conferințelor au fost dezbătute chemările adresate de conferința organizației de partid a municipiului București și de conferința organizației Timiș. Răspunzînd cu însuflețire acestor chemări, delegații s-au angajat în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județele respective la desfășurarea unei intense activități creatoare în vederea realizării și depășirii planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969, a obținerii unor noi și remarcabile succese în economie, știință și cultură, în toate domeniile construcției socialiste.

Teodor Coman ;Petre Bănică.

Artistului poporului Tiberiu diceanu, se afla Compozitorilor — instituție ce îl numără printre membrii săi venerați — i-au adus vineri și sîmbătă omagiul lor sincer, emoționant, colegi vîrstnici și tineri, prieteni, cei care i-au prețuit creația și îndelunga sa activitate pusă în slujba înfloririi culturii românești. Pe perne de catifea fuseseră depuse înaltele ordine și medalii cu care Tiberiu Brediceanu a, fost, distins pentru meritele •sa'le,“ de jdr-împrbjur sejaflșu.MnȘuț:- te coroane de flori din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a unor instituții de cultură, u- nitmi de creație etc. La catafalc au făcut de gardă muzicieni și alți oameni de cultură și artă.Sîmbătă. la ora 12. a început ceremonia de doliu, la care au luat parte reprezentanți ai unor instituții culturale. numeroși muzicieni și alți oameni de cultură.Tiberiu Brediceanu — a spus Ion Dumitrescu, președintele Compozitorilor — a iubit populară românească cu candoarea și romantismul ____iubiri, ca și muzicienii mai vechi sau contemporani cu el : Musicescu, Mureșianu, Vidu, Kiriac, Cucu. Dră- goi. Dintr-un adînc sentiment de dragoste față de popor, dintr-o perfectă comuniune de simțire cu oamenii acestor locuri a pornit și s-a împlinit timp de șase decenii opera sa. Lui Tiberiu Brediceanu i-a fost hărăzit să vadă și să trăiască înflorirea muzicii românești de-a lungul multor decenii pînă astăzi.în numele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Ion Brad, vicepreședinte al C.S.C.A., a spus : Tiberiu Brediceanu a fost organizatorul neobosit al vieții muzicale din țara noastră, ctitor al unor instituții de seamă care au afirmat spiritualitatea și puterea de creație a unui popor mîndru și talentat, harnic și plin de o nobilă demnitate. Astfel a pătruns numele lui în conștiința generațiilor contemporane, astfel l-am cunoscut și l-am cinstit, la rîndu-ne, ca pe un clasic al muzicii românești, alături de toți acei creatori și oameni de bine care și-au dat prinosul de muncă și de energie la făurirea culturii noastre de astăzi. Creația sa rămîne un exemplu de artă adevărată, răspunzînd celor mai adînci imperative ale luminării și atragerii spre frumos a maselor largi. în acest sens ea se alătură creației înaintate a precursorilor, este un exemplu clasic al strînsei legături sincere și entuziaste între intelectual și poporul

Uniunii muzica patima, primei

din care s-a născut. Partidul și statul nostru au acordat artei și activității lui Tiberiu Brediceanu cinstirea cea mai adîncă. Pilda vieții și activității sale va rămîne veșnic vie în cugetele și inimile noastre.Amintind meritele deosebite ale marelui dispărut. Zeno Vancea, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor, a spus : Artist cetățean, de o înaltă conștiință patriotică, slujitor devotat al cauzei muzicii naționale. Tiberiu Brediceanu s-a distins în întreita i calitate de compozitor, folclorist și " neobosit' animator al vieții mtiitibăle. Viața lui închinată artei și progresului, opera sa muzicală însuflețită de dragostea față de omul din popor și creația lui rămîn pilde admirabile, constituind pentru urmași un puternic îndemn,Tiberiu Alexandru, șeful sectorului muzical din cadrul Institutului de etnografie și folclor al Academiei, a relevat, printre altele, statornica dragoste a lui Tiberiu Brediceanu pentru creația populară, preocupările sale de folclorist. De viata și creația nopotului el era legat prin înseși fibrele sufletului său.Evocînd legăturile vechi ale ilustrului compozitor dispărut cu teatrul liric, Petre Codreanu, director adjunct al Operei Române, a spus : Tiberiu Brediceanu va rămîne de-a pururi pentru noi și pentru urmașii noștri ca unul dintre animatorii neobosiți ai vieții muzicale, ca un om care s-a dăruit cu aceeași pasiune luptei pentru dezvoltarea și înflorirea artei naționale. în acest sens, contribuția esențială a lui Tiberiu Brediceanu la întemeierea Operei Române și a Teatrului Național din Cluj rămîne ca un fapt de majoră importantă culturală. Ca director al Operei Române din București el a orientat repertoriul spre promovarea masivă a creației originale și a înființat orchestra proprie a Operei.A trăit, a simțit, a creat și a năzuit împreună cu poporul — a spus compozitorul Liviu Glodeanu. Cu viziunea omului de elevată perspectivă, a luat parte la o luptă de pionierat, străbătînd drumurile celor mai îndepărtate sate pentru a aduna comorile artei populare și a le arăta lumii. A scos din necunoaștere sufletul muzicii și l-a pus la vedere.După ceremonia de doliu, sicriul cu corpul neînsuflețit al compozitorului Tiberiu Brediceanu. artist al poporului, a fost transportat spre Lugoj, orașul său natal. înmormîntarea va avea loc duminică 22 decembrie, la ora 14.

LUCRĂRILE
SEIMULUI 
POLONEZ

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în 
cadrul sesiunii Seimului, care se 
desfășoară la Varșovia, deputatul 
Igor Lopatinski a prezentat pro
iectul de lege cu privire la pla
nul economiei naționale pe anul 
1969 și la principalele prevederi 
ale planului pe 1970, precum și 
proiectul bugetului de stat pe a- 
nul 1969.

Raportorul a arătat că anul vii
tor venitul național urmează să 
crească cu 5 la sută. Pentru 1969 
se prevede dezvoltarea, în spe
cial, a industriilor metalurgică și 
extractivă. Ritmul cel mai rapid 
de creștere îl vor înregistra con
strucția de mașini (12,9 la sută) 
și industria chimică (11,8 la sută), 
în agricultură se prevede crește
rea producției globale cu 2,1 la 
sută față de media perioadei 
1965—1968. Investițiile în agricul
tură vor crește cu 7 la sută în 
comparație cu anul în curs. Sar
cina principală a agriculturii, a 
subliniat raportorul, este lichida
rea importului de cereale, dez
voltarea creșterii vitelor pe baza 
furajelor produse în țară.

Anul viitor, fondul de salarii 
va crește în sectorul socialist cu 
peste 6 la sută față de 1968.

DECLARAȚIA COMITETULUI 
FEDERAL PENTRU

CONSTITUIREA P. C. GERMANBONN 21 (Agerpres). — Comitetul federal pentru constituirea Partidului Comunist German a dat publicității vineri o declarație în legătură cu hotărîrea guvernului R.F. a Ger-. maniei de a amina examinarea problemei interzicerii Partidului națio- nal-democrat de esență neonazistă. Deși ministrul de interne, . Benda, este în posesia unui material suficient pentru a se interzice acest partid în conformitate cu Constituția R.F.G., se spune în declarație, Uniunea creștin-democrată și aripa sa bavareză — Uniunea creștin-socială — nu doresc totuși să se adopte a- ceastă măsură.Declarația subliniază, pe de altă parte, că ministrul Benda a primit indicația de a prezenta în viitorul apropiat un raport cu privire la oportunitatea interzicerii Partidului Comunist German ca o formațiune politică succesoare a Partidului Comunist din Germania. O asemenea măsură ar lovi în toți democrații și socialiștii, în interesele vitale ale clasei muncitoare, arată declarația. Partidul Comunist German cere ca activiștilor săi să li se recunoască pe deplin drepturile constituționale. El se pronunță pentru anularea interzicerii Partidului Comunist din Germania, pentru a se limpezi atmosfera politică din țară și a se îndepărta pericolele care amenință democrația.

UN VECHI ORAȘ,.
UN DICTON
SI O CUNUNĂ

Nu dintr-un spirit de 
metodă sau viziune 
strict istorică ești ten
tat să împărți „biogra
fia" unuia sau altuia 
dintre orașele ungare 
în două părți inegal 
amplificate în timp și 
semnificații: înainte și după eliberarea țării. 
Realitatea ce pulsează 
din nervurile noului 
care se dezvoltă fra
pant, relevat dintru 
început călătorului în 
geometria de oțel și beton a construcțiilor 
durate recent, oferă un 
cîmn larg de meditație 
asupra esenței celei de-a doua etape. La Bu
dapesta, la Pecs sau 
Mohaci, la Szeged, De
brețin sau Sâkesfehir- 
văr, ca si în1 multe al
te locuri din Ungaria, 
această istorie actuală 
ți se înfățișează la tot 
pasul.

Poposim pentru un 
timp în ultimul din o- rașele amintite, Sâkes- 
fehervâr, o străveche 
așezare, prima capita
lă a tării. în care s-a 
întrunit primul parla
ment ungar. Tot aici, 
la începutul secolului 
trecut, a luat ființă pri
mul Teatru Național. 
Deși distrus in mare 
parte în timpul celui 
de-al doilea război 
mondial, orașul mai 
păstrează numeroase 
monumente vechi. In 
piața centrală se 
înaltă capela gotică 
Sfînta Ana. un palat în 
stil baroc. Tot în cen
tru s-a „plantat" un o- 
riginal parc, care este, 
în același timp, și un 
lapidarium, cuprinzînd 
fragmente de arhitectu
ră veche. Această gră- 
dină-muzeu atestă a- 
devărul vechiului dic
ton că pietrele au me
morie bună, păstrînd 
vii secvențe ale isto
riei. Ungaria de astăzi 
dă acestui dicton noi 
dimensiuni. Ea își dăl- 
tuiețte în masa vremii, 
zi de zi, o istorie pal
pitantă, bogată în eve
nimente. densă în fap
te. In forma lor cea 
mai evidentă, aceste 
realizări ale anilor 
noștri, anii socialismu
lui, le poți întîlni în 
sectorul industrial sau, 
în genere, în cel eco
nomic. Așa. de pildă, dacă ar fi să ne refe
rim numai la S&lcesfe- 
hervdr, astăzi orașul 
numără cîteva zeci de 
fabrici și uzine, car
tiere noi de locuințe.

numeroase scoli și o populație muncitoare ale cărei însușiri crea
toare sînt sursa prin
cipală a tuturor pro
greselor.

De departe „Video- 
ton", această renumită 
fabrică de aparate de 
radio, televizoare și a- 
parataj electric, domi
nă tabloul industrial al 
orașului. Gradul înalt 
al înzestrării tehnice, 
nivelul ridicat al califi
cării forței de muncă, 
precum și dorința vie 
a fiecărui salariat de 
aci de a spori necon
tenit prestigiul mărcii 
fabricii sînt elemente-

NOTE DE

DRUM DIN
R. P. UNGARĂ

le care au făcut cu
noscute în tară, ca și 
peste hotare, produsele 
realizate de „Video- 
ton".

Iată și cîteva date 
scoase din fisa, mono
grafică a întreprinde
rii : vechea fabrică de 
arme și cartușe de vî- 
nătoare, în urma refacerii complete și dotării cu noi mașini și 
utilaje, și-a schimbat 
complet profilul, pro- 
ducînd, din 1955, apara
te de radio. Patru ani 
mal tîrzlu a fost asi
milată și producția de 
televizoare. An de an 
fabrica a crescut atît 
pe linia volumului pro
ducției, cit și a numă
rului de muncitori. 
Mal rapid însă a cres
cut producția — ne 
spunea tov. Gede An- 
drăs, șeful serviciului 
comercial al întreprin
derii. Și interlocutorul 
dă cîteva cifre. In 
timp ce numărul mun
citorilor s-a triplat în 
ultimii 13 ani, ajun- 
gînd în prezent la pes
te 11 000, volumul pro
ducției a crescut în a- 
celasi timp de peste 15 
ori. Se produc, la nive
lul anului curent, peste 
300 000 aparate de ra
dio și 250 000 televi
zoare. Anul acesta a 
intrat în comerț tele

vizorul cu numărul de 
fabricație un milion.

— Cum se explică a- 
cest progres al pro
ducției, al productivi
tății muncii 2

— In esență este 
vorba de o armonizare 
între factorul tehnic 
și cel uman — ne ex
plică tov. Gede. Am 
căutat de fiecare dată 
să smulgem mașini
lor maximum posibil. 
Or, pentru aceasta a- 
vem nevoie de oameni pricepuți, cu înaltă ca
lificare. In numele aces
tei necesități am făcut 
tot ce se poate : am spo
rit numărul inginerilor 
din sectorul concepție, 
avem 1 000 tehnicieni și 
3 000 muncitori, pregă
tiți special pentru pro
ducția de aparate de 
radio și televizoare. 
Ceilalți muncitori au de 
asemenea o calificare 
ridicată.

— Știm că la Buda
pesta există o altă fa
brică. .,Orion", cu un 
profil de producție a- 
semănător cu al uzinei 
dv. Ce relații întreți
neți cu întreprinderea 
budapestană ?

— Nu trebuie să uităm că producem într-o 
economie socialistă și 
de aceea căutăm să fo
losim toate avantajele 
pe care ni le oferă. Fa
cem schimb de expe
riență, împărtășim ce
lorlalți din „secretele" 
noastre de fabricație, 
dar în același timp ne 
dezvoltăm independent. 
Concurăm, în sensul po
zitiv al noțiunii, în rea
lizarea produselor de 
înaltă calitate, elegan
te, rezistente și ieftine. 
Recent am mărit durata 
de garanție la produsele 
noastre la 2 ani. în pre
zent facem pregătiri 
pentru introducerea în 
fabricația de serie a te
levizoarelor pentru 
transmisiunile în culori.

Ca și la „Videoton", 
aceleași preocupări de 
sporire și diversificare 
continuă a producției, 
de ieftinire a ei pot fi 
întîlnite și la uzina de 
metale ușoare, uzina de 
scule, fabrica de caro
serii pentru autobuze. 
Toate aceste uzine, îm
preună cu multe alte 
întreprinderi situate în 
jurul orașului, încon
jură parcă cu o cunună 
bătrînul Sekesfehârvâr, 
dîndu-i alura unui per
sonaj mitic, ce-și tră
iește o a doua tinerețe.

Viorel SALAGEAN
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® MARIA ALEXANDRU A ÎNTRECUT-O PE CAMPIOANA 

EUROPEANĂ ILONA VOSTOVADeși într-o alcătuire ad-hoc, cauzată de unele ieșiri din formă ale jucătorilor consacrați, echipa mixtă de tenis de masă a țării noastre a fă

m ATENTIĂ CITITORI
LOR REVISTEI DE ISTO
RIE SI TEORIE LITERARĂ 
Ă ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE 
NIA

ROMS-

și teorie 
de patru

Revista de istorie 
literară, care apare 
ori pe an, publică studii si cer
cetări de istorie și critică lite
rară privind literatura română 
și literatura universală; teorie 
literară ; texte și documente literare inedite; note si comen
tarii ; recenzii; bibliografia tu- 

■ turor lucrărilor die specialitate 
(volume și periodice), apărute în 
România.

Revista aduce 
cititorilor că se 

abonamente 
Prețul unui 
este 100 lei. Abonamen- 

se primesc la oficiile și
la cunoștința 
mai primesc 
pentru anul 

abonament a-
încă
1969.
nual
tete .. ...______ . .
agențiile poștale, precum și la 
factorii poștali.

(Agerpres)
vremea

la Academia de studii economiceManifestările organizate cu prilejul semicentenarului absolvirii de către prima promoție de economiști a învățămîntului economic superior s-au încheiat sîmbătă în Capitală, o dată cu terminarea lucrărilor sesiunii științifice jubiliare consacrată acestui eveniment de către Academia de studii economice. Timp de trei zile, sesiunea a făcut un bilanț al realizărilor în domeniul științelor economice, atît în cadrul învățămîntului și publicisticii, cît și al soluțiilor economice aplicate în producție. în 14 secții de specialitate, cadre didactice și alți specialiști din producție au dezbătut probleme de mare importantă privind dezvoltarea în continuare a științelor economice și aplicarea lor concretă în diferite ramuri ale economiei naționale. Au fost prezentate în cadrul sesiunii probleme practice de mare actualitate, cum sînt : conducerea și organizarea științifică a producției și a muncii, balanța legăturilor dintre ramuri, sistemul informațional economic, u- tilizarea calculatoarelor la rezolvarea problemelor economice, probleme de optimizare și programare matematică, dezbătute mai ales în cele

trei secții de calcul economic și cibernetică economică.
★Seara, la Casa oamenilor de știință, conducerea Academiei de studii economice a oferit o masă în cinstea narticipanților la manifestările organizate cu prilejul semicentenarului absolvirii de către prima promoție de economiști a învățămîn- tului economic superior. (Agerpres)

DE LA ADAS
Asigurărilor de 
tragerea de a- 

luna decembrie 
de

Administrația 
Stat anunță că 
mortizare pe 
1968, a asigurărilor mixte
viață, are loc la 31 decembrie 
1968, în orașul București.

Pentru a participa la trage
re, este necesar ca asigurata 
să-si achite la termen ratele de 
primă.

Ieri in țara : vremea a fost umedă și a continuat să se răcească ușor. Cerul fost mai mult acoperit. Au continuat să cadă ploi temporare în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania, și cu caracter local în Db- brogea. în Moldova a plouat izolat. Pe alocuri în Banat și Transilvania ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat în general slab, cu unele intensificări în sudul tării. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade la Satu Mare, Huedin, Caransebeș și Oravița și 10 grade la Corugea.Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 decembrie. în țară, vremea în general umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade, iar maximele între minus 2 și 8 grade, izolat mai ridicate. Ceață locală. în București: vreme în general umedă, cu cerul mai mult noros. Precipitații slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Ceață dimineața și seara.

cut față relativ onorabil puternicei reprezentative a Cehoslovaciei, formată din Ilona Vostova, campioana Europei, experimentatul Jaroslav

Stanek, campion al țării sale, și Ștefan Kolarovics, un tînăr cu perspective. întîlnirea, disputată în cadrul „Ligii europene", a revenit în cele din urmă, la capătul a 7 meciuri (patru de simplu masculin și cîte unul de simplu feminin, dublu mixt și dublu masculin), formației Cehoslovaciei, cu scorul de 5—2.Fără îndoială, meciul cel mai așteptat de spectatori a fost cel feminin ; se întîlneau campioana europeană ’68 (Ilona Vostova, 15 ani) cu campioana europeană ’67 (Maria Alexandru, 29 de ani). Binecunoscuta noastră sportivă a cîștigat partida, după o frumoasă comportare. în primul set, deși a fost condusă la început, a avut un final impetuos, ter- minînd în avantaj cu 21—18. Același scor l-a înregistrat și în setul al doilea, în care a condus permanent. A doua victorie românească s-a consemnat în proba de dublu mixt. Maria Alexandru în tandem inedit cu clujeanul Șerban Doboși (campionul nostru de juniori, 17 ani) a întrecut în trei seturi (21—17, 10—21, 25—23) cuplul Ilona Vostova, Jaroslav Stanek. Setul decisiv al acestui meci, și mai ales finalul său, a întrunit aprecierile și aplauzele unanime ale celor prezenți.Cele cinci victorii ale echipei cehoslovace au fost cucerite de Stanek (2—0 cu Doboși și 2—0 cu Dumitriu), Kolarovics (2—0 cu Dumitriu și 2—0 cu Doboși) și Stanele, Kolarovics — la dublu masculin (2—1 cu Doboși, Dumitriu).
AZI IN CAPITALĂ

în cadrul ultimei etape t.urului diviziei naționale A la volei, astăzi, în sala Floreasca din Capitală, se vor desfășura următoarele partide (cti începere de la ora 8,30) : Medicina București Farul Constanța
(feminin). Rapid București — Dinamo București (feminin) ; Dinamo București — Steaua București (masculin). Ulfmele două din aceste meciuri sînt considerate veritabilele derbiuri ale campionatelor.

Pe scurt
de peste hotare

o Turneul de tenis de Ia Calcutta a fost cîștigat de campionul României, Ilie Năstase, care l-a învins în finală cu 6—4, 2—6, 6—1 pe polonezul Nowicki.
o în cadrul finalelor campionatelor internaționale de tenis de la Calcutta, tenismanul român Ilie Năstase a obținut și alte victorii. în afara cuceririi primului loc la simplu. Năstase și Lall (India) au terminat victorioși în proba de dublu, învingînd în finală cu 6—3, 6—3 pe Marcu și Dron (România). Năstase și Alice Tym (S.U.A.) s-au clasat pe primul loc la dublu mixt. Judith Di- bar (România) a cîștigat proba da simplu, învingînd-o cu 8—6, 8—6 pa Alice Tym (S.U.A.).
O Ieri, în penultima zi a turneului internațional feminin de handbal de la Moscova, echipa R. D. Germane a învins cu scorul de 12—8 (3—3) e- chipa României. Selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 14—5 (9—3) echipa Bulgariei, iar Ungaria a dispus cu 11—7 (7—4) de echipa Poloniei.Astăzi, în finala turneului, se în- tilnesc echipele U.R.S.S. șl R. D. Germane, care totalizează fiecare cîte 8 puncte. Echipa României întîl- nește formația Poloniei.
o Echipa de rugbi Grivița Roșie București și-a început turneul în Franța jucînd la Toulon cu echipa Racing Club. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 12—8.
o Ieri, în campionatul republican de hochei pe gheață, care se desfășoară în Capitală. Dinamo a învins cu 9—1 pe Petrolul—Geologie, iar Steaua a întrecut cu 15—1 pe Agronomia Cluj.
o La Zagreb se desfășoară în prezent un concurs internațional de patinaj artistic la care participă și sportivi români. Proba masculină a fost cîștigată dc Gtinther Zoller (R. D. Germană', care a totalizat 1 533,1 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Grimellet (R. F. a Germaniei) — 1 533,1 puncte ; Anderl (Austria) — 1 532,6 puncte etc. Patinatorul român Mihai Stoenescu a o- cupat locul 9 cu 1252,6 puncte.o în „Palatul sporturilor" din Torino s-a disputat întîlnirea do box pentru titlul european Ia categoria muscă dintre deținătorul centurii, italianul Ferdinando Atzori, și compatriotul său Franco Sperați. La capătul unui meci în care a fost net superior, Atzori și-a păstrat titlul, cîștigînd prin abandon în repriza a 9-a.



în uitima zi ia O. N. U LA ANIVERSAREA E.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD PRAGA

REZOLUȚII ADOPTATE MITING FESTIV

IN ADUNAREA GENERALĂ
NEW YORK 21 (Agerpres). — A- dunarea Generală a O.N.U. a încheiat examinarea problemei dezarmării, adoptînd rezoluții referitoare la diferite aspecte ale acestei chestiuni de primă importanță. Astfel a fost votată rezoluția care cheamă Comitetul celor 18 state să-și intensifice eforturile în vederea elaborării unui acord de dezarmare generală și totală. O altă rezoluție cere guvernelor S.U.A. și U.R.S.S. să înceapă neîntîrziat convorbiri bilaterale asupra limitării producției mijloacelor strategice de transportare la țintă a armelor nucleare.Adunarea Generală a chemat, prin- tr-o rezoluție, puterile nucleare să pună capăt tuturor experiențelor cu arme atomice. A fost votată, de asemenea, rezoluția prin care Adunarea Generală își însușește declarația Conferinței statelor neposesoare de arme nucleare.Secretarul general al O.N.U. a fost solicitat, în baza unei alte rezoluții, să întocmească un raport asupra creării unul serviciu internațional pentru exploziile nucleare în scopuri pașnice, sub un control internațional adecvat.Adunarea Generală a solicitat, de asemenea, secretarului general al O.N.U. să întocmească, cu ajutorul unui grup de experți, un raport despre consecințele eventualei folosiri a armelor chimice și bacteriologice.într-o rezoluție consacrată îndeplinirii Declarației cu privire. la a- cordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, votată de Adunarea Generală a O.N.U., se constată cu regret că, la opt ani de la adoptarea declarației, multe teritorii se află încă sub dominație colonială. Se subliniază că menținerea dominației coloniale constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și că practica apartheidului și celorlalte forme de discriminare reprezintă o crimă împotriva umanității. Rezoluția cheamă la lichidarea tuturor bazelor militare din teritoriile coloniale și dependente.Adunarea Generală a O.N.U. a chemat Comitetul special O.N.U.

pentru decolonizare să-și continue activitatea și în 1969 și a hotărît crearea unui comitet însărcinat cu pregătirea unui program special — inclusiv a unei conferințe internaționale — pentru 1970, cînd se vor împlini zece ani de la adoptarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în unanimitate rezoluția cu privire la „cooperarea internațională în domeniul folosirii în scopuri pașnice a spațiului extraterestru". Rezoluția, prezentată de un grup de țări, printre care și România, preconizează un plan " .....................perării pașnică mandă pentru studierea problemelor transmisiunilor directe prin sateliți și solicită continuarea lucrărilor Comitetului O.N.U. pentru mic.Adunarea Generală a asemenea, hotărîrile O.N.U. pentru explorarea și folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, care a avut loc în august la Viena.Comitetul politic ăl Adunării Generale a O.N.U. a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care se pronunță în favoarea proclamării unui deceniu internațional pentru explorarea oceanelor, care să se înscrie în cadrul programului pe termen lung de cercetare a teritoriilor submarine întreprins sub egida Națiunilor Unite. Rezoluția cheamă statele membre interesate să formuleze propuneri privind programele științifice naționale și internaționale care ar urma . să fie întreprinse în cursul acestui deceniu, ținînd seama îndeosebi de interesele țărilor în curs de dezvoltare. Propunerile urmează să fie transmise Comisiei interguvernamen- tale pentru oceanografie a UNESCO.Comitetul politic a anunțat, pe de altă parte, componența Comitetului special al O.N.U. pentru studierea folosirii pașnice a teritoriilor submarine. Din comitet fac parte 42 de țări, printre care și România.

SAIGON 21 (Agerpres). După cum anunță agenția de presă Eliberarea, cu prilejul aniversării a opt ani de la constituirea Frontului Național de Eliberare, în Vietnamul de sud a avut loc un miting festiv organizat de Prezidiul C.C. al F.N.E.Mitingul a 'fost deschis de Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E. In cuvîntările rostite în fața participanților vorbitorii au subliniat însemnătatea istorică a programului politic al F.N.E., creșterea autorității și influenței Frontului Na-

țional de Eliberare atît în interiorul țării cît și pe arena internațională, consolidarea continuă a coeziunii întregului popor sud-vietnamez în lupta pentru independență, democrație, pace, neutralitate, și prosperitatea Vienamului de sud.Participanții la miting au exprimat recunoștință față de popoarele și guvernele țărilor socialiste, față de popoarele care se pronunță pentru pace și dreptate în sprijinul luptei drepte a poporului vietnamez.

Ratificarea
Tratatului de 

prietenie, colabo

rare ți asistența 
mutuală dintre

Cehoslovacia
si România

Luxemburg :

de acțiuni în domeniul coo- internaționale în folosirea a spațiului cosmic, reco- crearea unui grup de lucru
spațiul cos-aprobat, de Conferinței

HANOI 21 (Agerpres). — După cum transmite agenția de presă „Eliberarea", președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen Huu Tho, a adresat cu o- cazia Crăciunului și Anului Nou un mesaj de felicitare poporului american, mulțumind pentru eforturile depuse de acesta în vederea încetării războiului de agresiune dus de guvernul S.U.A. în Vietnam. Arătînd că lupta curajoasă a poporului vietnamez și cererile popoarelor lumii, inclusiv ale celui a- merican, au determinat guvernul S.U.A. să înceteze complet și necondiționat bombardamentele asupra întregului teritoriu al R. D. Vietnam și să fie de acord cu convorbirile cvadripartite de la Paris, Nguyen Huu Tho declară în mesaj : „Pe baza poziției sale în cinci puncte și cu atitudinea sa serioasă de bunăvoință, F.N.E. din Vietnamul de sud este gata să ducă convorbiri cu părțile interesate în scopul căutării unei soluții politice în problema Vietnamului. de sud care să fie conformă cu aspirațiile poporului sud-vietnamez de independență și pace, și deopotrivă cu interesele poporului ameri-

can. Cu toate acestea — se arată în mesaj — guvernul S.U.A. nu a renunțat încă la planurile șale agresive, continuîndu-și atacurile în Vietnamul de sud și violînd suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam. Pe de altă parte, S.U.A. și administrația de la Saigon au căutat prin toate mijloacele să întîrzie ținerea conferinței în patru de la Paris.în încheiere, în mesaj se exprimă convingerea că poporul american va continua, pe baza tradițiilor sale de libertate și dreptate, să lupte mai viguros pentru a forța guvernul S.U.A. să pună capăt agresiunii, să-și retragă toate trupele din Vietnamul de sud, să lase, poporul sud-vietnamez să-și rezolve singur problemele sale interne, conform programului politic al F.N.E. și fără nici un amestec străin.
★

SAIGON 21 (Agerpres). — Avioa
ne americane de tipul F-4 Phantom 
au bombardat vineri, pentru a 
doua zi consecutiv, obiective de pe’ 
teritoriul R.D. Vietnam, a anunțat 
un purtător de cuvînt al forțelor 
S.U.A. de la Saigon.

viena: DELEGAȚIA P. C. R. A PLECAT

PRAGA 21 — Corespondentul A- gerpres, Eugen Ionescu. transmite: Sîmbătă au luat sfîrșit la Praga lucrările celei de-a 29-a sesiuni a A- dunării Naționale Cehoslovace. La ședință de sîmbătă a Adunării Naționale a participat L. Svoboda, ședințele R. S. Cehoslovace,în ultima zi a dezbaterilor, clav Pleskot, care îndeplinește cinile ministrului de externe al____Cehoslovace, a prezentat deputaților proiectele guvernamentale cu privire la ratificarea tratatelor de prietenie, colaborare și asistență mutuală încheiate în acest an de Cehoslovacia cu Bulgaria, Ungaria și România. Au fost prezenți reprezentanți diplomatici din Praga ai țărilor cu care Cehoslovacia a încheiat tratatele respective, printre care și Ion Obra- dovici, ambasadorul României la Praga. Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între R.S. Cehoslovacă și Republica Socialistă România, semnat la Praga la 16 august a.c., precum și celelalte tratate, au fost ratificate.în încheierea lucrărilor sesiunii Adunării Naționale Cehoslovace a luat cuvîntul J. Smrkovsky, președintele forului legislativ suprem din R.S. Cehoslovacă.

pre-Va- sar- R.S.

SPRE PATRIE Plenara C.C. al

ALICBtllf N-AU SOLUJIONAT

PROBLEMA FORMULEI

GUVERNAMENTALE
„Avans net al opoziției" (Le 

Peuple), „Progres al comuniștilor 
și liberalilor" (L’Humanite), „Socia
liștii — marii învinși" (La Libre 
Belgique) — sub astfel de titluri 
sînt comentate rezultatele recente
lor alegeri din Luxemburg. Unele 
ziare vorbesc chiar de „o răstur
nare completă, în urma scrutinului, 
a hărții politice a Marelui Ducat".

Alegerile trebuiau să aibă loc, în 
mod normal, abia la mijlocul anu
lui viitor, după încheierea actualei 
legislaturi. Dar, în cursul lunii oc
tombrie, între cei doi membri ai 
coaliției guvernamentale — social- 
creștinii și socialiștii — s-au ivit 
o serie de disensiuni, în legătură 
cu probleme de ordin financiar și 
social. Ca urmare a acestora, la 30 
octombrie .cabinetul prezidat de 
Pierre Werner a fost nevoit să de
misioneze. în aceeași zi a fost di
zolvat parlamentul.

în urma consultării electorale, 
socialiștii au pierdut trei locuri din 
21 și un număr important de voturi 
în toate circumscripțiile, mai ales 
datorită politicii ambigue, pe care 
au dus-o în ultima vreme. La rîn- 
dul lor, social-creștinii — deși con
tinuă să rămînă partidul cel mai 
puternic din țară cu 21 de locuri — 
au pierdut un mandat ca urmare a 
nemulțumirilor manifestate de o 
parte a populației agricole („La 
Libre Belgique"). Adevărații învin
gători ai scrutinului sînt liberalii 
care, recîștigînd cele 5 locuri pier
dute la alegerile din 1964, vor avea 
din nou 11 deputați în parlament. 
Progrese importante au realizat și 
comuniștii. După succesele înregis
trate în luna noiembrie în alege
rile comunale la Differdange și Bel- 
vaux, comuniștii și-au sporit acum 
numărul de voturi în toate regiu
nile țării, dar din oauza actualului 
sistem de repartiție a locurilor în 
parlament aceste cîștiguri s-au ex- • 
primat doar în obținerea unui sin
gur nou mandat.

Reculul coaliției guvernamentale 
în alegeri este pus de majoritatea 
observatorilor pe seama nemulțu
mirii populației față de politica 
cabinetului care s-a opus creșterii 
salariilor și pensiilor, precum și 
revizuirii politicii de prețuri, deși 
promisese aceste lucruri anterior. 
Nu-i mai puțin adevărat că la a- 
ceasta au contribuit și dificultă
țile economice ale Ducatului, în 
special cele legate de criza indus
triei siderurgice, care nu încetează 
să se facă simțită de cîtva timp.

Reîntoarcerea, după alegeri, la 
vechea formulă de guvernare pare 
puțin probabilă datorită divergen
țelor existente între sindicate șl 
partidul socialist, în sînul căruia 
unii membri doresc chiar, „o cură 
de opoziție". Cercurile politice din 
Luxemburg apreciază astfel că 
ex-premierul social-creștin, Pierre 
Werner — care a primit sarcina să 
încerce o nouă formație guverna
mentală — se va orienta către o 
coaliție între social-creștini și li
berali. Indiferent cine vor fi par
tenerii — așa cum a ținut să re
marce însuși Werner, în prima sa 
conferință de presă — negocierile 
pentru formarea noului guvern vor 
fi lungi și dificile.

R. B.

„APOLLO-8"
în drum spre Lună

CAPE KENNEDY 21 
(Agerpres). — Șîmbăti 
la ora 14,51 (ora Bucu- 
restiului), la Cape 
Kennedy a fost lansa
tă nava cosmică „A- 
pollo-8“ care, pentru 
prima oară în istoria 
omenirii, va permite 
unui echipaj uman să 
înconjoare Luna din 
imediata sa apropiere. 
Această misiune a fost 
încredințată cosmo- 
nauților Frank Bor
man, James Lovell și 
William Anders.

Lansarea lui „Apol
lo-8" s-a desfășurat în 
condiții normale, sub 
un cer senin si a fost 
retransmisă în direct 
de stațiile de televiziu
ne din numeroase țări 
ale lumii, inclusiv din 
România. Pentru de
plasarea de la Pămînt 
a giganticei rachete 
purtătoare „Saturn-5", 
avînd. înălțimea unei 
clădiri cu 36 de etaje, 
motoarele primei trep
te au degajat o forță 
echivalentă cu 180 mi
lioane cai putere, tot 
atît cît forța unui nu
măr de 115 
cvadrimotoare 
acție. La 2,33 
după lansare, 
aprinse 
treptei a doua a ra
chetei „Saturn-5“ care 
au funcționat 6 minute si 7 secunde și au 
ridicat vehiculul spa
țial la o 
197 km. 
nute de 
după ce 
funcțiune 
celei de-a treia și ul
time trepte a rachetei 
purtătoare, „Apollo-8" 
a fost plasată pe o 
orbită circulară teres
tră. gravitînd cu o vi
teză de 28 000 ' 
oră în jurul 
tului.

Intre timp.

avioane 
cu re- 
minute 

au fost 
motoarele

altitudine de 
La 11.32 mi

la lansare, 
au intrat în ■ 

motoarele

km pe
Pămîn-

VIENA 21. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Delegația P.C.R., alcătuită din Gh. 
Stoica, membru al Comitetului 

■ Executiv al C.C. al P.C.R., și Ni- 
colae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., care a participat la funera
liile lui - ' -----Johann. Koplenig, a pă-

răsit sîmbătă Viena, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, membrii delegației 
au fost salutați de Heinrich Fritz, 
membru al C.C. al Partidului Co
munist din Austria, precum și de 
ambasadorul României la Viena, 
Gh. Pele.

P.C. din Slovacia

de
Vizita ministrului
externe al României

in Tunisia

PRAGA 21. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Sîmbătă au 
început la Bratislava lucrările Ple
narei C-C. al P.C. din Slovacia. Pe 
ordinea de zi a dezbaterilor se află 
situația economică actuală și sar
cinile P.C. din Slovacia, precum și 
îndeplinirea în Slovacia a preve
derilor constituționale cu privire 
la federalizare.

La lucrările plenarei participă 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

21 — Trimisul specialC. Benga, transmite: Mi-TUNISAgerpres, w .nistrul afacerilor externe al României, Comeliu Mănescu, a sosit sîmbătă la Tunis într-o vizită oficială de șase zile, la invitația lui Habib Bour- guiba jr., secretar de stat pentru afacerile externe al Republicii Tunisiene. La sosire, pe aeroportul Cartagina din Tunis, ministrul de externe român a fost salutat de omologul său tunisian, de numeroase personalități tunisiene. Au fost, de asemenea, prezenți Nicolae Sipos, ambasadorul României la Tunis, șefii altor misiuni diplomatice, membrii ambasadei române.După trecerea în revistă a unei companii de onoare, aliniată pe aeroport, la solicitarea ziariștilor, ministrul de externe român a făcut o declarație. în care a spus : „Uăspunzînd amabilei invitații a stimatului meu coleg tunisian, cu care am avut anterior, la sesiunile Adunării Generale a O.N.U., interesante și amicale convorbiri, am sosit în țara dv. cu dorința de a preocupările și munca poporului Tu-cunoaște în mod direct

nisiei, frumusețile patriei sale. Aducem cu noi, din partea poporului român, un cald mesaj de prietenie poporului tunisian, față de care nutrim sentimente de stimă.îmi este deosebit de plăcut să constat că între România și Tunisia s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare în multiple domenii, pe baza respectului reciproc, în avantajul ambelor părți. îmi exprim convingerea că' vizita noastră în Tunisia, contactele și convorbirile ce le vom avea cu conducătorii de stat tunisieni, vor contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă, la consolidarea și dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două popoare, corespunzător intereselor lor, cît și cauzei păcii și cooperării internaționale.în seara aceleiași zile, ministrul afacerilor externe al României și persoanele care îl însoțesc au fost oaspeții secretatului de stat pentru afacerile externe tunisian, Habib Bourguiba jr., la un dineu oficial.

jul navei cosmice a 
comunicat prin radio 
că la bord totul se 
desfășoară normal și aparatura de bord 
funcționează perfect. 
La ora 17,42 (ora 
Bucurestiului) adică la 
2,51 ore de la lansare, 
cea de-a treia treaptă 
a rachetei purtătoare 
a fost aprinsă pentru 
a doua oară. Motoa
rele au 
cum era 
timp de 5 minute și 
12 secunde. Sub im
pulsul lor vbhiculul 
spațial a căpătat o vi
teză de 39 000 km pe 
oră și a început să se 
desprindă de atracția

funcționat, 
■prevăzut.

„Apollo-8" va ajun
ge în apropierea Lu
nii la aproximativ 66 
de ore de la lansare, 
adică marți 24 decem
brie la ora 12 (ora 
Bucurestiului). După 
ce se vor înscrie pe o 
orbită lunară, cei trei 
cosmonauti vor avea 
drept sarcină să pro
cedeze 
examen 
prafetei 
deosebi 
zonele unde se inten
ționează debarcarea 
primilor cosmonauti a- 
mericani pe Lună, 
probabil în anul viitor.

Pămîntului înscriin- 
du-se pe o traiectorie 
translunară. 20 de mi
nute mai tîrziu opera
ția a fost terminată. 
Nava cosmică s-a se
parat de ultima treap
tă a rachetei „Saturn" și a început călătoria cea mai lungă, mai 
complexă si mai peri
culoasă din istoria cu
ceririi spațiului cos
mic — drumul de 
352 000 km spre Lună 
a trei păminteni.

la un prim 
vizual al su- 
lunare și în-- 
să repereze

Samuel directorul spațialGeneralul Phillips, programului „Apollo" a declarat la ; patru ore după lansarea lui „Apollo-8“ că „nava cosmică efectuează un zbor perfect în direcția Lunii". El și-a exprimat optimismul în legătură cu a- ceastă misiune subliniind că nava „funcționează ireproșahb’".
Pe de altă parte,’''la 

Cape Kennedy s-a a- 
nunțat că, la cîteva 
minute după ce au fost plasați pe o tra
iectorie în direcția-Lu
nii, cei trei membri 
ai echipajului navei 
cosmice „Apollo-8" au 
anunțat că văd aproa
pe în totalitate una 
din fetele Pămîntului. 
James Lovell a spus : 
„Vedem Cape Ken
nedy... vedem în ace
lași timp Africa, Gi- 
braltarul și Cuba, A- 
merica Centrală și ■ 
chiar Argentina și 
Chile". Cosmonauta 
au depășit deja recor
dul de altitudine sta
bilit în septembrie 
1966 de Charles Con
rad și Richard Gordon 
și care era de 1370 km.echipa-

1 '

Aceasta este traiectoria pe care, conform programului stabilit, ur
mează să p parcurgă „Apollo-8"

iiisitis
1

agențiile de presa transmit:
■

Trupele guvernului federal al Nigeriei au lansat 
ataCUri masive asuPra pozițiilor biafreze în toate sectoarele de luptă, anunță un comunicat militar difuzat sîmbătă la Umuahia. în regiunea Aba- gana-Awka, trupele federale au fost imediat oprite și supuse unui bombardament cu mortiere și tunuri. Referitor la ostilitățile din sectorul Okigwi, comunicatul afirmă că în timpul unui atac surpriză lansat în cursul nopții de biafrezi, trupele federale au lăsat pe cîmpul de luptă 200 de soldați. Potrivit agenției France Presse, comunicatul arată că în sectorul Ikot Ekpene-Itu trupele colonelului Ojukwu rezistă ofensivei federalilor, dar au pierdut o parte din terenul deținut în două puncte diferite.

0 mare manifestație studențească de Protest ^potriva reformei învățămîntului, hotărîtă recent de autorități, a avut loc la Roma. Mii de studenți ai diferitelor institute de învățămînt superior din capitala Italiei s-au adunat în Piazza Sta Maria Maggiore, unde a intervenit însă poliția pentru a-i împrăștia. Au avut loc ciocniri care s-au soldat cu numeroși răniți.
Sîmbătă seara s-au încheiat, la Napoli, lucrările Congresului al II-lea al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.). Congresul a prilejuit o amplă dezbatere asupra politicii ■•'și activității practice desfășurate de către P.S.I.U.P., de federațiile și organizațiile sale ; a scos în evidență dezvoltarea legăturilor acestui partid cu masele de oameni ai muncii din industrie și agricultură, cu tineretul; a consemnat numeroase propuneri menite să îmbunătățească activitatea de viitor a partidului. Pornind de Ia ideile de bază cuprinse în raportul prezentat, Tullio Vecchietti, secretarul național al P.S.I.U.P., vorbitorii au arătat că partidul este o realitate politică prezentă atît în Camera deputaților și în Senat, în consiliile administrației regionale, provinciale și comunale, dar mai ales în rîndul maselor muncitoare. Politica pe care o duce acest partid este o- rientată spre intensificarea luptei revoluționare a celor ce muncesc în vederea cuceririi unei adevărate democrații care să dea o mai mare putere celor ce muncesc în fabrici și în agricultură, în administrația publică locală și instituțiile de învățămînt. Este necesar -T s-a subliniat în dis-

cuții — ca lupta în Italia pentru o democrație mai a- vansată, pentru condiții de viață și de muncă mai bune să se desfășoare permanent în spiritul unității de clasă a maselor muncitoare,
ță prin concretizarea sarcinilor fiecărei etape, și, mai ales, în perspectiva creării partidului unic al clasei muncitoare. Firește, s-a accentuat de către vorbitori, aceasta este o per-

vicesecretar al P.S.I.U.P. — va reprezenta, fără îndoială, o maturizare a contradicțiilor proprii societății italiene, va fi o perioadă de lupte dîrze caracterizate tot mai mult de o-
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CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA NICOLAE PUI CE A

ttlsă se lege lupta celor ce muncesc de perspectivele unei democrații revoluționare.Unitatea întregii stingi rămîne și în viitor o sarcină centrală a P.S.I.U.P. Aceasta — au spus unii delegați — trebuie înțeleasă ca o necesitate obiectivă, ce trebuie tradusă în via-

spectivă de lungă durată, dar premisele ei trebuie create<în prezent, începînd de jos, de la bază, și nu prin așa-numite acorduri „la nivel înalt", realizate între conducerile diferitelor partide ale stîngii.Calea Italiei spre socialism — a spus Dario Valori,

biective politice și nu numai de revendicări economice. Ea își va găsi înfăptuirea numai în urma acțiunilor unitare ale întregii stingi, de respingere a politicii de centru-stînga, care este în esență o politică reformistă, dăunătoare intereselor de perspectivă ale celor ce muncesc. Tocmai

de aceea, au ținut să sublinieze numeroși vorbitori, concretizarea alternativei oferită de stînga unită, la politica coaliției guvernamentale tripartite de centru-stînga, este de acută actualitate. In problemele externe, vorbitorii au fost unanimi în a cere desprin-. derea Italiei de servitutile N.A.T.O. Ei s-au pronunțat împotriva imperialismului și a acțiunilor sale agresive, împotriva politicii de blocuri și a celei de coexistență înțeleasă ca o împărțire a lumii în sfere de influență. Pacea în lume, s-a declarat la Congresul P.S.I.U.P., se poate asigura prin colaborare sinceră între toate țările lumii, fără discriminări, prin respectarea dreptului popoarelor la libertate și independență.în discuții s-a accentuat, totodată, asupra necesității ca P.S.I.U.P. să-și dezvolte și consolideze rețeaua organizatorică în toate regiunile țării și în toate domeniile de activitate, să facă mai amplu cunoscute politica sa, perspectivele sale ca partid — componentă a detașamentului revoluționar al clasei muncitoare italiene.în încheierea lucrărilor congresului a fo'st adoptat un. document care aprobă raportul prezentat de Tullio Vecchietti, precum și modificări în statutul P.S.I.U.P. '

Guvernul R.O. a respins 
planul preconizat de Dean 
RUSk, secretarul de stat al S.U.A., în legătură cu soluționarea situației din Orientul Mijlociu, scrie oficiosul „Al Ahram". Ziarul menționează că planul a fost prezentat de către Dean Rusk ministrului de externe al R.A.U., Mahmud Riad. în cadrul unei întrevederi care a avut loc în septembrie a.c. la sediul Națiunilor Unite.

La New York a încetat vi
neri din viață: cunoscutul 
scriitor american John Stein
beck.

Născut la 27 februarie 1902, 
la Salinas (California), John 
Steinbeck și-a petrecut copi
lăria la țară, în mijlocul ace
lor oameni care aveau să-i 
furnizeze personaje pentru 
multe din operele sale : „Tor
tilla Flat" — 1935, „Oameni și 
șoareci' — 1937, „Fructele mî- 
niel" — 1939. Această ultimă 
operă avea să fie încununată 
cu Premiul Pullitzer. în 1962 a 
primit ' premiul Nobel pentru 
literatură.

Cu prilejul centenarului 
nașterii pictorului Ștefan 
Luchian, Asociația' de prietenie 
Japonia-România a organizat la Tokio 
o adunare festivă.
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La Cairo a sossit sîmbătă 
într-o scurtă vizită ăs prie
tenie fi. Gromîko, ministnl1 afacerilor externe al Uniunii Sovietice. La sosire, pe aeroport, A. Gromîko a fost întîmpinat de colegul său egiptean, Mahmud Riad, și de alte persoane oficiale. Agenția TASS precizează că în capitala R.A.U., A. Gromîko urmează să facă un schimb de păreri cu oficialități egiptene în probleme de intere» comun pentru cele două țări.

în urma grevei declarate 
de 75 000 docheri, activitatea din porturile americane atlantică și din Golful vineri paralizată. de pe Mexic coasta a fost.

creat Comi-La Paris a fost
tetul pentru independenta Eu
ropei. In comunicatul dat publi
cității cu acest prilej se arată, 
printre altele, că participanta 
la acest comitet se pronunță în 
favoarea organizării dialogului 
și intensificării schimburilor de 
idei și de experiență cu toți cei 
care militează pentru dez
voltarea relațiilor între Europa 

' occidentală și răsăriteană în 
vederea asigurării securității 
europene, pentru sprijinirea 
luptei popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină împo
triva dominației imperialismului. Consiliul National al aces
tei mișcări cuprinde 60 de per
sonalități. printre care Rene Că
pitani (ministrul justiției).

Todor Jivkov, prim-secretarC.C. al P.C. Bulgar, președinteleal ...................Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a primit la 21 decembrie pe membrii conducerii Institutului medical „Pirogov", care l-au informat despre prima operație de transplantară concomitentă a doi rinichi la un copil. (B.T.A.).
Președintele guvernului 

cehoslovac, Oldnch Cernik, l-a primit sîmbătă la Praga pe Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării, care se află într-o vizită în R.' S. Cehoslovacă. Agenția C.T.K. precizează că au fost discutate probleme referitoare la colaborarea organelor de stat șle R.S.C. și U.R.S.S. în domeniul planificării.
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