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NICOLAE CEAUȘESCU

la Conferința organizației de partid

Stimați tovarăși,Conferința organizației de partid a municipiului București are loc la sfîrșitul celui de-al treilea an al cincinalului și la începutul pregătirilor pentru cel de-al patrulea ; de aceea, ea are o importanță deosebită și, fără îndoială, va avea o influență pozitivă asupra desfășurării activității de partid în Capitala țării, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1969.Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa delegaților la conferință, tuturor membrilor de partid din municipiul București un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român (aplauze puternice).După cum știți, recenta plenară a Comitetului Central al partidului făcut bilanțul rezultatelor dbbîn- dite în primii trei ani al cincinalului, subliniind că datorită muncii plinei ie abnegație depuse de clasa muncitoare, de țărănime, de Intelectualitate, directivele trasate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională se înfăptuiesc cu succes, se asigură dezvoltarea susținută a economiei și, pe această bază, ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului nostru popor. Plenara Comitetului Central a a- preciat că rezultatele obținute în acești trei ani sînt o dovadă a realismului planului cincinal, a faptului că programul elaborat de Congresul al IX-lea corespunde pe deplin condițiilor și posibilităților țării noastre, capacității creatoare a clasei muncitoare, a poporului român, că prevederile sale vor fi nu numai realizate, ci și depășite.La aceste realizări o contribuție de seamă au adus-o comuniștii, oamenii muncii din Capitala patriei noastre. în discuțiile care au avut loc, în darea de seamă prezentată de comitetul municipal de partid s-au evidențiat rezultatele obținute de Capitală, aportul său la înfăptuirea programului general de dezvoltare a țării. Fără îndoială, municipiul București — principalul centru industrial al țării — are o pondere însemnată în realizările obținute pînă acum în îndeplinirea planului industriei noastre socialiste. De aceea aș dori să folosesc acest prilej pentru a felicita din toată inima pe toți muncitorii, inginerii, tehnicienii, oamenii de știință și cultură din Capitală și să le urez succese tot mai mari în activitatea lor de viitor (vii și înde
lungi aplauze).După cum s-a subliniat la plenara Comitetului Central al partidului, anul 1969 are un rol hotări- tor în înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal și în pregătirea bazei materiale pentru trecerea la viitorul plan de cinci ani în curs de elaborare. Este adevărat că prevederile planului pe anul viitor sînt mobilizatoare, cum au spus aici mai mulți tovarăși. Ele sînt în deplină concordanță cu prevederile planului cincinal și asigură — atît în domeniul producției industriale și agricole, cît și în domeniul ridicării nivelului de viață al oamenilor muncii — îndeplinirea în întregime a hotărîrilor Congresului al IX-lea și chiar unele depășiri într-o serie de sectoare de activitate.Anul viitor va fi marcat de evenimente importante pentru viața socială și politică a țării noastre. La începutul lunii martie vor avea loc alegerile pentru Marea Adunare Națională. în august vom aniversa 25 de ani de la eliberarea patriei și, probabil tot în cursul anului viitor, va avea loc Congresul al X-lea al partidului. Organizațiile de partid trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura o largă mobilizare a oamenilor muncii, ca acest an să fie marcat

de cît mai multe succese în construcția socialistă, în înflorirea patriei. Conferința organizației dumneavoastră de partid a inițiat astăzi o chemare către toate organizațiile județene de partid, către toți oamenii muncii, pentru înfăptuirea și depășirea prevederilor planului pe 1969. Apreciez această chemare ca o acțiune bună și sînt convins că ea va avea o influență pozitivă nu numai în activitatea economică și socială din Capitală, ci și din în
treaga țară (aplauze prelungite).De asemenea, consider importantă chemarea adresată de cele trei institute de cercetare și proiectare din sectorul 7, către toate institutele de cercetare din Capitală și din țară. Ea va exercita, cred, o înrîurire pozitivă asupra dezvoltă- " ril . viitoare -a activității' de -cerce-- r tare și — cum discutam cu președintele Academiei — va constitui poate șocul necesar pentru a pune în mișcare unele institute de cercetare care se mișcă mai lent.Doresc să subliniez aici că Secretariatul Comitetului Central al partidului va urmări felul în care organizația dumneavoastră, cît și institutele de cercetare își vor îndeplini angajamentele luate prin chemare; de asemenea, vom urmări felul în care organizațiile de partid județene vor răspunde la chemările din București, felul în care își vor îndeplini angajamentele pe care și le vor lua. La sfîrșitul anului viitor vom face bilanțul — nu secret, ci public, prin presă — al felului în care comitetele județene de partid și-au îndeplinit angajamentele asumate. Deci, tovarăși, s-a pornit o întrecere între organizațiile partidului nostru (vii șl puternice aplauze). Aș dori din toată inima ca organizația municipiului București să cîștige întrecerea. Vă doresc succes (a- plauze îndelungate).După cum cunoașteți, planul pe anul viitor prevede creșterea producției industriale cu 10,8 la sută, în acest scop sînt asigurate atît mijloacele materiale și financiare, - cît și forța de muncă, tot ceea ce trebuie pentru ca planul să fie înfăptuit în bune condiții.în activitatea sa partidul nostru pornește de la faptul că construcția socialismului înseamnă nu numai răsturnarea capitaliștilor — pentru că aceasta am înfăptuit-o de mult — nu numai socializarea mijloacelor de producție — pentru că și aceasta am realizat-o de mult. Noi am realizat o unitate deplină în ce privește caracterul economiei noastre socialiste, atît la orașe, cît și la sate ; dar aceasta constituie începutul, tovarăși. Pentru construcția socialismului, pentru desăvîrșirea socialismului este necesar să se creeze baza materială corespunzătoare, o industrie puternică, o agricultură avansată, o știință și cultură înaintate. Fără realizarea acestor obiective fundamentale nu se poate vorbi de construcția socialismului, nu se poate vorbi de desăvîrșirea socialismului, de asigurarea condițiilor pentru trecerea la făurirea societății comuniste. De aceea noi punem în centrul activității partidului făurirea unei puternice economii moderne, la nivelul țărilor celor mai avansate din lume. Numai reali- zînd acest țel vom putea spune că am ajuns la desăvîrșirea construcției socialiste. Iată de ce este necesar să depunem eforturi susținute pentru a asigura un ritm înalt de dezvoltare economiei, și în primul rînd industriei noastre, un progres continuu al agriculturii noastre socialiste ; numai pe a- ceastă bază vom ajunge la desăvîrșirea socialismului (vii aplauze).In această muncă, dumneavoas

tră, comuniștilor din Capitală, tuturor oamenilor muncii din municipiul București, vă revin sarcini deosebit de mari. S-a vorbit de ele aici, nu doresc să mă opresc asupra lor. Consider că ele au fost bine înțelese — și angajamentele prezentate în chemarea adresată celorlalte organizații de partid dovedesc acest lucru. Trebuie spus însă, tovarăși, că de la angajament pînă la realizare este un drum lung, care cere o muncă intensă, bine organizată ; este necesar ca toate forțele clasei muncitoare, ale inginerilor, tehnicienilor și oamenilor de știință din Capitală să fie strîns unite pentru a valorifica pe deplin experiența, elanul și energia lor creatoare; numai astfel se va asigura ca atît sarcinile' de plan, cît și angajamentele pe care vi le-ați luat să fie duse la bun sfîrșit.Este știut că pe lîngă rezultatele bune pe care le-au avut organele și organizațiile de partid din Capitală — despre care s-a vorbit mult aici și în mod îndreptățit —. în diferitele sectoare ale muncii s-au manifestat șl o serie de neajunsuri și lipsuri. N-ar fi stricat, poate, dacă delegații care au luat cuvîntul s-ar fi referit ceva mai mult la acestea. Nu pentru a umbri realizările, ci pentru a trage învățăminte din neajunsurile care s-au manifestat în trecut și, mai cu seamă, pentru a desprinde concluzii în vederea lichidării lor, a- sigurării bunului mers al activității în viitor. Noi nu spunem întîm- plător că critica și autocritica reprezintă o lege a dezvoltării noastre.Faptele demonstrează, tovarăși, că în economia din București există încă multe rezerve nevalorificate. Dacă ne referim Ia folosirea capacităților de producție existente trebuie să spunem că indicele de utilizare a mașinilor-unelte este de numai 47,7 la sută, fiind chiar sub indicele general pe țară, care depășește 55 la sută, deși la plenară noi l-am apreciat și pe acesta ca nesatisfăcător. în întreprinderile din Capitală se mai găsesc mașini și utilaje nefolosite în valoare de 160 milioane lei, din care jumătate sînt aduse din import. La o serie de uzine unele utilaje stau nemontate, nefolosite de peste doi ani. Cred că era bine dacă se analizau mai serios cauzele acestor stări de lucruri și, mai cu seamă, acțiunile pe care și le propune organizația de partid a Capitalei să le întreprindă pentru a realiza hotărîrea plenarei Comitetului Central ca în cursul anului viitor să se lichideze cu desăvîrșire a- semenea situații.S-a vorbit aici despre problema lipsei brațelor de muncă, dar nu s-a arătat în același timp cîte ore au fost pierdute datorită stagnărilor în producție și altor cauze care țin de disciplina și buna organizare a producției. Consider necesar ca Conferința organizației municipiului București să stabilească, în hotărîrea sa, măsuri precise pentru folosirea din plin a capacităților de producție existente ; utilajele ce stau nefolosite să fie date în producție sau — dacă nu sînt necesare în Capitală — să fie repartizate altor întreprinderi. Nu ne putem permite luxul să ținem utilaje nefolosite !Organizația din București trebuie să reflecteze și în legătură cu problemele creșterii productivității muncii. Este adevărat că sînt rezultate bune în realizarea planului în acest domeniu. Cu toate acestea, în Capitală se manifestă o folosire nerațională a forței de muncă atît productivă, cît mși cu seamă a personalului tehnico-admi- nistrativ. Iată cîteva date care vor

besc despre faptul că schemele a- cestui personal sînt supraîncărcate. Pe ansamblul industriei municipiului București, la 100 de muncitori revin 18 persoane care nu lucrează direct în producție. La întreprinderile constructoare de mașini — 25, la întreprinderile industriei chimice — 21, la întreprinderile industriei alimentare — 20. Situația este mai bună în ramura industriei ușoare, unde la 100 de muncitori revine 10,3 personal tehnico- administrativ. Trebuie să facem pași hotărîți pentru a lichida lipsurile în folosirea forței de muncă, pentru că acestea influențează în mod negativ asupra productivității muncii în întreprinderile Capitalei.Se întreprind încă din 1967 o serie de studii privind îmbunătățirea organizării producției și a muncii în București. Au fost scoase cu aceste prilejuri în evidență mari posibilități pentru mai buna folosire a timpului de muncă, pentru mai buna organizare a activității în întreprinderi. Din păcate, măsurile preconizate se aplică destul de încet, iar în multe părți au fost date uitării. Este, cred, necesar ca și în această privință Conferința să stabilească sarcini precise pentru a asigura punerea în aplicare, în cursul anului 1969, a măsurilor elaborate pe baza studiilor efectuate de specialiști. Știți că anul viitor, în conformitate cu hotărîrile Conferinței Naționale, urmează să trecem la formarea centralelor, la acțiunea de concentrare a întreprinderilor mici pentru ca, pe această cale, să asigurăm o mai bună folosire atît a cadrelor de specialitate, cît și a cadrelor de muncitori și, în același timp, să obținem o mai mare rentabilizare a activității întreprinderilor noastre. Și în Capitală sînt multe întreprinderi mici care aparțin aceluiași minister și care lucrează independent; comitetul municipiului București, împreună cu ministerele, cu centralele, cu conducerile întreprinderilor, trebuie să găsească soluții care să ducă la lichidarea acestei stări de lucruri.S-a vorbit aici de lipsa forței de muncă, deși este greu ca în România să ne plîngem că nu avem brațe de muncă, atunci cînd în a- gricultură lucrează încă circa 50 la sută din populația activă a țării, în timp ce în alte țări — nu chiar dintre cele mai avansate — ponderea acestei populații este sub 30 la sută. Cred că nici în București nu se poate vorbi de o lipsă de forță de muncă. Se poate, în schimb, vorbi de o folosire a ei nerațională, de lipsuri în calificarea cadrelor în diferite domenii de specialitate. Cred că trebuie luate măsuri pentru ca, încă din cursul anului 1969, întreprinderile să treacă la pregătirea muncitorilor calificați atît în școlile de care dispun actualmente, cît și prin calificarea la locul de muncă. Trebuie, totodată, luate măsuri pentru a se pune capăt fluctuației, pentru a se asigura stabilitatea și disciplina în muncă în toate sectoarele de activitate.Problema asigurării cadrelor și a calificării lor, a folosirii raționale a forței de muncă și a disciplinei în producție este o problemă deosebit de importantă ; vom merge într-un ritm și mai rapid înainte în economie numai în măsura în care vom ști să rezolvăm în mod just și operativ această problemă. Astăzi este de înțeles pentru toți că în nici un sector nu se mai poate asigura dezvoltarea economiei fără oameni cu calificarea cea mai înaltă, fără oameni pricepuți și hotărîți să facă totul pentru a înfăptui sarcinile încredințate de partid, pentru a corespunde încrederii a- cordate de clasa muncitoare. Fiecare director, muncitor, maistru, ministru, secretar de partid poartă, la locul său de muncă, răspunde

rea pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au fost încredințate în fața poporului — și este firesc să fie menținut în munca respectivă numai în . măsura în care . răspunde cum se cuvine acestei încrederi 
(vii aplauze).Avem toate condițiile, tovarăși, să asigurăm cadrele necesare în toate sectoarele. în anii regimului nostru socialist au crescut zeci și zeci de mii de ingineri, sute de mii de muncitori calificați, care — prin munca lor — au dovedit că au capacitatea și hotărîrea de a înfăptui politica, programul partidului nostru. Să punem la muncă oameni destoinici, cu încredere, să-1 sprijinim și vom putea îndeplini. toate 
sarcinile care ne revin (puternice 
aplauze).La plenara Comitetului Central 
s-a acordat o atenție deosebită problemei reducerii cheltuielilor materiale, care sînt încă mari, problemei folosirii mai judicioase a mijloacelor materiale și financiare, asigurării unei viteze de rotație cît mai rapide a mijloacelor circulante și a mijloacelor fixe. Nu este un secret pentru nimeni, mai ales pentru cei ce se ocupă de problemele economice, că orice încetinire în circulația mijloacelor materiale duce la stagnare în dezvoltarea e- conomiel, împiedică mersul rapid înainte. Este necesar să acordăm o atenție mai mare decît pînă acum folosirii raționale a mijloacelor materiale, lichidării stocurilor su- pranormative de materii prime, materiale și produse finite, luării tuturor măsurilor pentru a nu mai admite crearea lor. în Capitală • valoarea acestora era la 1 octombrie de peste un miliard de lei. Trebuie luate măsuri pentru micșorarea hotărîtă a consumurilor de materiale, lichidarea sau reducerea substanțială a pierderilor provocate de rebuturi, care în întreprinderile din București se ridică la 88 de milioane lei; sînt necesare măsuri energice pentru economisirea combustibilului, a tuturor mijloacelor materiale și financiare. Fiecare în sectorul său de lucru — director, muncitor — trebuie să înțeleagă că aceste mijloace aparțin întregului nostru popor, că ele trebuie chibzuite și gospodărite cu răspundere și că de aceasta fiecare răspunde în fața partidului, a clasei muncitoare, a poporului. în această privință, trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre și cu mai multă intransigență, tovarăși ! Să terminăm cu atitudinea de toleranță față de risipă, față de nesocotirea bunului întregului nostru popor IUnii tovarăși au vorbit aici despre felul cum au început să lucreze comitetele de direcție înființate în acest an. într-adevăr, timpul este încă scurt pentru a trage concluzii generale asupra activității lor. Dar, se pare că începutul este bun, că aceste comitete de direcție oferă posibilitatea de a uni cunoștințele, priceperea celor mai buni specialiști din întreprinderile și instituțiile noastre în vederea găsirii unor soluții judicioase pentru bunul mers al activității. Cred, însă, că se impune din partea Comitetului municipiului București, a comitetelor sectoarelor, mai multă preocupare pentru felul în care își desfășoară activitatea comitetele de direcție și mai mult ajutor. Membrii acestor comitete trebuie să participe mai frecvent la activitatea lor, asigurînd o justă orientare a muncii de conducere colectivă a întreprinderilor. De asemenea, aș dori să mă adresez miniștrilor — se găsesc aproape toți aici. Și ei ar trebui să meargă cîteodată la comitetele de direcție din întreprinderi
(Continuare în pag. a III-a)

Organizațiile 
județene de partid răspund 
cu entuziasm chemărilor 
la întrecere lansate de 
conferințele organizațiilor 

de partid a Capitalei 
și a județului Timișîn întreaga țară au fost primite cu deosebit interes și spirit de răspundere chemările la întrecere pe care conferințele organizațiilor da partid a municipiului București și a județului Timiș le-au adresat organizațiilor județene ale P.C.R., tuturor oamenilor muncii, în vederea realizării și depășirii planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969, pentru a întîmpina cu noi și remarcabile înfăptuiri în economie, știință și cultură, în toate domeniile construcției socialiste, cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.După cum s-a relatat în numărul de ieri al ziarului, în cadrul conferințelor care au avut loc sîmbătă s-a dat citire înflăcăratelor chemări la întrecere. Au urmat dezbateri vii, au fost analizate cu multă atenție resursele existente în toate sectoarele de activitate economică din județele respective. în numele tuturor oamenilor muncii, delegații la conferințe au formulat angajamente concrete privind îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul pe anul 1969, pentru intensificarea acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii, îmbunătățirea calității produselor, realizarea în termen a tuturor investițiilor, creșterea producției agricole vegetale și animale, ridicarea pe un plan superior a agriculturii țării noastre.în dimineața zilei de 22 decembrie, în județele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș Severin, Dolj, Dîmbovița, Gorj, Ilfov, Neamț, Ialomița, Mureș, Satu Mare și Vrancea au avut loc plenare extraordinare ale comitetelor județene ale P.C.R., la care a participat întregul activ local de partid. în cadrul acestor ședințe au fost dezbătute chemările adresate de conferințele organizațiilor de partid a municipiului București și a județului Timiș.Răspunzînd cu însuflețire la toate propunerile și ideile cuprinse în chemări, examinînd sarcinile din planul de stat pe anul 1969 și modalitățile de a le înfăptui și depăși, participanții la plenarele comitetelor județene ale P.C.R. s-au angajat să îmbunătățească activitatea organizațiilor de partid din unitățile economice, în vederea mobilizării tuturor muncitorilor, țăranilor cooperatori și intelectualilor la acțiunea pentru valorificarea deplină a rezervelor și posibilităților de care dispun întreprinderile economice, pentru accelerarea dezvoltării industriei șl agriculturii în județele respective. Realizarea prevederilor planului pe anul 1969 — an hotărîtor pentru îndeplinirea planului cincinal — a angajamentelor luate pe linia ridicării nivelului calitativ și de eficiență al activității în toate domeniile producției materiale, va asigura sporirea avuției naționale și a potențialului întregii economii — baza creșterii nivelului de trai al celor ce muncesc.Pretutindeni .dezbaterile au fost caracterizate 'de entuziasm creator», de o temeinică analiză, de multă chibzuință și dorința de a face tot ceea ce este necesar pentru ca Directivele Congresului al IX-lea șl ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român să fie exemplar îndeplinite, în vederea dezvoltării continue a economiei naționale, a desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.

FORȚA GENIULUI .
PROPULSEAZĂ ATOMII SPRE

RETORTELE INDUSTRIEI
Caprolactama — nu

me cu rezonanta de 
zeitate exotică, nume 
care sugerează pre
zenta a două indus
trii. petrochimică și 
textilă, industrii lega
te inseparabil în ac
tuala. impetuoasa dez
voltare a tehnicii.

Sîntem pe teritoriul 
de geneză a caprolac- 
tamei. acolo unde, din 
aurul lichidului negru 
și vîscos numit titei, 
ce poartă în curgerea 
moleculelor virtualele 
și imensele rezerve de 
mătase și lină, se ză
mislesc nenumărati 
compuși. Sîntem la 
Săvinești, Uzina de 
fibre sintetice. Pen
tru cel carp de 
mult n-a mai poposit 
în această cetate a 
chimiei, peisajul pare 
schimbat prin îmbogă
țirea lui cu noi tur
nuri de instalații, cu 
unduioasele liane ar
gintii ale țesăturii de 
conducte, cu noi clă
diri ce ascund în um
bra zidurilor miste
rioasele sinteze ale 
carbonului cu hidro
genul. O clădire vas
tă. cu mii de ochi de 
sticlă, chiar la intra

rea uzinei, te anunță 
că Săvineștiul crește 
o dată cu marile și 
spectaculoasele lui 
producții.

Directorul general 
al uzinei, ing. Vasile 
Belizna. ne dă lămu
riri :

— Pentru noi. cerce
tarea înseamnă în
tr-un singur cuvînt : 
totul. S-ar părea că

Reportaj 

de Radu 

GHEORGHIU

exagerez, dar— Acum 
zece ani instalația de 
relon era unică în 
tară. Stabilirea tehno
logiei și punerea ei 
în funcțiune au însemnat o mare temă 
de cercetare, stabilită 
ad-hoc, prima pe ca
re am rezolvat-o. 
continuu, pe par
cursul mai multor 
ani. In acel moment 
toate fiind în „pre
mieră", inginerii și 
tehnicienii noștri au

fost puși în ipostaza da 
cercetători, pe care 
n-au mai părăsit-o 
multi dintre ei. De a- 
tunci, adică de la înce
put, putem măsura în 
ani tradiția cercetării 
noastre uzinale.

înseamnă că de 
zece ani cercetarea 
industrială a devenit o 
componentă a activi
tății celor de la Să
vinești. Cerem amă
nunte... Era prin a- 
nul 1959 cînd ingine
rul Ion Matache, 
proaspăt absolvent, a- 
dresa directorului ge
neral al industriei pe
trochimice din minis
ter o scrisoare ce a- 
vea să-i hotărască 
viața. „Aș vrea, tova
rășe director — scria 
el — să activez în 
cercetare. să aduc, 
prin ceea ce știu, o 
contribuție cît de mi
că la dezvoltarea chi
miei. Pentru aceasta, 
rog să fiu repartizat 
într-o uzină modernă, 
cu posibilități de dez
voltare. unde să-mi 
pot realiza visul",
(Continuare 
în pag. a V-a)

Telegrame
Celui de-al Vlll-lea Congres al Partidului Comunist 

din India (marxist) Ernakulam-KeralaComitetul Central al Partidului Comunist Român adresează celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist din India (marxist) un salut cordial și urează comuniștilor din India succes în activitatea pe care o desfășoară în apărarea intereselor și drepturilor fundamentale ale maselor muncitoare, pentru pace, democrație și progres social.
* COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătorii Republicii și vă exprim dumneavoastră și Consiliului de Miniștri urări sincere de noi succese în edificarea României socialiste, pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării și prieteniei dintre țările noastre.
MIKA SPILIAK 

Președintele Vecei Executive Federale 
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
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PARTID CLUJ
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 

DE PARTID IAȘI
în clădirea Casei universitarilor 'a avut 

loc sîmbătă conferința organizației de partid 
a județului Cluj, centru economic și spiritual 
pulsînd de dinamism, cu un potențial vast 
și resurse complexe, cu întreprinderi in
dustriale moderne, cu o agricultură căreia 
organizarea socialistă, în unire cu pricepe
rea și hărnicia oamenilor, i-au asigurat o 
fertilitate superioară, cu prestigioase insti
tuții de învățămînt și de cercetare științi
fică, cu reputate instituții de artă, ofe
rind laolaltă o largă paletă a energiei con
structive și a spiritului creator.

Delegații la conferința județeană au sa
lutat cu o deosebită căldură prezența tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri.

Forța organizație! de partid, maturitatea 
și competența sa în conducerea tuturor 
sectoarelor vieții sociale, atașamentul față 
de politica realistă, științific fundamentată 
a partidului, Unitatea indestructibilă a oa
menilor muncii de pe aceste meleaguri — 
români, maghiari, germani și alte naționa
lități— și-au găsit o puternică expresie în 
întreaga desfășurare a conferinței. Darea de 
seamă prezentată de către tov. Aurel Duca, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului județean, a făcut un amplu ex
pozeu asupra celor mai importante pro
bleme ale vieții economico-sociale și poli
tice a județului, ilustrînd un bogat tablou 
de realizări, analizînd în spiritul unei înalte 
exigențe carențele existente în unele do
menii, dezvăluind noi surse ale mersului 
înainte într-un ritm și mai rapid.

Reflectînd o realitate majoră a întregii 
vieți sociale a județului, darea de seamă 
a subliniat, ca o idee centrală, însuflețirea 
și hotărîrea oamenilor muncii de a asigura 
îndeplinirea hotărîrilor istorice ale Con
gresului al IX-lea și ale Conferinței Națio
nale a P.C.R. Ca rezultat, în primii 
trei ani ai cincinalului volumul pro
ducției industriale globale a înregistrat 
un ritm mediu anual de creștere de peste 
14 la sută ; în 1968 planul producției globale 
va fi depășit cu 2 la sută, iar volumul pro
ducției marfă vîndută și încasată cu 1,5 la 
sută, realizîndu-se o producție suplimen
tară de aproximativ 130 milioane lei, 
aproximativ 2/3 din sporul, producției 
globale fiind obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. In agricultură, nume
roase întreprinderi de stat și cooperative 
agricole au obtinut producții superioare, 
au depășit sarcinile de predare la 
fondul de stat, au înregistrat rezultate po
zitive în întărirea economico-organizato- 
rică. Cu toate condițiile mai puțin favora
bile din acest an, producția globală din 
unitățile agricole socialiste este cu 170 mili
oane lei mai mare decît realizările anului 
trecut, iar producția marfă cu peste 70 mi
lioane.

Ca buni gospodari, în spiritul Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie, comu
niștii din județul Cluj au analizat totodată 
sarcinile de viitor, ale anului 1969, an în 
care producția industrială va crește pe an
samblul județului cu 14.8 la sută și în care 
va începe construcția unor obiective deosebit 
de importante, cum sînt complexul hidro
energetic de pe Someș, noile capacități ale 
Combinatului de celuloză și hîrtie din Dej 
și altele.

Așa cum este cunoscut, scopul întregii 
activități a partidului este ridicarea nive
lului de trai al poporului muncitor, ceea 
ce și-a găsit expresie la scara județului 
Cluj în îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viață ale populației. In județul 
Cluj salariul mediu este în acest an cu 
11,6 la sută mai mare decît în 1965 ; volu
mul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
a crescut în aceeași perioadă de 1,2 ori; 
între anii 1966—1963 s-au dat în folosință 
peste 6 700 apartamente.

în cadrul lucrărilor conferinței, o atenție 
deosebită a fost acordată pregătirilor 
pentru îndeplinirea optimă a prevederilor 
de plan pe anul 1969, în lumina indica
țiilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., ale 
cuvîntării rostite la plenară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Numeroși vorbitori au 
subliniat importanța acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii, acțiune 
prin care s-au dezvăluit mari rezerve in
terne de creștere a productivității, de obți
nere a unor beneficii suplimentare și de 
sporire pe această cale a rentabilității în
treprinderilor.

Un obiectiv care ne-a preocupat în mod 
deosebit — a spus tov. Remus Bucșa, prim 
secretar al Comitetului municipal de partid 
Cluj — a fost îmbunătățirea continuă a 
calității produselor atît pentru desfacerea 
internă, cît și pentru export. Citînd rezul
tatele valoroase și criticînd în același timp 
manifestările de neglijență constatate în 
unele unități, vorbitorul a arătat că spori
rea livrărilor pentru export impune un 
control exigent asupra calității mărfurilor, 
respectarea termenelor de livrare.

Tov. loan Stanatiev, directorul general 
al întreprinderii „Industria Sîrmei" Cîm- 
pia Turzii, după ce a informat conferința 
județeană că planul uzinei pe anul în curs 
va fi îndeplinit cu 7 zile mai devreme, a 
semnalat dificultățile îniîmpinate în reali
zarea planului de investiții, deoarece o par
te din utilajele contractate cu uzinele con
structoare de mașini nu au fost primite la 
timp, iar pe de altă parte unele proiecte au 
fost.predate constructorului cu întîrzieri și 
greșeli. Asemenea lipsuri trebuie înlătu
rate, cu atît mai mult cu cît uzina are pre
văzute pentru anul viitor mari obiective de 
investiții.

Ion Udrea, președintele consiliului sin
dical județean, Ion Vedeanu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Turda, 
Teodor Maier, maistru la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Gherla, ing. 
Radu Andarache, directorul Combinatului 
de celuloză și hîrtie din Dej, s-au ocupat de 
munca politică a organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea ritmică și la toți indica
torii a planului de producție, folosirea la 
întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, 
mai buna pregătire a cadrelor.

Delegații la conferință au cerut ministe
relor — printre care Ministerului Industriei 
Ușoare și Ministerului Construcțiilor de 
Mașini — să ia măsuri mai operative la 
sesizările organelor locale de partid, să re
zolve cu mai multă atenție și receptivitate 
problemele ridicate de întreprinderi, să 
asigure încă de la începutul anului care 
urmează nominalizarea integrală, pe struc
turi, a planului de producție la fiecare în
treprindere, pr'ecum și repartițiile de ma
teriale și materii prime.

Cu toate efectele secetei care s-a resim
țit aproape pe întregul cuprins al județului 
— a arătat tov. Alexandru Galoș, preșe
dintele uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție — sectorul agricol coo
peratist a reușit să obțină în acest an cele 
mai mari producții medii la principalele 
culturi : 1 460 kg grîu la ha, 2 150 kg po
rumb, 27 000 kg sfeclă. Arătînd că numai în 
cursul anului 1968 statul a acordat coopera
tivelor agricole din județul Cluj aproape 9 
milioane lei credite, vorbitorul a criticat 
dirijarea unor investiții spre obiective de 
importanță minoră. Cu un deosebit interes a 
fost ascultat cuvîntul cooperatoarei Ana 
Turi, care a împărtășit delegaților rezulta
tele remarcabile obținute în sectorul legu
micol al cooperativei agricole din Livada. 
La rîndul său, cercetătoarea Lucia Roman 
de Ia stațiunea experimentală agricolă 
Turda a exprimat cerința imperioasă a le
gării mai strînse a cercetării științifice de 
producție, a materializării eforturilor pe 
acest tărîm prin recolte sporite la hectar.

Tov. Iosif Suciu, directorul direcției sa
nitare județene, s-a referit pe larg la creș

terea cheltuielilor statului pentru nevoile 
sociale, la eforturile statului pentru ridica
rea nivelului de igienă pe cuprinsul întregu
lui județ, subliniind că în acest cadru accen
tul principal se cuvine a fi pus pe acțiunile 
de ordin profilactic.

De o deosebită atenție s-au bucurat în lu
crările conferinței problemele învățămîntu- 
lui și cercetării științifice. Acad. Constan
tin Daicoviciu a arătat că noua 
lege a învățămîntului creează condi
ții optime pentru desfășurarea proce
sului de instrucție și de educație cetățe
nească șl morală a tineretului, menționînd 
totodată necesitatea schimburilor de păreri, 
a confruntării opiniilor în cercetarea știin
țifică. A da rezultate cît mai valo
roase în activitatea științifică închinată 
progresului material și spiritual al patriei, 
aceasta înseamnă pentru noi, oamenii de 
știință, a fi animați de conștiința responsa
bilității sociale, a ne face datoria față de 
partid și de clasa muncitoare — a spus 
vorbitorul. In același sens, tov. Stefan 
Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai“, 
studentul Mircea Petrina și alții s-au ocu
pat de o serie de probleme ale perfecționării 
procesului de învățămînt și ridicării conti
nue a conștiinței civice a studenților.

Scriitorul Aurel Rău a evocat îndrumă-

Ion Gheorghe Maurer
Tntîmpinat cu vii și îndelungi aplauze, 

a luat cuvîntul, în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, care, în 
aclamațiile întregii asistențe, a transmis 
conferinței salutul cald al Comitetului Cen
tral al partidului, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la faptul că a participat și 
la alte conferințe ale organizației județene 
Cluj, la alte înt.îlniri cu comuniștii de aici, 
vorbitorul a subliniat nivelul din ce în ce 
mai ridicat, de la întîlnire la întîlnire, la 
care se situează cadrele acestei puternice 
organizații a partidului. Linia generală a 
partidului este bine cunoscută, temeinic 
însușită șl aplicată în practică cu real 
succes de comuniștii clujeni, de toți oa
menii muncii de pe aceste meleaguri — 
români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — așa cum a reliefat cu preg
nantă desfășurarea lucrărilor conferinței.

Arătînd că tocmai datorită contextului 
general pozitiv al activității organizației se 
va concentra doar asupra citorva probleme, 
tovarășul Maurer a stăruit în cuvîntul său 
asupra importanței învățămîntului și știin
ței. Aceasta, a subliniat vorbitorul, deoare
ce avem în vedere nu numai caracterul 
de centru cultural, universitar, al Clujului, 
dar și, în primul rînd, rolul imens șl știin
ței care pătrunde prin toți porii societății 
moderne și revoluționează dezvoltarea ei, 
iar pentru progresul științei, baza o asi
gură învățămîntul, care se dovedește a fi 
o investiție din cele mai rentabile, desigur 
atunci cînd se realizează cu chibzuință. 
In această privință, noua lege a învățămîn- 
tului creează un cadru suplu și propice, 
dar întreaga sa eficiență va fi dată de 
corpul didactic, de modul în care este în
țeleasă necesitatea asimilării a tot ce apare 
nou în fiecare disciplină științifică, a con
tactului permanent cu cele mai înaintate 
cuceriri ale inteligenței umane.

Totodată, de o mare însemnătate sînt 
sporirea grijii corpului didactic pentru for
marea intelectuală și morală a tineretului, 
strîngerea legăturilor dintre profesorii și 
elevii de toate gradele. Ne este necesar nu 
un învățămînt pe baza principiilor rigide 
„magister dixit“, sau a însușirii mecanice 
a unor adevăruri predate „ex cathedra", 
ci un învățămînt care să formeze cadre ca
pabile de judecată creatoare, care să dez
volte la elevi și studenți deprinderi de a 
mînui ei înșiși instrumentele cunoașterii, 
care să-i pregătească pentru o activitate 
științifică independentă. Totodată, vorbito
rul s-a oprit asupra unui șir de probleme 
privind editarea cărților și cursurilor, aco
perirea unor necesități de cadre didactice, 
subliniind importanța statutului corpului 
didactic, la care se lucrează în prezent, 
pe baza unor largi consultări.

In legătură cu dezvoltarea cercetării ști
ințifice, sarcina principală este stimularea 
creației originale, legată strîns de condiții
le specifice ale evoluției societății româ
nești. Fără a se subaprecia importanța cer
cetării fundamentale, trebuie totuși subli
niat că progresul vertiginos al științei 
moderne a fost și este legat de orientarea 
creației spre obiective concrete, ale vieții 
materiale, de preocuparea pentru finalita
tea practică a cercetării. Tocmai dezvolta
rea cercetării aplicative s-a dovedit stimu
lentul cel mai puternic al investigației cu 
caracter fundamental. Vorbitorul a subli
niat importanța pe care o are, pentru dez
voltarea unei legături vii între știință și 
producție, forma contractelor — care creea
ză relații precise și determinate între cer
cetători și beneficiari — și s-a ocupat 
totodată de aspecte ale problemei autofi
nanțării institutelor de cercetare, ca și de 
necesitatea introducerii prompte, operative 
în producție a rezultatelor cercetării, fără 
■ se stînjeni îndeplinirea sarcinilor de plan.

Arătînd că realizarea planului a consti
tuit și constituie preocuparea centrală a 
partidului, tovarășul Maurer a subliniat ca
racterul realist al obiectivelor stabilite de 
partid, al sarcinilor de plan din industrie și 
agricultură. Viața, criteriul practicii, fap
tul că aceste prevederi se îndeplinesc cu 
succes constituie cea mai clară și catego
rică confirmare a rigurozității științifice ce 
a prezidat elaborarea lor. Aceste trăsături 
caracterizează și prevederile planului pe 
1969 — an de importanță decisivă pentru 
întregul cincinal ; sarcinile de plan pe anul 
viitor, stabilite în mod judicios, solicită o 
maximă concentrare a eforturilor, dar ele 
sînt perfect și pe deplin realizabile.

In legătură cu acest obiectiv major al 
întregului partid și al întregului popor, 
vorbitorul a relevat necesitatea ca orga
nizația județeană de partid Cluj să-și con
centreze în mai mare măsură atenția asu
pra unor probleme ca folosirea integrală a 
capacităților de producție — calea obți
nerii de sporuri ale producției, fără noi in
vestiții — o deosebită însemnătate avînd 
în această privință continuarea neîntrerup

„Conferința organizației județene Cluj a Partidului Comunist Român, dînd glas 
sentimentelor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, ale membrilor și nemembrilor de 
partid, sentimentelor tuturor oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități 
de pe aceste frumoase și mereu înfloritoare meleaguri, exprimă deplina lor aprobare și 
fermul atașament față de întreaga politică internă și externă a Partidului Comunist Român.

Ne umplu inima de mîndrie și admirație ' vasta și neobosita activitate teoretică și 
practică desfășurată de Comitetul Central al partidului, înțelepciunea și clarviziunea cu 
care partidul cirmuiește țara pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului, asigurînd 
dezvoltarea armonioasă și echilibrată a forțelor materiale de producție, perfecționarea 
relațiilor socialiste, avîntul științei și culturii, îmbunătățirea permanentă a conducerii 
vieții social-economice.

Toți oamenii muncii din județul nostru, fără deosebire de naționalitate, înfrățiți în 
muncă, scopuri și aspirații, vor pune întreaga lor energie, pricepere și capacitate creatoare 
în slujba îndeplinirii exemplare a îndatoririlor ce le revin în toate domeniile de activitate, 
încadrîndu-se astfel în efortul general al poporului nostru, de înălțare a României socia
liste pe noi culmi ale progresului și civilizației".

-~Nicolae CORBU 
Andrei BALEANU

rile fecunde șl stimulatoare date de partid 
cu prilejul recentei adunări generale a 
scriitorilor. Relevînd contribuția rodnică a 
literaților din Cluj pe tărîmul creației, vor
bitorul s-a oprit asupra unor probleme ale 
îmbunătățirii activității filialei Uniunii 
Scriitorilor, a revistelor de cultură, precum 
și asupra problemei organizării unei noi 
edituri la Cluj. In creațiile literare ale scrii
torilor clujeni, a spus la rîndul său poetul 
Letay Lajos, realitatea noastră contempora
nă e oglindită în ultimii ani mai profund 
și mai complex, mesajul uman, conținutul 
de idei s-au îmbogățit. Călăuziți de 
partid, de principiile mar<ism-leninismului, 
scriitorii din Cluj, indiferent de naționali
tate. se vor strădui și în viitor să se iden
tifice cu năzuințele societății socialiste, nu 
numai ca martori, ci ca participant activi 
la procesul construcției noii orînduiri.

Relevînd dorința creatorilor de artă 
români, maghiari și de alte naționa
lități de a-și aduce contribuția la cultiva
rea umanismului socialist. Gheorghe Meri- 
șescu, directorul Operei române din Cluj, 
Horvath Bisztrai Maria, actriță la Teatrul 
maghiar din Cluj, au subliniat importanța 
promovării repertoriului original străbătut 
de ideile dragostei de patrie și popor. 

tovărășia hai

tă, perseverentă și sistematică a acțiunii de 
organizare științifică a producției și a 
muncii. O importantă cerință abordată încă 
cu timiditate, ce decurge din această ac
țiune, este modernizarea și finalizarea sec
toarelor de concepție din fabrici și uzine, 
orientarea în mai mare măsură către a- 
ceste sectoare cheie a celor mai valoroși 
ingineri, din care mulți sînt ocupați în 
prezent cu îndeletniciri de resortul maiș
trilor.

Este, totodată, necesar să se acorde o 
mai mare atenție ridicării calificării mun
citorilor și întăririi disciplinei socialiste a 
muncii — condiții de maximă importanță 
pentru ca utilajele de înaltă tehnicitate cu 
care sînt dotate întreprinderile să produ
că la randamentul lor maxim, pentru a se 
realiza integral parametrii de productivi
tate programați. Dificultățile temporare ale 
fabricii de încălțăminte „Clujana", între
prindere cu sarcini importante pentru ex
port. provin tocmai din nesincronizarea 
dintre introducerea tehnicii noi și pregă
tirea din timp a muncitorilor calificați.

Vorbitorul a tratat de asemenea un șir 
de probleme legate de îmbunătățirea coo
perării dintre întreprinderi, de necesitatea 
respectării obligațiilor contractuale ; el a 
relevat totodată datoria ministerelor, con
ducerilor întreprinderilor, a organizațiilor 
de partid și sindicale de a urmări cu cea 
mai mare grijă experimentarea și introdu
cerea sistemului îmbunătățit de salarizare, 
în vederea unei cît mai bune cointeresări 
materiale a muncitorilor în bunul mers al 
întreprinderilor, unei consecvente aplicări 
a principiilor de retribuție socialistă a 
muncii, proprie societății noastre.

Conducerea partidului, a arătat în conti
nuare vorbitorul, s-a preocupat și se preo
cupă de îmbunătățirea formelor și meto
delor de conducere a vieții economice și 
sociale, deoarece aceasta constituie o ce
rință obiectivă pentru fiecare etapă a dez
voltării societății ; acestei cerințe i-au răs
puns măsurile preconizate la Conferința 
Națională a partidului, prin care s-au lăr
git atribuțiile organelor locale, creîndu-se 
un cîmp tot mai larg de manifestare a ini
țiativei și responsabilității cadrelor din 
aceste organe. Acestor atribuții sporite tre
buie să le corespundă și o exigentă sporită 
în selecționarea și pregătirea cadrelor. Sîn- 
tem într-un stadiu. în stadiul desăvîrșirii 
construcției socialiste, cînd, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., trebuie să se sfîr- 
șească cu diletantismul ; este nevoie de 
cadre temeinic specializate, care să îmbine 
pregătirea profesională cu cea politică, to
varăși pricepuți și entuziaști, oameni inte- 
ligenți, dotați cu pasiune și spirit inovator, 
neșovăitori în fața oricăror greutăți. Aceas
ta este o problemă capitală pentru mersul 
înainte rapid, pe toate planurile, pentru 
făurirea civilizației socialiste.

La Cluj, în oraș ca și în întregul Județ 
— a subliniat tovarășul Maurer — se des
fășoară în prezent o viață artistică bo
gată. de înaltă valoare estetică și călăuzită 
de nobilele idei ale umanismului socialist. 
A crescut și s-a diversificat considerabil 
categoria iubitorilor de artă — ceea ce 
presupune desfășurarea în continuare a 
noi și noi eforturi pentru educarea estetică 
a celor’ce muncesc și în primul rînd a ti
neretului, dar și o grijă sporită pentru în
drumarea creației artistice, pentru conți
nutul ei ideologic, pentru eliminarea erme
tismului, ininteligibilului, care lezează ca
racterul artei ca mijloc de comunicare și 
elevare spirituală a oamenilor. El și-a ma
nifestat satisfacția față de aprobarea de
plină cu care au primit scriitorii clujeni 
indicațiile date de partid cu prilejul recen
tei adunări generale a scriitorilor. Angaja
rea deplină în dezvoltarea societății so
cialiste, din care face parte, slujirea ei și a 
telurilor sale înalte — aceasta este supre
ma îndatorire a omului de litere, a crea
torului de artă.

In încheiere, vorbitorul a exprimat de
plina încredere a conducerii partidului în 
capacitatea organizației de partid a jude
țului Cluj, a comuniștilor și a tuturor oa
menilor muncii de pe aceste meleaguri — 
români, maghiari germani și de alte na
ționalități — de a asigura înfăptuirea ma
rilor sarcini ce Ie revin pentru înflorirea 
mai departe a județului, creșterea contri
buției la progresul general al României so
cialiste.

★
Delegații la conferință au ales noul co

mitet județean de partid și comisia de re
vizie. întrunit în ședință plenară, comitetul 
județean a ales ca prim-secretar pe tov. 
Aurel Duca.

Intr-o atmosferă de viu entuziasm, a fost 
adoptat textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre 
altele :

Vechea clădire a Naționalului ieșean a 
găzduit ieri conferința organizației jude
țene de partid. La acest important eveni
ment, lașul a oferit tabloul unei impresio
nante și viguroase tinereți. In oraș pulsează 
o intensă activitate economică, politică, de 
învățămînt, cultură și științifică ; întregul 
județ poartă pecetea înnoirilor. Făcînd 
bilanțul realizărilor, conferința a analizat 
cu competentă și spirit de exigentă poli
tică căile menite să asigure reali
zarea sarcinilor ce revin județului Iași în 
efortul întregului popor pentru îndepli
nirea obiectivelor fixate de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a partidului.

Delegații la conferință au salutat cu căl
dură prezența în mijlocul lor a tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Darea de seamă, prezentată de tov. Miu 
Dobrescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a subliniat că, înscrisă or
ganic pe coordonatele generale de ridicare 
perpetuă a potențialului tării noastre, eco
nomia județului Iași înregistrează an de an 
progrese evidente, ascensiunea industrială 
a lașului exprimînd cu putere consecventa 
și hotărîrea partidului nostru, a conducerii 
sale de a aplica ferm și neabătut politica 
de industrializare a tării, singurul edificiu 
pe temeiul căruia se poate asigura po
porului o viață materială si spirituală tot 
mai bogată, iar patriei noastre o indepen
dentă și suveranitate reală.

Ca urmare a alocării în primii trei ani al 
actualului cincinal a unor fonduri de inves
tiții de peste 4 miliarde de lei, în curînd vor 
intra în producție noi unități, printre care u- 
zina de fibre sintetice, țesătoria de mătase 
„Victoria", noile secții de la fabrica de anti
biotice și altele, ceea ce ridică industria ju
dețului de peste 4 ori. față de anul 1959. 
Ritmul anual de creștere a producției in
dustriale este de 14,6 la sută, prin urmare 
superior celui stabilit de a se realiza la 
scara economiei naționale. Rezultatele pri
vind îndeplinirea planului pe 11 luni din 
acest an. în proporție de 101,5 la sută la 
producția globală și de 101,9 la sută la 
producția marfă vîndută si încasată, cu o 
înregistrare de 20,3 milioane lei economii 
la prețul de cost și o depășire a benefi
ciilor cu 43 milioane, pun în evidentă hăr
nicia, activitatea meritorie a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din întreprinde
rile industriale ale județului, sporirea ro
lului și competenței organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea economiei și 
valorificarea rezervelor economico-finan- 
ciare.

în spirit critic și autocritic, darea de 
seamă a relevat că nu peste tot s-au pus 
în valoare rezervele de sporire a produc
ției și de ridicare a calității produselor, 
că nu s-a manifestat perseverentă în apli
carea măsurilor de organizare științifică 
a producției și a muncii, că continuă să se 
manifeste neajunsuri în utilizarea fondului 
de timp și nu se acordă toată atenția pro
blemelor eficientei economice a produc
ției. Pornind de la aceasta, darea de sea
mă a subliniat necesitatea ca organizațiile 
de partid să acorde o atenție primordială 
îmbunătățirii activității economico-finan- 
ciare a întreprinderilor prin perfecționa
rea organizării muncii și a tehnologiilor de 
fabricație, creșterea calificării cadrelor, fo
losirea deplină a utilajelor și a capacită
ților de producție, întărirea controlului de 
calitate, însușirea unui spirit de lucru 
caracterizat printr-o înaltă competentă, o- 
perativitate și cutezanță creatoare.

Beneficiind de sprijinul multilateral al 
statului, ramurile agriculturii județului cu
nosc o dezvoltare continuă. Chiar si în con
dițiile climatice nefavorabile ale anului 
1968, întreprinderile agricole de stat au reu
șit să obțină o producție peste plan în va
loare de 3.6 milioane lei. iar cooperati
vele agricole depășesc cu 6 milioane rea
lizările anului 1967. Se impun în continuare 
eforturi susținute pentru îndeplinirea in
dicațiilor Plenarei C.C al P.C.R., privind 
folosirea cu chibzuință a pămîntului, pentru 
lichidarea rămînerilor în urmă în domeniul 
zootehniei, pentru extinderea legumiculturii, 
viticulturii și pomiculturii.

Darea de seamă a relevat în continuare 
succesele obținute de la conferința prece
dentă în dezvoltarea activității culturale și 
științifice, scotînd totodată în evidentă nea
junsurile existente în aceste domenii.

După încheierea dării de seamă, un mo
ment remarcabil : participanții iau cunoș
tință de chemările adresate de conferința 
organizației de partid a municipiului Bucu
rești și de conferința organizației județe
ne de partid Timiș pentru organizarea în
trecerii în întîmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei și a viitorului 
Congres al partidului. Chemările produc 
un viu ecou în rîndurile participanților la 
conferință, ceea ce se reflectă în cuvîntul 
vorbitorilor.

In cadrul discuțiilor, numeroși vorbitori 
au analizat cu competență probleme ale 
dezvoltării industriale la locurile lor de 
muncă, relevînd în spirit critic lipsurile 
care se mai manifestă și făcînd propuneri 
și sugestii pentru îmbunătățirea activității 
economice, realizarea și depășirea planului 
pe 1969, ridicarea performanțelor tehnico- 
economice și asigurarea calității la nivelul 
exigențelor consumului intern și ale ex
portului. Tov. Ion Manciuc, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Iași, 
ing. Mircea Dumitrașcu. directorul trustului 
local de construcții, și alți vorbitori s-au 
referit, printre altele, la unele aspecte ale 
îndeplinirii planului de investiții, sublini
ind că în ultimul timp s-au remarcat o 
prezență mai activă pe șantiere a cadrelor 
cu munci de răspundere din organele de 
partid și de stat, de la ministere, colabo
rarea mai fructuoasă dintre beneficiari, 
proiectanți și constructori, ceea ce a avut 
ca urmare, de pildă, punerea în probe teh
nologice a uzinei de fire sintetice, cu a- 
proape 3 luni înainte de termen. Pe alte 
șantiere însă, cum ar fi la hotelul din 
Piața Unirii, fabrica de produse ceramice, 
sediul D.S.A.P.C. și alte obiective, rămine- 
rile în urmă sînt evidente și păgubitoare 
pentru economia națională.

Referindu-se . la însemnătatea creșterii 
eficienței economice, alți vorbitori, printre 
care chimistul Ion Staicu, directorul uzinei 
de fire sintetice. Constantin Ursuleanu, 
directorul Uzinei mecanice Pașcani, ing. 
Vasile Lupușor, directorul Uzinei mecanice 
Nicolina-Iași, au insistat asupra necesității 
de a se acționa cu mai multă perseverență 
în direcția sporirii productivității muncii, 
a randamentului utilajelor, folosirii de
pline a capacităților și spatiilor de pro
ducție, organizării pe baze științifice a 
producției și a muncii. Tov. Toma 
Florica, secretara comitetului de partid 
de la fabrica „Țesătura", Petru Mu- 
șat. secretarul comitetului de partid de la 
fabrica de ulei „Unirea", și alții s-au referit 
la îndatorirea organizațiilor de partid, a 
cadrelor tehnico-administrative. de a ma
nifesta cea mai mare exigență fată de 
calitatea produselor, de a adopta și aplica 
cu strictețe măsurile menite să asigure 
nu numai eliminarea rebuturilor și a re
fuzurilor. dar și creșterea competitivității 
produselor noastre pe piața internațională.

Problemele dezvoltării multilaterale și 
intensive a agriculturii au avut un loc 
important în lucrările conferinței ; o serie 
de delegați s-au referit la punerea în va
loare a unor rezerve de sporire a produc
ției agricole vegetale și animale. Ing. Lu
cian Hatmanu. directorul direcției agricole 
județene, ing. Ion Gheorghiu directorul în
treprinderii agricole de stat Tg. Frumos, 

Constantin Șalaru, președintele C.A.P. Bi
volari, ing. Voicu Naum, președintele 
C.A.P. Bălțați, ing. Mircea Chiorpec, 
președintele C.A.P. Comarna, au înfățișat 
conferinței aspecte ale experienței pozitive 
din unitățile unde lucrează, relevînd toto
dată, în mod autocritic, că în unitățile agri
cole din județ nu au fost folosite toate con
dițiile de care dispuneau pentru creșterea 
producției agricole, vegetale și animale.

Munca ideologică, de învățămînt și știin
ță ce se desfășoară în județ și îndeosebi 
în Iași, vechi centru al culturii româ
nești, au fost pe larg dezbătute în cadrul 
conferinței, în intervențiile' prof, uni
versitar Ion Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza", conf. univ. Petre Mîlcortiete, 
secretarul de partid pe centru universi
tar, studentei Alexandrina Cotzur de la 
Institutul politehnic, conf. Alexandru Hu
sar, președintele comitetului județean de 
cultură și artă, și alții.

Referindu-se pe larg la problemele acti
vității științifice, acad. prof. Cristofor I. 
Simionescu și-a însușit observațiile critice 
făcute în cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la eficiența cercetării și a făcut 
o serie de propuneri privind legarea mai 
strînsă a acesteia cu practica.

Tov. Constantin Dropu, directorul cabine

Cuvîaitarea tovarășului

Paul Niculesru-Mizil
•După ce a adresat delegaților și invitatilor 

la conferința județeană de partid Iași salu
tul călduros al Comitetului Central al 
P.C.R. și personal al secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul 
a dat o înaltă apreciere seriozității, spiritu
lui de răspundere, competenței și maturi
tății cu care au fost abordate în conferință 
problemele îmbunătățirii muncii organiza
țiilor de partid, ale activității din industrie, 
agricultură, știință, învățămînt, din toate 
domeniile vieții sociale.

Referindu-se în continuare la realizările 
importante obținute de oamenii muncii din 
orașul și județul Iași, tovarășul PauL 
Niculescu-Mizil a spus: Datorită muncii des
fășurate de comuniști, în fruntea tuturor 
celor ce muncesc. înfățișarea orașului Iași 
se schimbă an de an. lună de lună, zi de zi, 
De cîte ori revin în Iași am satisfacția 
de a vedea că intră în produc
ție noi întreprinderi, se dezvoltă noi ra
muri industriale. S-ar putea cita 
multe cifre interesante, semnificative, 
pentru cursul ascendent al dezvoltării eco
nomice în municipiul și județul Iași ; nu 
voi aminti decît două, care mi se par deo
sebit de grăitoare : creșterea numărului de 
salariați pe județ de la 73 000 în 1960, la 
148 000 în 1968, cu alte cuvinte dublarea 
numărului de salariați într-un răstimp da 
numai 8 ani. Vizitînd unele instituții de în
vățămînt superior am avut prilejul să văd o 
serie de noi obiective — terminate sau în 
construcție — destinate procesului de în
vățămînt șl găzduirii studenților. Mi-a fost 
plăcut să aflu cu acest prilej că prin numă
rul studenților, circa 23 000, lașul este al doi
lea centru universitar din țară. La acestea se 
cuvin adăugate realizările obținute în acest 
centru de cultură în domeniul științei, artei, 
literaturii. La sate, rezultate pozitive au 
fost obținute atît în întreprinderile agricole 
de stat, cît șl în cadrul multor cooperative 
agricole de producție. Incontestabile sînt și 
realizările dobîndite în domeniul ridicării 
nivelului de trai al muncitorilor, al țăra
nilor, al intelectualilor.

Se poate deci vorbi cu satisfacție de o 
realitate vie, evidentă : lașul se dezvoltă, 
lașul se înaltă, lașul înflorește, ca una din 
puternicele cetăți ale industriei, ca una 
din puternicele citadele ale științei, învă- 
țămîntului și culturii patriei noastre. în
tregul județ Iași poartă pecetea înnoirilor 
și a progresului. Acesta este, tovarăși, bi
lanțul esențial al activității muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor. în frunte cu co
muniștii, din orașul și județul Iași în anii re
gimului nostru și cu deosebire în ultimii ani.

Menționînd că rezultatele pozitive obți
nute în județul Iași se încadrează în rea
lizările de seamă obținute de întregul nos
tru popor, vorbitorul s-a referit la con
cluziile recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
care, a spus el. învederează că programul 
de dezvoltare economică, elaborat de Con
gresul al IX-lea, se îndeplinește cu succes 
în toate domeniile de activitate. Elaborînd 
la Congresul al IX-lea programul de de- 
săvîrșire a construcției socialismului, noi 
am ales — a spus vorbitorul — în mod 
deliberat calea alocării unei părți impor
tante din fondul național pentru fondul 
de acumulare. în concepția partidului nos
tru aceasta este unica modalitate de a li
chida rămînerea în urmă din punct de ve
dere economic față de țările care au por
nit de mult pe drumul dezvoltării indus
triale și de a asigura, pe baza industriali
zării socialiste, a modernizării agriculturii 
și dezvoltării științei, ridicarea în mod 
treptat a nivelului de bunăstare a poporului. 
Efectele acestei poliției sînt incontestabile. 
Ele se materializează nu numai în dezvol
tarea accelerată a economiei naționale, ci 
și în creșterea nivelului de trai material 
și social al populației.

Ocupîndu-se în continuare de planul de 
dezvoltare a economiei pe anul 1969, vorbi
torul a subliniat că trăsătura caracteristică 
fundamentală a acestuia constă în aceea 
că este un plan realist, cu luarea în consi
derare a posibilităților economiei noastre 
naționale. Aceasta nu înseamnă că este un 
plan ușor de realizat ; ca și pînă acum, în
făptuirea prevederilor sale reclamă mobi
lizarea eforturilor și rezervelop economiei 
naționale, perseverență, abordarea minu
țioasă, plină de răspundere, a tuturor pro
blemelor legate de realizarea planului, 
în continuare, vorbitorul a subliniat 
că una din problemele principale ce stau în 
fața organizației de partid a județului Iași, 
unde se dau în continuu în funcțiune noi 
obiective industriale, constă în folosirea 
în cele mai bune condiții a capacităților 
pe care le-am construit.

Arătînd că problema bunei organizări a 
procesului de producție capătă o impor
tanță deosebită, vorbitorul a relevat că din 
dezbaterile conferinței a reieșit că și în 
județul Iași, ca și în alte județe, mai per
sistă numeroase manifestări de gospodă
rire nejudicioasă. și chiar de risipă a fon
durilor bănești și a mijloacelor financiare. 

or9an^atiei județene de partid Iași exprimă conducerii partidului, dv. 
personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, recunoștința fierbinte a comuniștilor, 

mu™n, V™1™. srlja manifestată față de județul nostru, pentru 
întreaga activitate a partidului închinata prosperității și înfloririi patriei noastre socia
liste, ridicării prestigiului sau internațional.

Analizînd multilateral, cu înaltă răspundere, lipsurile existente în activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid, a colectivelor de muncă din toate domeniile, conferința 
a stabilit măsurile menite să ducă la înlăturarea tuturor deficiențelor, la înfăptuirea 
fermă a liniei politice stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidu
lui — singura linie justă, în măsură să asigure mersul înainte al țării noastre pe drumul 
luminos al socialismului și bunăstării.

Conferința exprimă acordul deplin al tuturor locuitorilor județului Iași față de 
politica externă a României socialiste, față de răspunderea cu care partidul nostru mili
tează pentru promovarea consecventă ă principiilor marxist-leniniste în relațiile dintre 
partidele comuniste și muncitorești, pentru unirea tuturor forțelor înaintate în lupta 
împotriva imperialismului, ps**ru asigurarea păcii și securității în lume".

tului județean de partid, și alți vorbitori, 
scoțînd în relief realizările obținute în do
meniul învățămîntului ideologic, al infor
mării oamenilor muncii asupra politicii par
tidului, au vorbit pe larg despre necesi
tatea de a se ridica la un nivel mai înalt 
munca de propagandă.

Referindu-se la problemele legate d® 
munca de partid, unii vorbitori au subli
niat însemnătatea noilor măsuri luate de 
partid pentru crearea unor organizații de 
bază puternice, legate mai bine de locurile 
de producție. Ei au arătat totodată necesi
tatea de a se perfecționa activitatea politică 
în organizațiile de partid, pentru edu
carea comuniștilor și a tuturor oame
nilor muncii în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, promovarea riguroasă 
a principiilor muncii colective, dezvoltarea 
și adîncirea democrației socialiste în toate 
sectoarele, antrenarea tuturor forțelor la 
transpunerea în viață a directivelor Con
gresului al IX-lea și ale^Conferinței Națio
nale a partidului.

S-a dat apoi citire răspunsului la che
mările la întrecere.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul în 
încheierea lucrărilor tovarășul Paul, 
Niculescu-Mizil.

Va fi sarcina comitetului de partid nou 
ales să ia măsuri politice care să înlătur® 
aceste neajunsuri.

Referindu-se la problemele agriculturii, 
vorbitorul a subliniat necesitatea de a des
fășura o activitate susținută pentru dez
voltarea fondului obștesc. Totodată el a 
arătat că una din problemele centrale ale 
județului Iași este gospodărirea judicioasă 
a pămîntului, în acest sens trebuind să 
fie combătută cu toată energia proasta gos
podărire. fenomen care duce la slăbirea 
capacităților de producție.

Referindu-se la problemele muncii de 
partid în rîndul intelectualilor, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a spus : In cuvîntul 
lor, unii vorbitori au arătat că ceea ce ca
racterizează Intelectualitatea ieșeană este 
adeziunea el deplină la politica partidului 
și hotărîrea neabătută de a face totul pen
tru înflorirea științei, artei, culturii, învă- 
țămîntului. lașul dispune de forte se
rioase în domeniul învățămîntului, ști
inței și culturii, și în conferință s-a ma
nifestat puternic hotărîrea neclintită a 
intelectualității din Iași de a dezvolta acest 
centru de cultură, de a aduce noi contri
buții la propășirea culturală a patriei. Așa 
cum este știut, partidul nostru — a spus 
vorbitorul — urmărește cu perseverență ca 
activitatea de cercetare științifică să se 
axeze pe necesitățile; pe cerințele esențiale 
ale economiei noastre naționale, ale dez
voltării științei și culturii. Trebuie găsite 
acele torme care să asigure folosirea rar 
pidă și cît mai eficientă a rezultatelor cer
cetării științifice în producție, materiali
zarea acesteia într-un domeniu sau altul 
al activității practice. Tocmai de aceea, 
anul acesta au fost introduse pehtru prima 
oară în prevederile de plan sarcini precise 
ce revin Consiliului Național al Cerce
tării Științifice. în continuare, vor
bitorul a subliniat necesitatea ca or
ganizațiile de partid să acorde aten
ția cuvenită problemelor învățămîntu- 
lui. activității practice, pentru a asigura 
că de pe băncile școlii vor ieși nu numai 
tineri cu o temeinică pregătire de specia
litate, dar și cetățeni culți și înaintați, care 
să devină militanți activi pentru socialism, 
pentru cauza poporului, pentru înflorirea 
patriei. Referindu-se la domeniul creației 
artistice, vorbitorul a arătat că partidul 
nostru este partizan al concepției potrivit 
căreia pot fi abordate cele mai diverse 
forme de exprimare artistică ; dar că, în 
același timp, el subliniază necesitatea ca 
arta, cultura, literatura să fie un mijloc 
de a îmbogăți viața spirituală a poporului 
nostru, de a-1 însufleți în lupta pentru con
struirea socialismului. Referindu-se la nece
sitatea îmbunătățirii continue a muncii poli
tice, vorbitorul a spus că partidului nostru, 
conducerii sale îi sînt proprii contactul viu 
cu masele largi populare, consultarea cu spe
cialiștii, cu cadrele, în vederea adoptării u- 
nor măsuri, cu cei care urmează să le tradu
că în viață. Considerăm că organizația jude
țeană de partid Iași trebuie să lucrez® 
astfel îneît fiecare activist, fiecare mem
bru de partid să fie un pasionat propa
gandist pentru linia partidului, pentru 
punctul de vedere al partidului în proble
mele interne și internaționale, pentru mo
bilizarea întregului popor la înfăptuirea 
acestei politici. Referindu-se în continuara 
la problemele vieții internaționale, vorbi
torul a subliniat că partidul nostru, Comi
tetul său Central este ferm hotărît să 
înfăptuiască neabătut politica externă de 
dezvoltare a relațiilor cu toate țările socia
liste, de unitate a țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncitorești. Tara 
noastră militează totodată pentru extinde
rea relațiilor de colaborare cu toate țările, 
indiferent de regimul social-politic, pe 
baza promovării neșovăitoare a principiilor 
independenței naționale și suveranității, a 
egalității în drepturi, a neamestecului în 
treburile interne. Politica României socia
liste este o politică de solidaritate activă 
cu lupta tuturor forțelor antiimperialiste 
pentru destindere, pentru pace și secu
ritate.

în încheiere, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil și-a exprimat convingerea nestrămu
tată că organizația județeană de partid 
Iași — organizație puternică, cu o bogată 
experiență, cu strînse legături cu masei® 
— va fi la înălțimea sarcinilor ce-1 revin 
în lupta pentru traducerea în viață a pro
gramului stabilit de Congresul al IX-lea 
al partidului.

★
în continuare, conferința a ales membrii 

noului comitet județean de partid și ai co
misiei de revizie. întrunit în prima sa ple
nară, comitetul județean a ales în funcția da 
prim-secretar pe tov. Miu Dobrescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Delegații la conferință au adoptat o tele
gramă adresată C.C. AL P.C.R.. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care, 
printre altele, se spune :

Ion FÎNTÎNARU 
Manolo CORCACI
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(Urmare din pag. I)& mal ales, să asigure ca miniștrii adjuncți și directorii generali să participe la activitatea acestora cel puțin o dată la trei luni. Numai în felul acesta ei pot acorda un a- Îutor efectiv în soluționarea pro- ilemelor pe care le ridică buna funcționare a întreprinderilor noastre. Din păcate, puține cadre de conducere din ministere fac a- cest lucru.Aș dori să mă refer la adunările generale ale salariaților din între- Srinderi care urmează să aibă loc 
1 perioada următoare și care, de asemenea, fiind la începutul activității lor, trebuie să se bucure de sprijin susținut atît din partea ministerelor, cît și a comitetului municipal de partid. Este necesar să asigurăm evitarea oricăror tendințe de formalism în aceste adunări, ca ele să dezbată în mod temeinic problemele întreprinderii, să analizeze în spirit critic activitatea, să-și spună cuvîntul asupra măsurilor ce se impun. întregul colectiv de salariați trebuie să cunoască ce trebuie făcut, cum trebuie acționat în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor de plan. A- ceste adunări generale reprezintă un instrument minunat; dacă vom ști să-l folosim vom asigura mobilizarea largă a tuturor salariaților 

1 perfecționarea muncii din întreprinderi, la îndeplinirea planului. Trebuie să facem ca aceste adunări să reprezinte nu numai o manifestare general-democratică, ci și 
o formă de participare activă a clasei muncitoare la conducerea întregii activități economice.

O altă problemă despre care s-a vorbit la plenară Comitetului Central, iar aici în darea de seamă . șl în discuții, este aceea a investițiilor pentru anul viitor. Pe țară, va trebui să realizăm un volum 
de 63,3 miliarde lei. Din acestea, municipiului București îl revin peste 10 miliarde. După cum vedeți, Capitala se bucură în continuare de o atenție deosebită atît în ce privește dezvoltarea industriei, cît și construcția de locuințe, precum șl alte domenii de activitate. Sînt în construcție întreprinderi deosebit de importante nu numai pentru economia Capitalei, ci a întregii țări; alte obiective la fel de însemnate urmează să fie începute în cursul anului viitor. în angajamentul luat aici, în chemarea adresată de dumneavoastră organizațiilor județene de partid se prevede ca o serie de obiective să fie date în folosință cu cîteva luni mai înainte. Eu salut această inițiativă, dar doresc să subliniez că nu e un angajament ușor și că pentru traducerea lui în viață sînt necesare măsuri bine gîndite și aplicate consecvent. Ținînd seamă că în cursul anului 1968 și în Capitală unele unități n-au intrat la timp în producție, se cere să luăm măsuri — în primul rînd — pentru ca obiectivele ce urmau să fie date în funcțiune în 1968 să intre în exploatare cel puțin la începutul anului 1969 ; în al doilea rînd, toate capacitățile aflate în construcție în Capitală trebuie să intre la termenul planificat în producție și, în al treilea rînd, să fie date în funcțiune cu 1—6 luni înainte de termen cele 18 noi obiective, așa cum v-ați propus în chemare. Acestea sînt sarcini mari șl consider că organizațiile noastre de partid, conducerile întreprinderilor trebuie să muncească cu rîvnă și pasiune pentru a asigura realizarea lor. Trebuie să fie clar, tovarăși, nu va avea mare importanță dacă veți realiza cîteva obiective înainte de' termen, înre- gistrînd, în schimb, lă altele mari întîrzieri, așa cum s-a întîmplat în acest an, cînd 18 obiective nu au fost terminate la timp, la unele depășindu-se termenul de punere în funcțiune cu peste 6 luni.O altă problemă legată de planul de investiții este ponderea încă ridicată a cheltuielilor pentru construcții și montaj în totalul investițiilor. în București ea reprezintă la întreprinderile constructoare de mașini 44,8 la sută, la întreprinderile din industria chimică 44,7 la sută, la întreprinderile metalurgice aproape 40 la sută, iar în industria ușoară 35,5 la sută. Or, se știe, de e- xemplu, în cazul chimiei, că în toată lumea se merge pe linia ca instalațiile să fie puse sub cerul liber, ca ponderea construcțiilor- montaj să fie foarte mică, sub 30 la sută. Cred că trebuie luate măsuri hotărîte pentru ca încă de anul viitor să facem o cotitură în această direcție. La plenară s-a stabilit, ca sarcină pentru anul viitor, reducerea ponderii lucrărilor de construcții-montaj cu cel puțin 10—15 la sută.Sînt necesare măsuri pentru a folosi mai rațional și spațiile administrative existente, pentru a nu mai admite construcții de noi clădiri administrative, pentru ca mal multe întreprinderi să folosească în comun aceleași spații.în general am părere bună despre felul cum lucrează Ministerul Industriei Ușoare ; am vizitat în pauză o expoziție reprezentînd realizări ale acestui minister. Totuși, în ce privește clădirile administrative, nici aici nu s-a lucrat prea bine, pentru că într-un singur loc — în Drumul Taberei — 3 întreprinderi, una lîngă alta, au construit 3 blocuri turn pentru nevoi administrative. O bună folosire a mijloacelor materiale și financiare, gospodărirea lor judicioasă impuneau să se ridice o singură clădire, comună. Și chiar 

dacă era vorba de întreprinderi ale unor ministere diferite, tot trebuia să se meargă pe linia concentrării spațiilor administrative. Deficiențe de acest gen se manifestă în Capitală și în alte domenii. Am fost în sectorul unde se construiesc Fabrica de medicamente, Fabrica de sticlărie șl Fabrica Policolor. Toate și-au făcut cîte un bloc turn, care mai de care mai frumos, și, desigur, mai costisitor. Și toate acestea pe seama investițiilor I Am dat numai două exemple; sînt și altele de acest fel în Capitală. Despre construcțiile pentru institutele de cercetări și proiectări, despre alte construcții de natură administrativă din Capitală se poate spune că au apărut ca ciupercile după ploaie; sînt prea multe clădiri și nejustificat de mari. Consiliul municipal trebuie să facă o analiză serioasă a acestei situații și să nu mai aprobe în nici un caz începerea de noi construcții administrative. A- ceasta este, desigur, valabil și pentru ministere ; la plenara Comitetului Central, în plan chiar, s-a stabilit oprirea oricăror construcții de acest fel, pînă la o examinare temeinică a situației. Trebuie să găsim, de asemenea, soluții mai bune, care să asigure — chiar atunci cînd astfel de clădiri sînt necesare — construcții ieftine. Unii arhitecți — în sală sînt și ei reprezentațl — nu vor să renunțe la principiul că fiecare cercetător, proiectant, sau funcționar trebuie să aibă camera sa de lucru. Este cunoscut că și în țările cu un venit național pe locuitor mai mare decît România s-a renunțat de mult la asemenea concepție în construcții. Se impune ca ministerele, dar și Comitetul de partid al Capitalei, să se preocupe mai mult de activitatea institutelor de proiectare. Comuniștii, organizațiile de partid din institutele de proiectare trebuie să devină stegari ai luptei pentru înfăptuirea acestor hotărîri ale partidului.în ceea ce privește construcțiile din alte domenii, aș dori să subliniez că măsurile adoptate în toamnă în sectorul locuințelor, dacă vor fi aplicate pînă la capăt, vor da rezultate bune. în orice caz, experiența din Capitală a dovedit că se pot realiza locuințe bune cu un consum redus de materiale și de fonduri. Costul unui apartament, incluzînd și apartamentele de clasa I și a IV-a, ajunge în medie la circa 35 000 de lei, adică aproape la jumătate față de anii precedent!. Aceasta ne permite să luăm măsuri ca anul viitor să construim cu aproximativ 30 000 de apartamente în plus pe țară. Dar problema reducerii consumului de materiale, a lichidării risipei, a folosirii raționale a forței de muncă și a mecanizării lucrărilor este încă departe de a fi rezolvată satisfăcător și ea trebuie 'să constituie o preocupare permanentă pentru Comitetul municipal de partid și Consiliul popular al orașului București.O importantă problemă — asupra căreia în conferință nu s-a insistat suficient — este aceea a comerțului exterior. Bucureștiul are o pondere însemnată în volumul comerțului exterior, atît la import, cît și la export; nu mai vorbesc de faptul că în București își desfășoară activitatea toate organizațiile de comerț exterior. Pe lîngă rezultatele obținute în creșterea volumului comerțului exterior, în realizarea în bune condiții a sarcinilor care revin întreprinderilor și ministerelor, sînt și o serie de neajunsuri. în primul rînd, aș dori să mă refer la tendința, care mai persistă în unele întreprinderi, ministere, unități de cercetare, de a apela cu ușurință la import, de a nu folosi' cum trebuie materiile prime, utilajele, mașinile, aparatura care se produc în țară. Or, este știut, tovarăși, că pentru a importa utilaje, aparatură, mașini — fie din țări socialiste, fie din țări capitaliste — trebuie să plătim cu produse românești. De aceea, cu cît apelăm 'mai mult la import, cu atît o parte mai mare din produsele noastre trebuie trimise în străinătate. Este de înțeles că și în viitor va trebui să importăm o serie de materiale și materii prime pe care nu le avem; dar sînt și materiale și materii prime pe care le avem în țară și pe care nu le folosim, re- curgînd la importuri. în cursul întocmirii planului pe 1969 și apoi la plenara Comitetului Central s-a stabilit ca începînd încă din anul viitor să facem o cotitură radicală în acest domeniu. Tot ceea ce se găsește în țară, tot ceea ce putem să producem în țară să realizăm în țară, tovarăși, chiar dacă pentru început are o calitate mai slabă. Nu avem decît să luăm măsuri pentru ca oamenii noștri de știință să găsească soluții de a spori calitatea acestor produse. Deoarece s-au luat măsuri hotărîte pentru a reduce importul la utilaje, la instalații complexe solici- tîndu-se mai mult industria noastră, trebuie să se acorde o deosebită atenție utilizării raționale a aparaturii și mașinilor. Am stabilit ca unele instalații chimice care erau prevăzute să le importăm — în sumă de 400 milioane de lei valută — să fie produse în țară ; mi se pare că aproape toate se vor produce în București, la „Grivița Roșie", care va trebui să depună eforturi pentru a le fabrica la timp și de bună calitate. De fapt, nu numai „Grivița roșie" este angajată în această acțiune, ci și „23 August", și întreprinderea 

„Vulcan", precum și alte întreprinderi din București. Comitetul municipal, precum și ^organizațiile de partid din aceste întreprinderi vor trebui să analizeze serios sarcinile ce le revin, să stabilească măsuri corespunzătoare pentru a le îndeplini în bune condiții. Dorim, tovarăși, să așezăm cincinalul viitor într-o măsură mult mai mare, pe producerea în țară a utilajelor. Am făcut și facem investiții însemnate în industria construcțiilor de mașini tocmai pentru a putea rezolva în mod radical această sarcină. Vom mai importa, fără nici o îndoială, dar va trebui să sporească serios contribuția producției interne la utilarea întregii economii. Bucureștiului îi revin în această privință sarcini deosebit de mari.Este, de asemenea, necesar ca organizația de partid din București să exercite un control mai temeinic și o influență mai puternică în legătură cu felul în care se valorifică produsele noastre în străinătate. Trebuie să asigurăm ca și întreprinderea producătoare și întreprinderea de comerț exterior să fie legate direct de prețul pe care îl obțin în valută. Iată de ce consider că era bine dacă în conferință această problemă ocupa uri loc mai însemnat. Se cer eforturi nu numai pentru a asigura livrarea la export a unor produse de bună calitate, ci și măsuri pentru a mobiliza comuniștii din acest sector în vederea îndeplinirii la un nivel superior a atribuțiilor pe care le au. Dacă în activitatea organizațiilor de comerț exterior— care toate își au sediul în Capitală — sînt neajunsuri, înseamnă că nici organizația din București nu acționează în mod eficient; ea trebuie să controleze și să îndru- meze munca tuturor comuniștilor din acest important domeniu.Acestea sînt cîteva din problemele economice asupra cărora am dorit să insist. Știu că în București dispunem de toate forțele necesare, și de partid și economice, pentru a lichida lipsurile care s-au manifestat pînă acum, pentru a asigura îndeplinirea în bune condiții atît a planului, cît și a angajamentelor luate peste plan; eu sînt convins că veți realiza toate sarcinile, tovarăși 1 (aplauze prelungite).Cunoașteți grija șl atenția pe care Comitetul nostru Central, întregul partid o acordă dezvoltării activității științifice. Aceasta se datorește faptului că noi pornim de la considerentul că întregul progres al societății noastre, atît în domeniul construcției materiale, cît și culturale, este strîns legat de dezvoltarea cercetării științifice. In lumea de azi, cînd oamenii au pătruns în Cosmos, au pornit să înconjure Luna, aplicarea realizărilor științei reprezintă o condiție indispensabilă a progresului economic și spiritual. Nici o țară— și mai cu seamă o țară care-și propune să construiască societatea cea mai avansată din lume, societatea comunistă — nu poate merge înainte fără a-și baza activitatea pe cele mai înalte și mai modeme cuceriri științifice, (aplauze). Iată de ce partidul nostru acordă o deosebită atenție acestui sector de activitate. Trebuie să spunem însă că, deși am obținut o serie de rezultate pozitive în unele domenii ale cercetării științifice, sîntem încă departe de a putea afirma că am reușit să facem ca cercetarea românească să joace un rol de prim ordin, dacă nu hotărîtor, în dezvoltarea materială a țării. Avem în București 150 de institute, centre și laboratoare centrale, . precum și un mare număr de laboratoare uzinale, în care lucrează 27 de mii de salariați, din care aproape 7 mii cercetători. A- vem în Capitală un sector important al învățămîntului superior, în care activează peste 6 mii de cadre didactice reunite în 300 de catedre — o forță impresionantă, care poate și trebuie să aibă un rol important în rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică dezvoltarea societății noastre. Dispunem de o importantă bază materială de cercetare științifică. Pentru nevoile cercetării în Capitală, în primii 3 ani ai cincinalului s-au alocat fonduri de două miliarde și jumătate de lei, din care aproape 800 de milioane pentru investiții; în planul pe 1969 sînt prevăzute — pentru instituțiile de cercetare din București — fonduri de circa 1 miliard 100 de milioane lei. Cred că nu sînt mici aceste fonduri; dacă ele vor fi folosite cu pricepere și vor fi îndrumate spre domeniile hotărî- toare ale cercetării științifice, vom putea obține rezultate bune. Avem în rîndul cercetătorilor un număr mare de membri de partid — dacă nu mă înșel, aproape 30 la sută din totalul cercetătorilor — o forță ce poate și trebuie să fie folosită pentru a asigura o cotitură în activitatea de cercetare.Am considerat că apelul celor trei institute e un lucru pozitiv. Am ascultat cu interes și cuvîntul tovarășului Miron Nicolescu, care ne-a asigurat că și în activitatea institutelor Academiei va interveni o cotitură în anul viitor. Poate e mult spus, dar este necesar, într-adevăr, ca în activitatea de cercetare să intervină un salt calitativ în direcția legării de 

problemele dezvoltării materiale a societății noastre, de producție. Este necesar ca întregul potențial științific să fie folosit pentru a a- sigura valorificarea mai bună a resurselor noastre materiale, crearea de noi materii prime și substanțe utile producției materiale,' de noi soiuri de plante și animale productive. Numai așa știința poate să-și îndeplinească rolul de forță materială de producție în societatea noastră. Am făcut un început bun înscriind în planul pentru anul viitor introducerea în producție a rezultatelor cercetării de pînă acum, și totodată trecînd la planificarea principalelor cercetări pentru faza pilot, și a celor începute sau pentru care s-au alocat fonduri. Se mai crede la noi că cercetarea nu poate fi planificată. Experiența internațională demonstrează însă că cercetarea poate și trebuie să fie planificată.Am asistat astăzi la lansarea satelitului care va ocoli Luna și am văzut că oamenii de știință și-au propus — și au. reușit într-adevăr, la miime de secundă, această experiență. Activitatea în spațiul cosmic este — cred — o activitate fundamentală de cercetare. Cunoașteți și cum au acționat în acest domeniu tovarășii sovietici; nu la întîmplare, ci planificat! Cunoașteți cum acționează și Statele Unite și alte țări — tot planificat. Nu numai că se poate, dar nici nu se concepe astăzi cercetare științifică fără un scop bine stabilit, (vii a- plauze).Firește, cercetarea presupune muncă, imaginație, îndrăzneală. Dintr-un șir de teme, e posibil ca unele să nu poată fi duse pînă la capăt, dar cine nu încearcă, cine nu-și propune să dea societății cît mai mult — nu hîrtii și referate, desigur, ci rezultate concrete în producție, în viața societății — a- cela, îngăduiți-mi să spun, orice titlu ar avea, nu este cercetător științific ! Este cu adevărat cercetător acela care se frămîntă, care fierbe pentru a oferi societății cît mai mult! (vii aplauze).Este timpul să înțelegem că eforturile pe care clasa muncitoare, întregul popor le fac pentru dezvoltarea cercetării științifice trebuie recompensate, rezultatele trebuie să se simtă în producție, în crearea de bunuri materiale de înaltă calitate, care să ajute la dezvoltarea rapidă a societății noastre, la satisfacerea cerințelor poporului, la făurirea bazei materiale pentru desăvîrșirea socialismului și trecerea treptată spre comunism. Aceasta cerem noi de la cercetarea științifică ! (vii aplauze). Și aceasta este valabil pentru toate domeniile științei, inclusiv biologia și medicina. Cunoașteți unde a ajuns știința mondială în aceste domenii : să înlocuiască inimaomului. Desigur, să realizezi a- ceasta nu este ușor ; pentru aceasta trebuie îndrăzneală, pasiune și muncă. Noi ne mulțumim uneori să spunem că participăm la întîl— niri și congrese internaționale, că prezentăm referate și concluzii, că publicăm articole în reviste. Firește, toate acestea au importanța lor — dar referatele, concluziile publicate trebuie să fie rezultatul unei activități de cercetare care urmează să fie aplicată în viață, (vii aplauze).Ridic toate acestea în fața Conferinței organizației de partid din București pentru că aici își desfășoară activitatea cea mai mare parte din cercetătorii noștri, și organizația de partid poartă răspunderea pentru orientarea și îndrumarea activității de cercetare științifică. Este necesar să dezbatem serios problema orientării institutelor de cercetare, a muncii comuniștilor din aceste institute, să trasăm și în acest domeniu sarcini concrete, controlabile, ca în oricare sector de activitate. Nu există sferă de muncă față de care comitetul municipal de partid să nu poarte răspunderea deplină. Cu atît mai mult în sectorul de cercetare, unul din sectoarele hotă- rîtoare pentru mersul înainte al societății noastre. (vii aplauze). Am convingerea fermă că comuniștii din București care lucrează în munca de cercetare și aproape totalitatea cercetătorilor vor răspunde cu entuziasm chemării partidului, a poporului nostru, punîn- du-și toate cunoștințele în slujba cauzei socialismului și comunismului în patria noastră (aplauze puternice). Sînt convins că tot ceea ce s-a înscris în planul de cercetare, angajamentele luate aici vor fi nu numai realizate, dar și depășite. Am convingerea că oamenii de știință nu vor rămîne cu nimic mai prejos decît ceilalți oameni ai muncii — din industrie, din agricultură sau din alte sectoare de activitate — că își vor uni eforturile în munca clocotitoare a întregului popor, pentru- ca împreună cu toți cetățenii să asigure progresul neîntrerupt al patriei noastre, (vii aplauze).Ar fi meritat, poate, să fie dezbătute mai mult unele probleme în legătură cu învățămîntul din București. Pentru că și aici Capitala deține o pondere însemnată. Este adevărat că în anul acesta am dezbătut problemele învăță- mîntului într-o plenară a Comitetului Central, că am aprobat un program, că încep să se aplice măsurile stabilite în plenară. Spun încep, pentru că nu toate măsurile hotărîte de plenară au prins viață ; este încă mult de făcut și în acest sector, care are o deosebită importanță pentru viața 

societății noastre. Puțin s-a făcut, deși era timp, pentru organizarea mai bună a desfășurării procesului de învățămînt, și mai cu seamă în privința asigurării manualelor necesare și a condițiilor materiale, pentru ca învățămîntul să răspundă cît mai bine cerințelor moderne. Sînt și în această direcție multe probleme nerezolvate, se lucrează încă încet la adoptarea soluțiilor necesare, încă nu se ține seama în suficientă măsură de experiența, de părerile, de punctul de vedere al cadrelor care lucrează în învățămînt. Noi apreciem că senatele universitare Și consiliile profesorale trebuie să joace un rol tot mai important în modernizarea rapidă a învățămîntului superior, în înfăptuirea tuturor măsurilor stabilite în acest sens de partidul nostru. Orice rămînere în urmă în acest domeniu poate avea repercusiuni negative asupra dezvoltării viitoare a societății noastre. Rog organizația de partid a municipiului București să acorde mai multă atenție problemelor învățămîntului superior, să analizeze mai des modul în care se desfășoară procesul de învățămînt, să acționeze mai energic pentru a asigura înfăptuirea directivelor și hotărîrilor partidului și Marii Adunări Naționale. Avem toate condițiile : avem cadre bune, avem studenți buni care — lucru îmbucurător — cer să se asigure un nivel mai înalt învățămîntului nostru.Printre altele este necesar să asigurăm o mai mare apropiere a cadrelor didactice de masa studenților, o mai strînsă conlucrare a profesorilor cu studenții.Asistentul, conferențiarul, profesorul trebuie să se afle acolo unde sînt studenții, să muncească și să trăiască alături de ei. Numai așa profesorul va fi un educator, va deveni, într-adevăr, acel om chemat să făurească intelectualul de mîine al patriei noastre (vii aplauze). Sînt convins că toți tovarășii care lucrează în învățămînt vor face totul pentru a realiza directivele și hotărîrile adoptate de partid și de Marea Adunare Națională, că și în acest domeniu Capitala patriei va fi un exemplu, reușind să determine îmbunătățiri radicale în desfășurarea procesului de învățămînt.Cunoașteți, tovarăși, preocuparea și grija permanentă a partidului nostru pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. De altfel, scopul întregii noastre politici, țelul ei suprem este omul, asigurarea condițiilor ca omul societății socialiste să se bucure din plin — atît din punct de vedere material, cît și spiritual — de tot ceea ce creează mai bun civilizația umană. In direcția aceasta ne concentrăm eforturile și sîntem hotărîți să facem totul și în viitor pentru ca poporul nostru să ducă o viață demnă, din ce în ce mai îmbelșugată.Am adoptat în acești ani un șir de măsuri privind îmbunătățirea nivelului de viață al poporului. în Directivele adoptate de Congresul al IX-lea se prevede ca pînă în 1970 salariul real să crească cu 20—25 la sută. Pe primii trei ani avem o creștere de 9,5 la sută. Prin măsurile stabilite în planul pe 1969 se asigură creșterea salariilor cu circa 4 miliarde lei, începîndu-se din ianuarie cu corpul didactic — care va primi un spor de circa 19 la sută — și urmîndu-se apoi cu alte sectoare, în așa fel ca pînă la sfîrșitul anului, cea mai mare parte, sau chiar totalitatea ramurilor economiei și a celorlalte ramuri de activitate ale societății noastre vor beneficia de sporurile prevăzute în plan. Salariul real va crește astfel cu 5,1 la sută.Un rol însemnat în veniturile populației îl au cheltuielile social- culturale. La plenară m-am referit pe larg Ia aceste cheltuieli, și nu doresc să revin amănunțit asupra lor. Trebuie însă să subliniez, tovarăși, că aceste cheltuieli social- culturale — în învățămînt, cultură, asistență și altele — au totalizat în1968 suma de 31 miliarde lei, față de 22 miliarde în 1965 și că în anul1969 ele vor ajunge la 33 miliarde. Este o creștere deosebit de mare, care depășește procentual creșterea venitului național. în acest timp s-au asigurat fonduri necesare pentru mărirea pensiilor — care în 1969 reprezintă aproape dublu față de 1965. Anul acesta, după cum știți, s-au mărit bursele studenților cu aproape 20 la sută, s-au adoptat măsuri de mărire a duratei concediului, care a crescut de la 17 zile în 1965 la 20,8 în 1969.Desigur, toate acestea s-au răs- frînt pozitiv asupra nivelului de viață al poporului. Este adevărat, au fost luate și un șir de măsuri impuse de necesitatea de a pune ordine în unele sectoare de activitate, de a așeza pe baze economice mai sănătoase activitatea în a- ceste sectoare. Mă refer la chirii, la prețul lemnelor, al combustibilului în general — dar, după cum știți, pentru suportarea diferențelor, salariaților cu venituri mai mici li s-au asigurat indemnizații pînă la îmbunătățirea generală a salarizării. Cu toate măsurile la care m-am referit se asigură ca salariul real să sporească pînă în1970 cu circa 23 la sută, ceea ce va însemna realizarea spre limita superioară a directivelor Congresului al IX-lea, m care prevedeau 20—25 la sută. Deci, în general, măsurile respective nu vor dăuna înfăptuirii sarcinilor puse de congres în ce privește creșterea nive

lului de trai al oamenilor muncii, pentru că ele sînt compensate prin creșterea cu peste un miliard de lei a fondului de salarii prevăzut în planul cincinal, pentru 1970. Toate acestea arată preocuparea și grija partidului nostru ca, o dată cu dezvoltarea economiei, științei, culturii, să crească continuu nivelul de viață al oamenilor.Desigur, tovarăși, încă nu putem spune că toți oamenii muncii au asigurate condiții bune de viață, mai avem multe de făcut pînă să ajungem acolo. Dar, dacă analizăm toate măsurile, întreaga activitate a partidului nostru, putem constata că, an de an, facem mereu noi pași înainte spre ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Consider că bine a făcut comitetul orășenesc că în chemarea sa s-a ocupat de măsurile necesare înfăptuirii prevederilor în domeniul creșterii nivelului de trai, de măsurile privind asigurarea menținerii la nivelul stabilit prin plan a prețurilor la produsele de larg consum. Comitetul municipal de partid, consiliul popular trebuie să ia toate măsurile pentru ca în Capitală să fie asigurate, în condiții corespunzătoare, atît înfăptuirea prevederilor planului, cît și buna aprovizionare și deservire a populației.Consider că este bine ca comi- t tetul municipal de partid să acorde mai multă atenție activității organizațiilor de partid din comerț, pentru ca cei ce lucrează în acest sector să înțeleagă că sînt chemați să deservească în mod exemplar populația. Trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a pune capăt unor stări de lucruri negative în domeniul deservirii populației ! Să terminăm cu concepția pe care o mai întîlnim Ia unii lucrători din comerț sau din alte sectoare care pretind pentru serviciile ce sînt obligați să le aducă cetățenilor răsplata materială de la aceștia, într-adevăr, mulți s-au obișnuit așa, dar trebuie să înceapă să se dezobișnuiască, tovarăși! Pentru că, pînă la urmă, acela care pretinde bacșiș — ca să-i spunem pe românește — acela care înșeală la cîntar își însușește bunul altuia. Și nu putem admite acest lucru. Eu nu pun în această categorie pe toți lucrătorii din comerț ; dar sînt asemenea cazuri și este necesar ca organizațiile de partid, organizațiile de masă să le acorde o atenție mai mare. Ce s-ar întîmpla dacă în fiecare sector de activitate s-ar proceda astfel 7 Ce ar fi dacă — hai să zicem — cei de la „23 August" ar considera că pentru a livra anumite piese pentru „Grivița roșie" trebuie să primească bacșiș ? (animație, veselie, vii aplauze).Despre activitatea în domeniul asistenței sanitare nu vreau să mă ocup. Este necesar să ținem seama de ce s-a discutat la plenara C.C. al P.C.R., să aplicăm măsurile stabilite pentru a asigura o mai bună asistență medicală pentru oamenii muncii._Aș dori, tovarăși, să spun cîteva cuvinte despre munca organizației de partid din București — una din cele mai puternice organizații ale partidului nostru. ’Ea numără circa 175 de mii de membri de partid, ceea ce înseamnă că fiecare al optulea locuitor al Bucureștiului este membru al partidului comunist. Dacă ne gîndim că între locuitori mai sînt și copii — iar aceștia sînt pionieri — atunci se poate spune că aproape nu există familie unde să nu avem un membru al partidului. Avem o organizație puternică, care exercită — și fără îndoială că va exercita tot mai mult în viitor — o influență profundă asupra întregii activități din Capitala patriei noastre.Eu cunosc organizația de partid din București de 35 de ani, din ilegalitate. întotdeauna ea a constituit un sprijin pentru partidul nostru, pentru Comitetul Central. Cu- ' nosc ce a reprezentat după 23 August organizația din București, rolul important pe care ea l-a avut în condițiile grele de după eliberare, cunosc succesele obținute în desfășurarea întregii sale activități. Am fost la multe conferințe de partid din Capitală și trebuie să spun cu bucurie că la conferința de astăzi am constatat că organizația, activul' din București au crescut considerabil. Avem aici și comuniști vechi, din ilegalitate, avem și comuniști intrați în partid după 23 August, avem și comuniști mal noi. Dar toți alcătuiesc un detașament unit, o forță de seamă, un sprijin de nădejde al partidului, al Comitetului nostru Central, (vii și îndelungate aplauze).Desigur, tovarăși, e o satisfacție să vezi cum au crescut cadrele în munca de partid, în domeniul economiei, științei, în toate sectoarele de activitate. Este plăcut să vezi amploarea muncii ideologice pe care o desfășoară organizația de partid din București, rolul tot mai activ pe care îl are ea în ridicarea nivelului politic și ideologic al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii. Toate acestea sînt expresia «■ politicii juste, marxist-leniniste, a partidului nostru. Plecînd de la a- precierea că în condițiile desăvîr- șirii construcției socialiste crește rolul conducător al partidului, Comitetul nostru Central, întregul partid se preocupă de creșterea și educarea activului de partid. Comitetul Central asigură ca partidul 

să fie strîns unit cu întregul popor, să-și îndeplinească rolul conducător în fiecare domeniu de activitate, să-și ducă la îndeplinire marile sarcini pe care și le-a asumat în fața națiunii noastre. Vorbind de rolul conducător al partidului, noi înțelegem aceasta nu declarativ, nu în sensul de a comanda sau a elabora teze generale, ci în sensul că partidul, toți comuniștii, la locul de muncă, se află în primele rînduri ale înfăptuirii programului de desăvîrșire a construcției socialiste. Comuniștii trebuie să fie strîns legați de clasa muncitoare; de țărănime, de intelectualitate, să facă totul pentru a fi urmați de oamenii muncii. Numai așa partidul își îndeplinește în fapt rolul de conducător al poporului (aplauze puternice, prelungite).S-a relevat pe drept cuvînt aici practica partidului nostru de a se consfătui, în cele mai importante probleme, cu specialiștii, cu masele populare, de a asigura condițiile necesare participării lor active la elaborarea măsurilor, și la înfăptuirea acestora. Tocmai în a- ceasta constă forța și tăria partidului nostru — în faptul că se sfătuiește cu poporul, că ține seama de părerile acestuia — de aceea partidul nostru este urmat și va fi tot timpul urmat de întregul popor, (aplauze puternice, ovații).între activitatea internă și politica externă a partidului nostru există o concordanță deplină. Noi pornim de la faptul că trebuie să acționăm în direcția întăririi continue a orînduirii noastre, a forței materiale și spirituale a societății socialiste, considerînd că forța sistemului mondial socialist stă în forța fiecărei țări socialiste. Pornim de la faptul că cu cît fiecare țară socialistă obține rezultate mai bune, cu cît este mai puternică din punct de vedere economic, științific, cultural, cu atît devine mai puternic întregul sistem mondial socialist, cu atît crește influența socialismului în întreaga lume (vii aplauze).Noi vom acționa și în viitor cu toată hotărîrea pentru a ne aduce contribuția la lichidarea neînțelegerilor dintre țările socialiste, la găsirea căilor pentru realizarea unității, pe baza principiilor marxist-leniniste, ale egalității în drepturi, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne. Numai pe această bază se creează condiții pentru manifestarea din plin a internaționalismului, a solidarității internaționale dintre popoare libere/și egale în drepturi, care construiesc noua orînduire (vii a» plauze).Partidul nostru a fost întotdeauna, este și va fi în continuare un detașament activ al mișcării comuniste internaționale, al luptei antiimperialiste. Vom face totul pentru a contribui la lichidarea divergențelor din mișcarea comunistă și muncitorească, la găsirea căilor pentru unirea în lupta împotriva imperialismului atît a comuniștilor, cît și a tuturor forțelor antiimperialiste, numai în acest fel vom avea garanția că vom împiedica realizarea planurilor imperialiste, că vom asigura pacea în lume (aplauze puternice). Pornim de la faptul că divergențele sînt trecătoare, că ele pot și trebuie să fie înlăturate cît mai curînd, .datoria fiecărui partid comunist fiind de a milita în această direcție. Noi ne vom îndeplini neabătut această îndatorire atît față de poporul nostru, cît și față de clasa muncitoare, de forțele progresiste din întreaga lume (vii aplauze).în același timp în lume există țări cu altă orînduire socială, și de aceea trebuie să găsim căi pentru dezvoltarea colaborării și înțelegerii cu aceste state, pe baza principiilor respectului independenței și suveranității naționale, al neamestecului în treburile interne, al dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta așa cum dorește. Pe această temelie noi am dezvoltat și vom dezvolta și în viitor relații cu toate statele lumii. Tocmai datorită consecvenței cu care partidul nostru a militat și militează pentru colaborarea cu toate statele, poporul nostru are astăzi numeroși prieteni în întreaga lume, se bucură de un prestigiu crescînd în opinia publică internațională. Vom face totul pentru a dezvolta relații de prietenie cu toate popoarele, servind astfel cauza prieteniei și păcii în lume I (aplauze îndelungi).Doresc să închei exprimîndu-mi încă o dată convingerea că organizația de partid a municipiului București, care dispune de puternice forțe în toate domeniile de activitate, va' ști să-și îndeplinească cu cinsie sarcinile ce îi revin, va îndeplini programul e- laborat de Congresul al IX-lea, precum și angajamentele luate astăzi aici. Sînt convins că dumneavoastră, comuniștii, împreună cu toți oamenii muncii din Capitală, veți aduce o contribuție tot mai mare Ia mersul înainte al poporului nostru pe calea bunăstării și fericirii (aplauze puternice).Vă urez din toată inima mult succes în activitatea dumneavoastră ; să depuneți eforturi și — aș dori — să cîștigați întrecerea care se va desfășura în anul viitor !Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire! (aplauze puternice, prelungite ; asistența, în picioare, ovaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul 6ău Central),
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Puntea de legătură

intre ecran
0

Șl public
Rigorile judecății de va

loare, imperativul obiectivi
tătii critice au făcut să dis
pară aproape cu desăvîrșire
— din discuțiile și articolele 
pe teme de creație — noți
unea exprimată prin ver
bul a plăcea. Spectatorul 
însă, sau cititorul (inclusiv 
criticul, cînd nu e în „exer
cițiul funcțiunii"), după ce a 
văzut un film, o piesă de 
teatru, după ce a citit o nu
velă sau a ascultat un con
cert. nu va spune colegului 
de birou, soției sau amicu
lui întîlnit în autobuz : 
„Știi ? — opera a făcut să 
vibreze în mine cele mai 
ascunse fibre ’și mi-a des
chis orizonturi nebănuite 1“ 
El va spune despre, lucra
rea respectivă : „Mi-a plă
cut 1“ (explicînd eventual și 
ce anume i-a plăcut, și de 
ce). Sau, dimpotrivă, va 
spune : „Nu mi-a plăcut 1“

Expresie a opțiunii indi
viduale, acest „mi-a plă
cut 1“ poate deveni resort al 
curentului de opinie în ju
rul unei manifestări artisti
ce sau al alteia, sunînd — 
dacă autorul afirmației are 
autoritatea unui om cultivat 
și de gust — mai convingă
tor și mai franc decît for
mulările eufemistice pe care 
de atîtea ori le întîlnim sau 
le folosim în cronica de spe
cialitate. Ește o constatare 
nu numai și nu în primul 
rînd de ordin lexical. Capa
citatea operei de artă de a 
plăcea acelora cărora le este 
adresată se subsumează — 
independent de faptul că o 
invocăm sau nu — noțiunii 
de valoare, și este definito
rie pentru arta înțeleasă ca 
fenomen social. De ea de
pinde forța de comunicare 
a artei — în lipsa ei dialo
gul între creator și public 
este aproape imposibil de 
conceput.

Desigur, o operă de artă 
nu poate plăcea în mod egal 
tuturor. In materie de cine
matograf. de pildă, evoluția 
și procesul complex de di
versificare a gusturilor, 
deosebirile — ca formație, 
nivel de cultură, preferințe
— dintre diferitele categorii 
ale publicului constituie e- 
lemente esențiale în analiza 
raporturilor între creație șl 
spectatori. Fiecare gen 
cinematografic își are căile 
sale specifice de acces spre 
public, și fiecare 
parcurge aceste căi 
loace care-i sînt 
Noțiunea a plăcea
înțeles în cazul unei come
dii, și altul în cazul unei 
drame psihologice. In mod 
firesc, un film distractiv, 
deconectant este sortit 
celei mai largi audiente ; 
dacă tine seama de exigen
țele genului, divertismentul 
cinematografic poate atrage 
publicul de cele mai felu
rite formații, pentru că ori
cine dorește, la capătul u- 
nei zile sau al unei săptă- 
mîni de muncă, răgazul a 
două ore de destindere în 
compania unor actori agre
abili și a unui regizor abil. 
Dar filmele „celelalte" ? 
Filmele „serioase", filmele 
„cu probleme"?

Ne războim adeseori, și 
nu întotdeauna cu îndreptă
țire, cu filmul-divertisment. 
în loc să medităm mai în
delung asupra aeestui feno
men, succesul de public, a- 
supra condițiilor viabilită
ții, ale eficientei artistice a 
operei de artă cinematogra
fică. In discuțiile despre fil
mul artistic au fost abor
date problemele mari, e- 
sențiale, ale dezvoltării ci
nematografiei naționale, dar 
nu-mi amintesc ca pledoa
riei pentru filmul de actua
litate să-i fi fost asoci
ată, de multe ori. pledoaria 
pentru atractivitate, for
mularea directă și clară a 
necesității ca filmele aces-

tea să placă, să aibă pute
rea de a captiva. Fără în
doială că în acest domeniu 
hotărîtor pentru afirmarea 
unei școli cinematografice 
naționale, premisa reușitei 
o constituie consistența și 
seipnificația, gradul de 
interes al ideilor puse în 
dezbatere ; revitalizarea fil
mului românesc de actuali
tate de aici trebuie să în
ceapă. de la idee, de la a- 
devărul conflictelor și al 
personajelor, de la surprin
derea îndrăzneață a aspec
telor de viață caracteristice 
pentru evoluția raporturi
lor umane și sociale în a- 
cești ani de profunde 
transformări petrecute în 
conștiința și existența oa
menilor. Acest adevăr al 
vieții, selecționat și inter
pretat cu maturitate, re
dat cu talentul și cu ones
titatea artistului-martor 
al timpului său. reprezintă 
prima condiție a realizării 
unui film în mod real 
reprezentativ și, în același

puncte

de vedere

un 
să 
a- 
un

cineast 
cu mij- 
proprii. 
are un

. timp, capabil să placă șl, 
implicit, să transmită spec
tatorilor mesajul autorilor 
săi. Dar oricît de generoa
să ar fi ideea inițială, fil
mul — ca artă — cere ceva 
în plus ; cere o tramă, 
subiect inteligent, care 
includă și să dea relief 
devărului vieții, cere
conflict artistic astfel con
struit și condus îneît să 
capteze, să solicite și să 
mențină — faptic, vizual 
— interesul publicului. A- 
ceasta nu înseamnă, fireș
te. a impune artei de a po
vesti în imagini rigorile ti
parelor convenționale. CI, 
dimpotrivă, înseamnă 
pune cu inventivitate 
valoare, 
tematic fundamental, 
dintre marile virtuți 
artei cinematografice : ca
pacitatea de a cuceri ma
sele, capacitatea de a emo
ționa și 
cel mai 
rință a 
planul 
direct proporțional cu în
semnătatea „mizei" 'operei 
de artă cinematografi
că ; că este așa o demon
strează însăși activitatea 
din ultimii ani a studiouri
lor noastre, succesele ca și 
insuccesele filmului româ
nesc. Cu puține excepții, 
producția pare împărțită 
în două categorii distincte : 
filme predestinate „să pla
că", aparținînd adică unor 
genuri de mare populari
tate și menite să asigure 
(chiar cu prețul unor con
cesii artistice) îndeplinirea 
planului financiar ; și fil
mele „de actualitate" — 
sector asupra căruia pla
nează parcă inevitabil, sub 
raportul eficientei nu nu
mai economice, dar 
tistice, un perpetuu 
de întrebare. Este 
doxal că tocmai 
filme, în fond așteptate de 
marele public, se apropie 
atît de rar de sufletul, de 
sensibilitatea spectatorilor, 
chiar dacă învederează ta
lentul autorilor respectivi. 
Uneori, e drept, „tema de 
actualitate" nu este chiar 
de actualitate, ci, după 
cum s-a mai remarcat, ră
mîne exterioară preocupă
rilor și tendințelor vitale 
ale societății contemporane 
românești, filmele respec
tive pendulînd între plati
tudine și o artificialitate de 
substanță mai mult sau 
mai puțin ostentativă. In a-

a 
în 

într-un domeniu 
una 
ale

convinge publicul 
larg. Este o ce- 

cărei pondere. în 
creației, crește

și ar- 
semn 
para- 
aceste

ceste cazuri, orice „injecție" 
de atractivitate este, de
sigur, inoperantă. Dar în 
celelalte cazuri, fericite, în 
care punctul de pornire 
este promițător ? Elevația 
artistică presupune renun
țarea la atractivitate, ne
bulozitatea — cum se insi
nuează cîteodată? Cred că 
trecem prea repede peste 
exemplul filmelor cu ade
vărat mari ; operele cineaș
tilor de un necontestat și 
durabil prestigiu, care și-au 
cucerit popularitatea abor- 
dînd o problematică so
cială și umană de cel mai 
viu interes, s-au bucurat 
și se bucură de succes de 
public pe toate meridia
nele lumii. Oare se poate 
susține, în 'mod serios, că 
această accesibilitate artis
tică este „depășită" — 
după cum afirmă promo
torii unor tendințe extre
miste ?

Evident, limbajul cinema
tografic evoluează, ca și pu
blicul de altminteri, dar fil
mul rămîne prin excelență o 
artă de public — iar acest 
fapt nu poate fi ignorat. A 
canaliza căutările creatoare 
exclusiv în direcția exerci
țiului formal, a urmări 
„cerebralizarea" exterioară 
a limbajului filmic înseam
nă a rupe punțile de legă
tură între ecran și sală și 
a condamna la sterilitate 
investiția de idee sau 
de talent. Piejudecata în 
virtutea căreia „a plăcea" 
publicului echivalează cu 
facilitatea a acționat, se 
pare, ca o frînă și în acti
vitatea studiourilor noas
tre. Ea explică. într-o mă
sură. predilecția unor ci
neaști pentru un insolit de 
suprafață, faptul că mult 
discutatele „împrumuturi" 
au adus pe ecranele noas
tre influente neasimilate 
ale creației diferitor artiști 
-solitari.

Interesele dezvoltării fil
mului 
impun 
maximă seriozitate, a rela
ției dintre cinematograf și 
public. începînd cu struc
tura planurilor de produc
ție, cu promovarea unor 
scenarii atractive prin vi
brația, prin sensul lor ne
mijlocit și profund actual, 
ca și prin calitățile subiec
telor înseși. Pe această ba
ză. nivelul profesional al 
realizatorilor — de atîtea 
ori remarcat în cronici — 
se poate materializa con
cludent în ambiția de a cu
ceri adeziunea spectatori
lor. nu prin concesii. ci 
tocmai punînd în valoare 
resursele expresive ale ar
tei lor. conferind o înaltă 
accesibilitate ideilor puse 
în dezbatere. Seriozitatea 
unui subiect nu trebuie să 
excludă umorul, iar teama 
de „melodramă" nu justi
fică simplificarea (sau com
plicarea arbitrară) în pre
zentarea universului sufle
tesc al oamenilor. După 
cum nici oglindirea — în 
dialog — a unor probleme 
vitale nu poate fi credibilă 
artisticește dacă felul de a 
vorbi al personajelor este 
„ca din carte", lipsit de nu
anțele. de culoarea, chiar 
de licențele graiului obiș
nuit. Ar merita să reflec
tăm la aceste aspecte ca și 
la altele de aceeași natură, 
de care depinde drumul 
filmului spre public. Nu 
sînt „amănunte" de ordin 
secundar, periferice din 
punct de vedere artistic. 
Filmul este destinat să 
placă unui public imens. 
Aceasta este forța cinema
tografului. și chiar rațiunea 
existentei sale. Iar dacă un 
film pledează pentru idei 
înaintate, pentru nobile 
idealuri ale epocii noastre, 
ce-și poate dori mai mult 
autorul 
partea 
cierea :

artistic românesc 
considerarea, cu

decît să audă din 
publicului apre-

„mi-a plăcut 1“ ?

PREMIERE

Actualitatea culturală

Teatrul Național „I. L. Cara
giale' prezintă în 28 decembrie 
adaptarea lui Jean Paul Sartre 
după „Troienele" de Eurlpide. 
Regia și scenografia sînt sem
nate de Miron Niculescu. Muzi
ca aparține lui Radu Căplescu, 
iar coregrafia lui Miriam Rădu- 
canu. Din distribuție iac parte 
Irina Răchițeanu-Șirianu, Silvia 
Popovici, Valeria Gagealov, A- 
dela Mărculescu, Emanoil Petruț, 
Lazăr Vrabie, Simona Bondoc, E- 
mil Liptac ș.a.

Teatrul de Stat de Operetă va 
prezenta în premieră miercuri 25 
decembrie „Voievodul țiganilor", 
de Johann Strauss. In rolurile 
principale : Ion Dacian, Adriana 
Codreanu, Valeria Rădulescu, Lu
cia Roic, Constantin Drăghici, Nae 
Roman, Maria Wauvrina, Tamara 
Buciuceanu etc.

Pe 28 decembrie, teatrul Giu- 
lești’ oferă publicului spectator 
piesa „Cursa de șoareci" de 
Agatha Christie. Regia e semna
tă de Geta Vlad. Decorul apar
ține Sandei Mușatescu, costume
le Eugeniei Bassa-Crișmaru, iar 
ilustrația muzicală lui Lucian Io- 
nescu. In distribuție : Dana Com- 
nea, Paul Ioachim, Dan Tufaru, 
Marga Anghelescu, Iulian Necșu- 
lescu. Ileana Cernat, Cornel Vul
pe, Corneliu Dumitraș.

RECITAL DE POEZIE

TEATRU RADIOFONIC

Teatrul „Barbu Delavrancea" a- 
duce la lumina rampei în ziua de 
27 decembrie piesa lui Georges 
Feydeau „Doamna de la Maxim". 
Regia spectacolului aparține lui 
George Teodorescu. Decorurile

sînt semnate de Lucu Andreescu, 
costumele de Mioara Buescu, mu
zica de Radu Câplescu, coregra
fia de Alice Botez. In principalele 
roluri apar Rodica Mandache, Mi
hail Stan, George Bănică, Dorina 
Lazăr, Alexandru Repan ș.a.

Teatrul de stat din Galați a 
prezentat duminică seara o nouă 
premieră : „Vioara timpului fu
gar", feerie dramatică de Char
pentier și Mayan. Regia artistică 
este semnată de Traian Ghițes- 
cu-Ciurea, iar scenografia 
Napoleon Costescu

în cadrul studioului de poezie 
al Radioteleviziunii va avea loc 
în ziua de 23 decembrie specta
colul „Ritmuri românești"—selec
ție de poezie românească clasică 
și contemporană. Regia aparține 
Elenei Negreanu. Din bogata 
listă de interpreți distingem pe 
Emil Botta, Simona Bondoc, Ion 
Caramitru, Gh. Cozorici, Matei 
Gheorghiu, Mariana Mihuț, Sil
viu Stănculescu, Olga Tudorache, 
Doina Tuțescu.

Azi la ora 21, pe programul I, 
teatrul radiofonic oferă ascultăto
rilor în premieră „Adeschino", 
scenariu de Makoto Ohaka. Regia 
artistică : Elena Negreanu, re
gia tehnică : Tatiana Andreicik. 
Cei doi interpreți sînt Valeria Se- 
ciu și Dorin Varga.

Expoziții
• Joi 26 decembrie 1968 la 

Galeriile de Artă din str. Mi
hai Vodă va avea loc verni
sajul primei expoziții perso
nale a pictoriței Lucilia Ar- 
mașu-Negrin.

o O impresionantă varieta
te, tematică și tehnică, carac
terizează Bienala internațio
nală de fotografii artistice a 
medicilor. Deschisă în sălile 
Galeriei din str. Brezoianu nr. 
23—25, expoziția, la care par
ticipă medici din 15 țări ale 
lumii, reunește peste 100 de 
fotografii în alb-negru și co
lor.

e Foaierul Teatrului de Co
medie adăpostește, începînd 
de vineri 20 decembrie, ex
poziția personală a pictorului 
argentinean Italo Grassi.

compus 
Leclaire, 
Brahms,

LOia BOBESCU 
Lfl BUCUREȘTI

Cunoscuta violonistă Lola 
Bobescu va apare din nou în 
această săptămînă în iața pu
blicului bucureștean. Astă 
seară în sala Ateneului va 
susține un recital 
din lucrări de 
Bach, Beethoven,
iar vineri și sîmbătă sea
ra, în aceeași sală, va in
terpreta Concertul pentru vioa
ră și orchestră de Brahms. 
Orchestra filarmonicii bucureș- 
tene, care o va acompania, in
terpretează vineri seara Suita 
I de George Enescu și Sim
fonia a IV-a de Ceaikovski 
(dirijor Mircea Basarab), iar 
sîmbătă seara aceeași lucrare 
de Enescu și Simfonia a Vil-a 
de Beethoven (dirijor Mircea 
Cristescu).
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0 carte
a slujitorilor cărții

culescu, membru corespon
dent al Academiei, scriind 
despre „activitatea multila
terală și bogată a înaintași
lor bibliografi si biblioteco- 
nomi. evocați cu respect și 
emoție, dar și despre trans
formările istorice dintre cele 
mai surprinzătoare" prin ca
re a trecut, după Eliberare, 
instituția pe care o conduce, 
perioadă în care Biblioteca 
Academiei a cunoscut o dez
voltare impetuoasă. Crește
rea colecțiilor, a numărului 
de cititori, a studiilor bi
bliografice, a inovațiilor 
metodice, îmbogățirea colec
țiilor cu piese de prim ordin 
privind istoria culturii ro
mânești, acțiunea de valori
ficare a acestor piese prin 
publicații, cataloage, expo
ziții — toate reflectă condi
țiile optime create acestui 
tezaur al culturii de statul 
socialist.

„Cartea centenarului" a 
fost concepută în două mari 
registre : instituția și slujito
rii ei. în prima parte, intro
dusă de istoricul Bibliotecii 
Academiei, scris cu dragoste 
și competență de George 
Baiculescu, sînt înfățișate co
lecțiile și funcțiunile docu
mentare și științifice ale a- 
cestei imense case a cărților. 
A doua parte este consacrată 
evocării iluștrilor oameni de 
știință și cultură care au 
adaos efortul și competenta 
lor pentru dezvoltarea aces
tei impresionante opere co
lective.

Volumul de centenar al 
Bibliotecii Academiei nu este 
numai o carte comemorativă, 
nici o lucrare colectivă pen
tru specialiști. Oricine simte, 
prin lecturi atente, pulsul co
tidian al culturii românești 
contemporane va citi cartea 
cu bucurie și interes. Pentru 
că va simți dincolo de pagi
nile ei tezaurul și energiile 
din care se inspiră, de un se- 
20I, întreaga cultură a po
porului nostru.

Virgil CÂNDEA

Bunul obicei de a sărbători 
instituții și evenimente nu 
trebuie să ne facă a uita 
că dincolo de nume sau eti
chete sărbătorim oameni, o- 
pere. vieți consacrate unor 
nobile idealuri. Cu acest sen
timent am luat de curînd în 
mînă frumosul volum intitu
lat ..Biblioteca Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia 1867—1967. Cartea Cente
narului".

Am sărbătorit cu un an în 
urmă aniversarea Bibliotecii 
Academiei. Publicații, o fru
moasă 
sesiune științifică nq-au re
amintit 
ale lui Alexandru Odobescu, 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
Timotei Cipariu. Ion Bianu. 
Vasile Pîrvan sau Nervâ 
Hodos. pe care le asociem 
cu marea operă de cultură 
românească pe care o repre
zintă cel mai mare tezaur 
de înțelepciune a poporului 
nostru — Biblioteca Acade
miei.

Expresia grafică a acelui 
memorabil centenar este vo
lumul de curînd apărut. Au 
colaborat la realizarea lui 
toți 'cei care în apropiatul 
trecut sau în prezent conlu
crează la împlinirea operei 
de căpetenie a acestei in
stituții. întîlnim în sumai 
nume de iluștri dispăruți, ca 
Tudor Vianu. venerabili 
conducători sau beneficiari 
ai Bibliotecii, ca D. Panai- 
tescu-Perpessicius. foști bi
bliotecari, ca loan Lupu, Dan 
Simonescu. Damian P. Bog
dan. N. Georgescu Tistu. N. 
Istrate și A. P. Todor, sau pe 
bibliografii și specialiștii de 
astăzi, pe care îi știm toți 
cei ce folosim rezervoriile 
de știință ale bătrînei in
stituții — îi știm pentru că 
apelăm zilnic la ei ca să ni 
le deschidă, ca să ne ajute 
să le folosim luminile și pu
terea. în fruntea acestei o- 
pere directorul general al 
Bibliotecii, prof. Serban Cio-

expoziție, o rodnică
aintifica ne-;_ _
numele venerabile

SINCOPE NEJUSTIFICATE
ÎN VIATA MUZICALĂ 

A BRAȘOVULUI
Prin festivalul de muzică ușoară 

„Cerbul de aur". Brașovul a intrat 
definitiv în conștiința iubitorilor 
noștri de muzică, și asta cu toate că 
Brașovului nu-i aparțin. în acest fes
tival. decît sălile de spectacol, peisa
jele și, desigur, bunul nostru renume 
în a ști să ne primim oaspeții. Bra
șovul mai are, însă, o altă fațetă a 
interesului lui pentru muzică, o fațetă 
permanentă, deși modestă, iar mo
destia. aici. în ciuda prezentului pu
țin atrăgător. își va defini posibilități 
de artă pe care, cu timpul, nu le vom 
mai privi cu condescendență.

Intr-adevăr : Brașovul muzical nu 
răsplătește decît într-o mică măsură 
vigoarea Brașovului industrial și 
prospețimea Brașovului turistic. Bra
șovul industrial reunește o bună parte 
a elitei muncitorilor și inginerilor . 
noștri, iar Brașovul turistic este un 
punct important din România care, 
365 de zile din 365 pe an, atrage sute 
și mii de iubitori ai călătoriilor mon
tane veniți de pe toate meridianele 
țării și Europei, dacă nu și ceva mai 
de departe. Iată deci cel puțin două 
linii directoare pe care o așezare fi
rească a interesului pentru artă la 
Brașov nu poate, cel puțin teoretic, 
să le ignore. Teatrul Muzical și 
Filarmonica „Gh. Dima" pot cata
liza un schimb de valori deloc ne
glijabil atît pentru oaspeți cit și pen
tru gazde.

Tradiția definește Brașovul ca un 
oraș de meșteșugari și de negustori, 
dar tot aceeași tradiție ni-1 descoperă 
ca pe un sîrguincios păstrător și 
creator de cultură și, în această 
artă a Euterpei, de la Anton Pann la 
Ciprian Porumbescu și la Gheorghe 
Dima, așezarea de la poalele Tîmpei 
se înscrie în istoria muzicii românești 
în capitole de seamă. Ce împiedică 
însă ca și astăzi să întîlnim în Bra
șov un autentic focar de cultură 
muzicală ?

Trebuie să ne reamintim din nou 
că muzica nu este o entitate abstractă 
și nici un dialog erudit, că ea răs-D. COSTIN

teatre
• Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul Român) t 
Recital extraordinar de vioară — Lola Bobescu — 20.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30.
n Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Enigma 
otlliei — 19,30 ; (sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30.

\ a' Teatrul „Lucia . Sturdza Bulandra- (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Sfțrșitul pămîntulul — 20.
O Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Regele Cerb — 18.
a Teatrul evreiesc de stat : Mangheriada — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Gemenii — 19.30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șl 
păpușa — 10.
a Teatrul ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Comici vestiți ai revis- 
tei — 19,30 (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Fra Diavoio 
— 19,30.

17 30 — Telex T V.
17’35_ TV pentru specialiștii din Industrie. Ciclul „Ciber-

' netlcă". Tema : „Calculul electronic în industria pe
trolieră". Participă prof. dr. ing. Nicolae Racoreanu, 
Ing. Valeriu Dumitrescu și ing. Ion Dumitrescu.

18,05 — Limba franceză. Lecția a 39-a.
18,30 — Alma mater — emisiune pentru studențl. „Psihologia 

unui complex".
lill 19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic. 

19,30 — Publicitate.
M 19,45 — Stop 1 Emisiune pentru automobillști.

20,00 — Zoo — din viata animalelor. „Respirația mării". 
20.25 — Magazin științific.

O 20.45 — Film artistic : „Cine ești dumneata domnule Sorge ?• 
22,55 — Telejurnalul de noapte.

• Becket : PATRIA — 13,30 ; 17 ; 20.30.
o Profesioniștii : REPUBLICA — 9 ; 11.30 ; 14 ; 16.30, FESTI
VAL — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18.15 ; 20.45, MELODIA —
9.45 ; 12,15 ; 15 ; 17,30 ; 19.45 : FEROVIAR - 8.15 ; 10.45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 14.30 ; 17 ; 19.45.
• Astă seară mă distrez : LUCEAFĂRUL - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45. BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• Urletul lupilor : CAPITOL — 8,30 ; 10.45 : 15,30 ; 18 ; 20,30. 
GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
9,30 ; 11,45 ; 14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Vera Cruz : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 15,45 ; 18.15 ; 
20,30, FLOREASCA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 î'19,30.
o Noaptea : CENTRAL — 8.30 : 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BU- 
CEGI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
• Columna : LUMINA — 9—16.45 în continuare ; 19,45, GRI- 
VIȚA — 10 ; 13 ; 16 : 19,30, ARTA — 9,30—16 în continuare.- 
19,15, FLAMURA — 9 ; 12.30 ; 16 ; 19 30.

Căderea Imperiului roman : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.

Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
Valea albinelor : UNION - 15.30 : 18 : 20.30.
Piramida Zeului Soare : UNION - 10.
Să rîdem cu Pat și Pălachon : CINEMATECA (bilete

© Trei copil „minune” : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15 ; 17,30 ; 20.
o Neînțelesul : BUZEȘTI — 18 ; 20,30, UNIREA — 15,30 ; 18 ; 

,15.
Fete în uniformă : BUZEȘTI — 15,30.
Samuraiul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Prințesa : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,45 ; 20.
Judoka, agent secret : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. • 
Un bărbat șl o Temele : COTROCENI — 18 ; 20,30. 
Superautomatul : COTROCENI — 15.30.
Hombre : VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30,

VITAN - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VIITORUL — 16 ; 19,30.
o Made in Italy : AURORA — 9,45 ; 11,45 ; 14 ; 1
20.30. TOMIS — 9.30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,15.
© Ziua în care vin peștii : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
18,15 ; 20,30.
o Winnetou (seria a Hl-a) : MOȘILOR — 15,30 ;
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© înțeleptul de pe muntele blestemat : POPULAR — 15,30 ;
20.30. PROGRESUL — 15,30 : 20,30.

O Lustragiul : POPULAR — 18.

« Heidi : PROGRESUL — 18, CRlNGAȘI — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30.

© Aventurierii : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
o Pentru cîțiva dolari în plus șl Un dolar

10.

16 ; 18,15 ;

13,30 ; 16 ;

18 ; 20,30,

Șapte oameni de aur : FERENTARI — 15,30 
Operațiunea San Gennaro : PACEA — 15.45 
Totul pentru rîs : COSMOS — 16 : 18 ; 20.
Veșnicul întîrziat : FLACARA — 15.30 ; 18 ;

; 18 ; 20.30. 
; 18 ; 20,15,

casă) : 10 : 12 ; 14 ; 16.
a Mondo-cane : TIMPURI NOI — 9—21 in continuare.

găurit : MUNCA

punde de fiecare dată unor necesi
tăți determinate de moment, de loc 
și de structura obște! căreia i se 
adresează. în acest sens, nici o stra
tegie muzicală la Brașov nu va avea 
sorti de izbîndă atîta timp cît foru
rile locale nu-și vor fi dat seama că 
structura socială a orașului schim- 
bîndu-se. trebuie schimbate totodată 
și sistemele de integrare a muzicii în 
angrenajul vieții cotidiene a colec
tivității. Aceste schimbări, la Brașov, 
s-au făcut simțite tot timpul în acești 
douăzeci și cinci de ani pe măsura 
creșterii puterii și importanței ora
șului ; instituțiile de artă au rămas 
însă în urma acestor creșteri, ba mai 
mult, Filarmonica „Gh. Dima". după 
o perioadă de frumoase realizări, a 
pierdut din ritm pînă la situa
ția unei lipse de interes accen
tuate din partea publicului. Cum 
putem înțelege altfel cifra de 
aproximativ 80 de abonați, pe cave 
îi are Filarmonica, în compa
rație cu cei peste 200. la Satu Mare, 
sau cu cei 900 de abonați numai la 
concertele educative tinute la Timi
șoara ? In plus, cum am putea in
terpreta faptul că la concertele edu
cative de luni dimineața, la Brașov, 
tocmai tinerii ascultători sînt aceia 
care lipsesc în mod consecvent ?

Oare nu tocmai iubitorii de artă 
de la Brașov ar fi trebuit să facă to
tul pentru ca în orașul lor să nu 
apară nostalgie șl aproape dezinte
res pentru ceea ce ne poate spune 
muzica ? Ignorînd ce se întîmplă la 
Filarmonică sau la Teatrul Muzical, 
desigur. în bine sau în rău, nu ig
nori orașul, cu tot ce-țl poate el o- 
feri ca bucurie și sensibilitate în 
artă ? Nu e nevoie de nici un 
efort pentru a înțelege că nu este 
de prestanța Brașovului situația în 
care, sumă a multor observații, fac
tori autorizați (dar nu numai pen
tru a face declarații ci și pentru a 
munci pentru binele muzical al ora
șului) ne spun că „e foarte greu de 
spus cum se desfășoară viata mu
zicală la Brașov" (Valeriu Ranga, di
rectorul Liceului de Muzică și Arte 
Plastice) sau că „muzica este cenu
șăreasă la Brașov" (Liviu Iacob Te
clu, directorul Filarmonicii „Gh. 
Dima"). Candide afirmații, ca și 
cum răspunderea ar cădea pe alti 
umeri 1

Nu putem spune că nu este posibilă 
notarea unor realizări, în speță splen
didele concerte desfășurate în cadrul 
natural al Bastionului țesătorilor sau 
al Bisericii Negre, anumite concerte 
ale Filarmonicii, în zilele ei bune, 
sau spectacolele de la Teatrul Muzical, 
reprezentații despre al căror nivel 
vom avea de spus cuvinte 
gioase, dar, pentru a 
singur lucru, să ne punem între
barea : dacă la aceste manifestări, 
de regulă, nu poate fi întîlnit nici un 
profesor de muzică, de unde am pu
tea indica apariția unei reveniri a 
interesului pentru arta lui Beethoven, 
și asta mai ales în rmdul generații
lor în formare ? In mîna cui încape 
șlefuirea gustului muzical ai brașo
venilor de mîine, dacă Inspectoratul 
școlar și Centrul universitar mani
festă discreția cea mai desăvîrșită 
în această materie ?

Teatrul Muzical, deși brașovenii 
par să n-o știe, posedă în reperto
riu două titluri care nu mai indibă 
pionierat : Baletul Giselle de Adam 
și opera Xerxes de Hăndel, în plus, 
premierele relativ recente cu Tru
badurul de Verdi și Carmen de 
Bizet oferă, unei prime categorii 
de public, cîteva spectacole ce se 
cer onorate. Pentru altă categorie, 
Teatrul Muzical a montat spectacole 
cu Contesa Maritza de Kalman, Vo
ievodul țiganilor de Johann Strauss, 
Viața pariziană de Offenbach, iar 
pentru cei mici există spectacolul 
Motanul încălțat de Cornel Trăilescu,

elo-
aminti un

reprezentație foarte atrăgătoare pen
tru cei aflați la vîrsta școlii. Tot 
Teatrul Muzical a inițiat concerte 
lecții și lecții spectacole cu teme 
din istoria operei, manifestări sus
ținute cu sprijinul unor muzicologi 
din Capitală. Succesul acestor iniția
tive a fost, însă, limitat, propaganda 
în jurul lor, inerția față de muzică 
a școlilor (și aici chiar și a Liceului 
de Muzică și Arte Plastice, instituție 
și în alte împrejurări la fel de pre
zentă în viața muzicală a orașului) 
spunîndu-și din nou cuvîntul.

E drept : orchestra Teatrului Muzi
cal nu strălucește, iar vocile ansam
blului (remarcăm pozitiv .aici pe Car
men Hanganu, pe Georgeta Gava, pe 
Margareta Gîngă și, în special, pe 
Helge Bomches) trebuie să fie în
tărite, fie prin ridicarea nivelului 
profesional al vocilor existente, fie 
prin angajarea unor noi cîntăreți.

La Filarmonică, un concert con
dus de dirijorul austriac Kurt 
Woss a demonstrat că mai mult de
cît factori obiectivi, factori subiec
tivi împiedică frumoasa vibrație a 
muzicii în sinul acestei formații. 
Simfonia a Vil-a de Beethoven, pe 
care am audiat-o în locul Simfo
niei a IV-a de Bruckner (piesa in
clusă inițial în program, dar schim
bată. întrucît orchestra n-a putut-o 
pregăti în numărul de repetiții a- 
fectate studiului) a dovedit publi
cului și, de ce nu ?, orchestrei însăși, 
că Filarmonica din Brașov posedă 
un colectiv pe care un dram mai 
mult de pasiune, un dram mai mult 
de muncă metodică, de stăruință ar 
putea s-o facă de nerecunos
cut. Din păcate, în prezent mul
te concerte nu sînt în măsură 
să ne intereseze în mod deosebit. 
Se pare însă că Mircea Lucescu și 
Ilarion Ionescu-Galați, dirijorii or
chestrei, determină vizibil, mai ales 
în ultima vreme, o modificare 
a stilului acestei formații, între
prindere căreia îi urăm succes.

Desigur, nu am putea Considera 
cît de cit completă schițarea aces
tor considerații despre viața muzi
cală a Brașovului, dacă nu am a- 
minti de Școala Populară de Artă, 
căreia îi datorăm apariția pe afișul 
nostru de concert a două nume de 
autentică ținută : pianistul Radu 
Lupu și cîntărețul Ludovic Spiess. 
Ne este greu să spunem cum merge 
acest așezămînt; prezența acestei 
școli în viața muzicală a orașului 
este aproape fantomatică, și cum ar 
putea fi altfel dacă, textual, actualul 
director al Școlii Populare de Artă 
nu ne-ar fi declarat, în liniște de- 
săvîrșită, că „nu s-a gîndit nicioda
tă cîți muncitori 
Cum poate școala, 
să depisteze și să 
brașovenilor, cîtă 
sesc tinerii artiști 
școlii ? 
Populară 
cerințelor zecilor de mii de _oa- 
meni ai 
nou „greu de spus", întrucît condi
ția primordială a oricărui proces de " 
învățămînt, aprecierea justă a as
pectului demografic, este pur și sim
plu ignorată.

Va fi, astfel, fără îndoială, o ex
periență de cea mai frumoasă con
diție, crearea în mediul muncito
resc al Brașovului a unui interes 
pentru artă, tresă de platină în 
idealul pe care îl dorim propriu o- 
mului contemporaneității. Este, de
sigur, o sarcină care — cu toate că, 
pentru a fi pusă în practică, va 
cere timp — va răsplăti reușitele în 
spiritul 
mente 
liste.

Răspunde 
de Artă

sînt în Brașov", 
în aceste condiții, 
îndrume talentele 
solicitudine gă- 
bătînd la porțile 

oare 
din

Școala 
Brașov

muncii de acolo 7 Din

celor mai adinei comanda- 
ale societății noastre socia-

Doina MOGA
Mircea M. ȘTEFANESCU
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FINAL Fotbalul
se află în
actualitate

• LOTUL NOSTRU REPRE-

RETORTELE INDUST
(Urmare din pag. I)

® Turneul internațional feminin de la Timișoara UNITED
con-

strâpunge și o selecționată deblocul"

• MANCHESTER

după aproape un deceniu de 
sîntem nu simpli cumpără- 

tehnologii și instalații și uce- 
învățătura altora, ca la în-

prin
un

de fie- 
cluburi-

reprezentative 
săptămînă la 
internaționale, 
revenită (fără

feminin și 
— ar fi tre- 
ofere bucu- 
o reprezenta-

DIN NOU ÎNVINSA. Sîmbăta

0 Balcaniada masculină la Izmir

FORJA
PROPULSEAZĂ ATOMII SPR

Delegația Comitetului orășenesc

Programînd partide 
decisive între echipe co
tate ca vîrfuri ale vole
iului nostru, finalul pri
mei părți a campiona
telor — 
masculin 
buit să 
reștenilor 
ție de gală. Confirmîn- 
du-se — din păcate — 
antecedentele nemulțu
mitoare, partidele „che
ie" Dinamo—Steaua (m) 
dar mai ales Dinamo— 
Rapid (f) n-au obținut, 
pe plan spectacular, ca
lificative meritorii. O 
stare de nervozitate și 
de crispare a însoțit e- 
voluția formațiilor femi
nine. Ca urmare mo
mentele de volei veri
tabil au reprezentat cî
teva picături smulse u- 
nei „mări" de greșeli. 
In primul set, rapidis- 
tele și în următorul di- 
namovistele au plătit 
tribut stărilor emoționa
le, (nu cumva și lipsei 
de pregătire ?), acțio- 
nînd parcă cu plumb în 
picioare, greșind aidoma 
unor începătoare pase, 
preluări, servicii. Jocul 
se echilibrează .'ulterior, 
deși inadvertențele teh
nice continuă, ripostele 
competitoarelor fiind 
mai prompte, nu însă și 
de calitatea pretinsă u- 
nor dispute antrenînd 
jucătoare din elita vo
leiului feminin. Scorul 
la seturi în acest meci' 
Dinamo—Rapid a alter
nat astfel: 15—4, 5—15, 
15—12, 15—17. Al cin
cilea set deci trebuia să 
decidă învingătoarele. 
Acționînd mai calm și 
mai lucid, dinamoviste- 
le depășesc un dificil 
moment (schimbarea te
renului cu 4 puncte 
dezavantaj) și demarea
ză nestînjenit spre vic
torie. Acest deznodă- 
mînt aduce la jumătatea 
competiției în fruntea 
clasamentului trei echi
pe (Rapid, Penicilina, 
Dinamo) la egalitate de 
puncte departajate de 
setaveraj.

Cu o surpriză, prin 
proporțiile scorului, a 
luat sfîrșit confruntarea 
masculină Steaua—Di
namo. Campionii țării, 
departe de valoarea ce 
i-a consacrat 
cuți, au fost 
învinși (3—0)

efortul, n-a putut
I—dinamovist

Foto : M. Andreescu

HOCHEI PE GHEAȚA

© fii treilea derbi Dinamo-Steaua
Pe patinoarul „23 August" din Ca

pitală, aseară pentru a treia oară în 
acest sezon, echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua, rămase de fapt 
singure în marea luptă pentru cuce
rirea titlului, au susținut tradițio
nalul derbi. „Sete de goluri" — de
monstrată cu prisosință în seara pre
cedentă de ambele formații (Dina- 
mo-Petrol Geologie 9—1, Steaua- 
Agronomia Cluj 15—1) — au avut 
de această dată doar hocheiștii de la 
Steaua. După prima repriză, ei con-

duceau cu 2—0. în cea de-a doua, 
au mai marcat un gol. în sfîrșit, în 
cea de-a treia repriză, steliștii au 
înscris încă două goluri cîștigînd deci 
cu 5-0. W

In deschidere la acest derbi, A- 
vîntul Miercurea Ciuc a terminat la 
egalitate (5—5) cu Agronomia Cluj.

Competiția, aflată la jumătate, va 
fi reluată miercuri. Clasamentul la 
această oră arată astfel : Steaua, Di
namo, Avîntul, Agronomia, I.P.G.G.

BASCHET

ZENTATIV urmează să plece 
astăzi în Israel. O ultimă con
vorbire, purtată aseară cu unul 
dintre conducătorii tehnici ai 
SELECȚIONATEI DIVIZIONA
RE A ROMÂNIEI (acesta este 
numele sub care vor juca fotba
liștii noștri cele două partide în 
Israel), ne-a furnizat lista celor 
ce sînt desemnați spre a face a- 
ceastă deplasare : Gornea, Datcu 
— portari — Sătmăreanu, Boc, 
Barbu, Mocanu, Dcleanu — 
fundași — Gherglieli, Anca, 
Dinu, Nunweiller VI — mijlo
cași — Pantea, Dembrovschi, 
Dumitrache, Domide, Lucescu 
și Kallo.

Cele două partide vor avea 
loc la 25 și 30 decembrie, fotba
liștii români întîlnind, 
care dată. Selecționata 
lor din Israel.

Duminică la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Comitetului orășenesc de partid și a Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, condusă de V. F. Promîslov, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, care ne-a vizitat tara la invitația Comitetului municipal București al P.C.R. și a Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost

salutați de Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular municipal, și de alte persoane oficiale.Au fost de față I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și alțl membri ai Ambasadei. (Agerpres)

anii tre- 
categoric 
de foștii

deținători ai „C.C.E.". 
Replica timidă a steliș- 
tilor, cărora nu le-a 
reușit ieri aproape ni
mic, nu scade din me
ritele dinamoviștilor, 
autorii unei partide mul
țumitoare, marcînd un 
oarecare ascendent de 
formă. Primele seturi, 
încheindu-se categoric 
în favoarea dinamoviș- 
tilor (la 7), nu suscită 
comentarii. Ultimul însă 
s-a desfășurat sub sem
nul unui strîns echili
bru, cu situații pe a- 
locuri dramatice. -Ten
siunea de pe teren a 
influențat negativ, spre 
regretul celor prezenți, 
pe conducătorii partidei 
(Medianu și Beciu) ale 
căror decizii au fost u- 
neori „inspirate" din... 
reacțiile publicului.

Succesul dinamoviști
lor îi aliniază, alături de 
adversarii de ieri, în

clasamentuluifruntea
pînă la reluarea campio
natului.

, Este însă păcat că 
umbrind frumusețea 
victoriei, unii jucători 
dinamoviști (Stoian, 
Smerecinschi) au ținut 
să-și puncteze reușitele 
prin gesturi jignitoare, 
nepermise de regu
lament, vizînd enervarea 
partenerilor de întrece
re. Este o atitudine la 
care trebuie să reflecte
ze, alături de cei vi
zați, însăși conducerea 
echipei.

Alte 
nin : 
1-3; 
I.E.F.S. 
mișoara—Ceahlăul 3—2; 
„U" Cluj—Penicilina
0—3. masculin : Poli
tehnica Cluj—Celuloza 
3—1 ; Tractorul—Petro
lul 3—0 ; Viitorul—Ra
pid 3—1.

rezultate : femi- 
Medicina—Farul 
„U“ Craiova— 
0—3; „U“ Ti-

DIN LUMEA LARGĂ
In cadrul plebiscitului revistei 

„Sport Illustrated", titlul de 
cel mai bun sportiv american al 

anului 1968 a fost acordat baschetba
listului de culoare Bill Russell. (34 de 
ani, joacă la echipa profesionistă 
„Boston Celtics").

baliștii bulgari au egalat în minutul
55 prin Jekov.

Campionul olimpic de box la ca
tegoria „mijlocie" Chris Finne
gan (Anglia) a obținut a doua 

victorie ca. profesionist. El l-a învins 
prin abandon în repriza a 4-a pe 
compatriotul său Dick Griffiths.

Nancy Greene a fost desemnată 
drept cea mai bună sportivă ca
nadiană a anului 1968. După 

cum se știe, cunoscuta schioară a cu
cerit medalia de aur în proba de, sla
lom uriaș și pe cea de argint în proba 
de slalom special în cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Grenoble.

A ÎNCETAT DIN VIATĂ, ÎN
VIRSTA DE 82 DE ANI, VIT
TORIO POZZO, cu ani în 

urmă fost selecționer unic al echipei 
de fotbal a Italiei. în ultimii ani, 
Pozzo a lucrat ca redactor sportiv al 
ziarului „Stampa" din Torino. Pozzo 
a fost conducătorul tehnic al echipei 
Italiei la campionatele mondiale din 
1934 și 1938, precum și la Jocurile 
olimpice din 1936, cînd echipa Italiei 
a cîștigat medaliile de aur.

Intr-un meci contînd pentru 
cupa campionilor europeni la 
tenis de masă, echipa S. V. 

Moltkeplatz Essen a învins cu 5—0 
echipa Olympia Ljubliana.

La Belgrad. în cadrul semifinale
lor „C.C.E." la polo pe apă, Par
tizan Belgrad a învins cu 6—3 

(2—1, 0—1, 3—1, 1—0) pe Dinamo 
Moscova. Returul va avea loc la 11 
ianuarie la Moscova.

Albert a marcat golul 
TITLULUI. După cum se știe, 
echipa Ferencvaros din Buda

pesta a cîștigat titlul de campioană 
a Ungariei. Suporterii 
budapestane au avut, însă, mari emo
ții în ultima partidă pe care favoriții 
lor o susțineau la Budapesta cu e- 
chipa din Gyor. Pină în min. 70, 
scorul a fost 2—2 și titlul părea 
„transferat" la Ujpest, care condu
cea cu 2—0... Dar, Florian Albert a 
înscris un gol de aur în acest minut 
70 și titlul a revenit lui Ferencvaros.

Federația maghiară de fotbal a sta
bilit ca noua ediție a campionatului 
Ungariei să înceapă la 23 februarie.

formației

uminică la Saint Quen (Franța) 
s-au întîlnit într-un meci ami
cal de fotbal echipa Red Star 

și selecționata Bulgariei. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0). Gazdele au deschis sco
rul în minutul 27 prin Barta. Fot-

PRONOSPORT
concursul din 22

Bologna—Pisa 
Fiorentina—Palermo 
Juventus—Lanerossi 
Milan— Torino 
Napoli—Atalanta 
Sampdoria—Intcrnazlonale 
Varese—Roma 
Verona—Gagliarl 
F oggia—Cesena 
Catanzaro—Genoa 
Modena—Mantova 
Padova—Bari 
Lasio—Catania

decembrie
(1—0) 
(1—0) 
(1-0) 
(1-0) 
(2—0) 
(0—3) 
(2—1) 
(0—0) 
(1-1) 
(2—0) 
(1-0)
(1—2) 2 
(1-0) 1

1
1
1
1
1
2
1
x 
X
1
1

Un număr de antrenori de fotbal 
au plecat sau vor pleca, în această 
perioadă, peste hotare în schimb de 
experiență. Fiind vorba de fotbal, 
faptul a frapat amintindu-ne că au 
mai existat asemenea schimburi de 
experiență, dar care nu s-au soldat 
cu nimic, procesul de instruire a fot
baliștilor noștri desfășurîndu-se în 
general pe aceleași vechi coordonate, 
departe de ceea ce înseamnă în fond 
cuvîntul modern.

Schimbul de experiență, de infor
mații, participarea la diferite cursuri 
de perfecționare, la diferite simpo
zioane internaționale sau congrese, 
caracterizează activitatea sportivă, 
ca și oricare alt sector de activitate 
socială din țara noastră. De-a lungul 
anilor, făcîndu-se serioase eforturi 
materiale, tehnicienilor și specialiști
lor noștri li s-au asigurat și li se asi- 

■ gură mijloace pentru a fi mereu la 
curent cu ceea ce este nou în teo
ria și practica ramurii de sport în 
care activează, cu ceea ce înseamnă 
ultimul cuvînt în teoria și prac
tica educației fizice și sportului în 
lume.

Trebuie să mai adăugăm faptul că 
pe lingă C.N.E.F.S. există și un cen
tru de cercetări științifice, instituție 
creată atît pentru efectuarea unor 
cercetări fundamentale și aplicative 
în însăși activitatea sportivă din țara 
noastră, cît și pentru prelucrarea, 
sintetizarea și folosirea cunoștințelor 
acumulate în cadrul diferitelor siste
me de schimburi de experiență. Este 
necesar să arătăm aici că, pe lingă 
acțiunile organizate în țară, cu par
ticiparea unor reputati specialiști 
străini, în primele zece luni ale Iui 
1968 au fost organizate 16 deplasări 
în străinătate, pe diferite perioade 
de timp. 24 de profesori de educație 
fizică (unii dintre ei posedînd și ca
litatea de antrenori, dar fără să o 
practice) și un medic au fost bene
ficiarii acestor acțiuni.

Si alte ocazii, destul de 
au pus pe specialiștii și 
sportivi din România în
realitățile din alte țări din domeniul 
lor de activitate. Formele au fost 
diverse, începînd cu perioade de an
trenament în comun ale loturilor re
prezentative (haltere : antrenament 
comun cu halterofili sovietici, caiac- 
canoe — perioadă de pregătire la

numeroase. 
tehnicienii 
contact cu

Echipele noastre 
participă în această 
importante competiții 
Formația masculină, 
glorie 1) dintr-un turneu de trei me
ciuri în Iugoslavia, a plecat spre 
Izmir (Turcia), unde cu începere de 
miercuri are loc cea de-a zecea ediție 
a Balcaniadei. La Izmir vor fi pre-

zente și reprezentativele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și Turciei.

Baschetbalistele române sînt gazde, 
la Timișoara, ale unui turneu inter
național de trei zile. Oaspete le vor 
fi echipele Iugoslavieif vicecampioană 
europeană) și Bulgariei. La acest tur
neu va participa 
tineret.

HANDBAL

© Echipa feminină doar locul 5...
Aseară a luat sfîrșit turneul in

ternațional feminin de handbal de 
la Moscova. în jocul decisiv s-au 
întîlnit echipele U.R.S.S. și R. D. 
Germane. întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 7—7 (3—6).

în celelalte meciuri s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ungaria— 
Bulgaria 7—3 (1—2) ; Polonia—Româ
nia 11—10 (3—6).

Primul loc in clasament a fost o- 
cupat de echipa U.R.S.S., care a to
talizat 9 puncte, urmată de echipa 
R. D. Germane cu același număr de 
puncte, însă un golaveraj inferior, 
în continuare, clasamentul se pre
zintă astfel: 3. — Ungaria ; 4. — Po
lonia ; România ; 6. — Bulga-

® Steaua învinsă 
la Toulouse

RUGBI

Rugbiștii de la Steaua București, 
aflați în turneu în Franța, au întîl- 
nit ieri la Toulouse selecționata Pi- 
rineilor. Victoria a revenit rugbiști- 
lor francezi. De remarcat că ambele 
echipe au marcat în repriza secundă 
dublul punctelor înscrise în prima 
repriză. Scor final 32—12 (16—6) pen
tru selecționata Pirineilor. Punctele 
echipei bucureștene le-au realizat: 
Durbac (6), Călărașu (3) și Giugiuc (3).

® Luna viitoare 
meciul cu Danemarca

Anul nou, 1969 — în care, după cum 
se știe vor avea loc campionatele eu
ropene, găzduite de tara noastră — va 
începe pentru pugiliștii români cu o 
pretențioasă verificare : la 10 ianua
rie, la Copenhaga, vor întîlni selec
ționata Danemarcei. In pregătirea 
antrenorilor Ion Popa și Cristian Pa- 
naitescu se află un lot lărgit, din care 
fac parte, printre alții. Nicolae Gîju, 
campionul european la categoria co
coș, Ion Monea și Calistrat. Cuțov 
(primul medaliat cu argint, iar cel 
de-al doilea cu bronz la Jocurile o- 
limpice de la Mexico), Ciucă, Sil- 
berman, Chivăr, Alexe etc.

Font Romeu) și terminînd cu pre
zența la diferite cursuri de specia
lizare (antrenorul de schi Ion Berin- 
dei — stagiu în Franța ; doi arbitri 
de fotbal — Andrei Rădulescu 
Gheorghe N. Gherghe 
Franța etc. etc.). Ca să 
bim de „misiuni" de 
studiu chiar în timpul 
unor mari competiții cu caracter na
țional sau internațional 
de box

Și
— stagiu în 
nu mai vor- 
observare și 

desfășurării
(antrenorul 

Alexandru Vladar

Concursurile atletice in salâ au în
ceput. (In imagine, sosirea într-una 
din seriile probei feminine de 50 m 
plat, ieri la Floreasca II). Pe cînd, 

totuși, crosuri în aer liber ?

trecută, în timp ce sir Matt 
Busby era la Viena pentru a 
observa evoluția echipei Ra
pid, echipa sa obținea o 
victorie de răsunet în fot
balul insular : 1—0 cu Liver
pool, victorie care întrerupea 
două luni de succese ale adver
sarilor. Cea mai mare parte 
dintre cei 
tatori de pe Old 
considerat atunci că 
gră" 
încheiat. Dar, acum două zile, 
Manchester United a suferit un 
eșec net în fața formației Sout
hampton : 0—2. Iată, de altfel, 
cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate înregistrate în 
campionatul de fotbal al An
gliei : Arsenal-West Bromwich 
Albion 2—0 ; Leeds-Burnley
6—1 ; Liverpool-Hospurs 1—0 ; 
Manchester City-Coventry 4—2 ; 
Stoke City-Everton 0—0. în 
urma acestor rezultate, în cla
sament conduce Liverpool cu 38 
de puncte din 25 de meciuri. 
Pe locurile 2 și 3 Leeds (35 de 
puncte din 23 de jocuri) și Ar
senal.

59 000 de spec- 
Trafford au 

„seria nea- 
a campioanei Europei s-a

O SÎMBĂTA ȘI DUMINICA, 
REUNIUNE IMPORTANTA A 
CONFEDERAȚIEI SUD-AMERI-
CANE. în cursul acestei dimineți 
(la Mar del Plata, unde are loc 
conferința, este încă duminică 
seara, datorită diferenței de fus 
orar) se va încheia una dintre 
cele mai importante reuniuni 
ale Confederației sud-americane 
de fotbal. Pe agenda acestei 
reuniuni se află probleme di
verse, printre care și reorgani
zarea faimoasei „Copa Liberta- 
dores" ca și „Cupa cluburilor 
sud-americane".

In legătură cu situația din 
Confederație și, în general, cu 
viața fotbalului sud-american, 
reproducem o declarație făcută, 
recent, de către Juan Gonni, 
unul dintre conducătorii fotba
lului de aci și vicepreședinte al 
F.I.F.A., corespondentului revis
tei „France Football" : ’„Confe
derația vrea să se organizeze, 
dar nu s-a decis încă să facă 
primul pas. Pe continentul nos
tru, fotbalul funcționează încă 
cu 90 la sută dezorganizare și 
10 la sută improvizație. Cînd 
președintele Salinas pleacă în 
voiaj ia totul cu el... Federația 
este zburătoare...".

— Am venit aici, la Săvinești, în 
anii de pionierat ai petrochimiei... 
Astăzi, 
muncă, 
tori de 
nici la 
ceput, ci exportatori de procedee ab
solut originale. Avem o experiență 
care ne dă dreptul și posibilitatea 
de a fabrica produse competitive pe 
piața mondială. - La această rapidă 
schimbare de roluri, cercetarea u- 
zinală și-a adus contribuția ei.

Pentru tinerii specialiști asemeni 
inginerului Matache. uimitoarea 
lume a petrochimiei, cu monomeri și 
polimeri cu nume lungi și miste
rioase. însemna un vast teritoriu de 
studiu, cu resurse formidabile, cu 
tehnologii de fabricație în veșnică 
îmbunătățire. Si astfel șeful de sec
ție de la caprolactamă, ing. Gh. Ca- 
ranfil, nu s-a mirat, ba chiar a 
fost bucuros și i-a ajutat pe tine
rii ingineri care și-au înjghebat un 
laborator. Nu era prea bine utilat, 
nu se făceau experiențe după un 
plan, dar tinerii de atunci — condu
cători acum ai cercetării la Săvinești 
— consideră mica încăpere și munca 
lor de acolo drept înaintașul moder
nului serviciu de cercetare de astăzi, 
locul unde s-a decis 
cercetători, unde s-a 
cație.

-r Ziua participam 
ducție, lucram la instalație și învă
țam pe viu tainele chimiei — își a- 
mintește ing. Theodor Rez — după- 
amiaza și pină seara tîrziu deveneam 
cercetători. Făceam experiențe, u- 
nele chiar năstrușnice, și mai ales 
purtam lungi discuții în care ne con
fruntam cunoștințele de începători, 
dar și învățam unul de la altul. Lu
nile au trecut și, învingînd dificultăți 
mai mari sau mai mici, am consta
tat că rezultatele experiențelor noas
tre trec în producție, sînt preluate 
și au cîmp de aplicare.

După cîțiva ani, cercetarea uzi
nală avea o formă consacrată, iar 
astăzi, după un deceniu, este o com
ponentă de seamă a realizărilor uzi
nei, unul din jaloanele progresului 
tehnic de aici. 145 cercetători, 20 de 
invenții, 10 instalații-pilot, zeci de 
teme de cercetare aplicate imediat 
în producție.

— Drumul pare ușor și ascendent. 
Au fost și greutăți ale începutului ?

Ne răspunde inginerul Rez :
— Și Ia început, și pe parcurs. în 

cercetare ele nu lipsesc niciodată. 
Pentru temele de perspectivă tre
buie multă răbdare, puterea care te 
face să treci peste eșecuri și să re
lei munca de la capăt. Rezultatul în- 
tîrzie să apară și atunci toată munca 
pare că se întoarce împotriva ta. 
Parcă ești privit cu neîncredere. Ai 
vrea să abandonezi... Și totuși, de 
cele mai multe ori pasiunea învinge.

destinul lor de 
verificat o vo-

efectiv la pro-

și cu predilecție în sporturile olim
pice. $i nu este lipsit de semnificație 
faptul că ameliorarea este sensibilă 
exact în acele ramuri în- care spor
tul românesc deține poziții fruntașe 
— caiac-canoe, handbal, atletismul 
feminin, scrimă și altele. De altfel, 
în aceste domenii la diferitele întîl- 
niri cu titlu de schimb de experiență, 
simpozioane sau congrese internațio
nale cuvîntul specialiștilor români — 
vezi cazurile antrenorilor Radu Hu-

teze" și terminînd cu felul în care 
este conceput sistemul de transmitere 
și aplicare a cunoștințelor acumulate. 
De altfel, cercetînd lista parti- 
cipanților la cele 16 acțiuni a- 
mintite mai înainte, îți dai seama că 
principala grijă a fost aceea de a fi 
reprezentate echitabil anumite orga
nisme, lăsînd pe planul al doilea 
necesitățile reale. S-a urmărit, să fie 
un anumit număr de reprezentanți 
ai C.N.E.F.S., al C.J.E.F.S., de la ca-

de 
cunoș- 

prilejul 
Practic,

zent la desfășurarea finalelor cam
pionatelor de box ale U.R.S.S., un 
număr de specialiști prezenți la J.O. 
din Mexic etc. etc.).

Lista „exemplelor" ar putea con
tinua, dar sensul rîndurilor de față 
este altul. Problema pe care o pu
nem privește rezultatele acestor 
schimburi de experiență. Cît și cum 
influențează ele procesul de instrui
re din diferite ramuri de sport ?

Desigur, nimeni nu poate contesta 
o anume îmbunătățire sub acest ra
port, înregistrată în ultimii doi ani

țan, Nicolae Navasart, (caiac-canoe). 
Petre Cișmigiu (tir) sau Nicolae Ne- 
def (handbal) și alții — este ascultat 
cu respect.

în esență, însă, rezultatele schim
burilor de experiență nu sînt satis
făcătoare, nu au eficacitatea aștep
tată, dorită. Ba, am putea spune. în 
unele cazuri nu se justifică 
tiile făcute.

Cauzele acestei stări de 
sînt multiple ; ele se află pe 
liera, începînd cu 
celor trimiși să se

investi-
lucruri 

toată fi- 
selectionarea 

„documen-

binetele metodice (3 din care 2 de la 
Ploiești și unul de la Bacău ?!?), sau 
de la învățămînt. Iată, de pildă, la 
un schimb de experiență privind or
ganizarea și conținutul ședințelor 
metodico-științifice a fost trimis 
Eugen Mocanu, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Constanta. S-a întrebat 
oare cineva cît Ioc ocupă asemenea 
probleme în activitatea de zi cu zi 
a unui activist sportiv local ?

Una dintre cauzele de fond ale 
stărilor de lucruri negative din acest 
domeniu o constituie însuși felul în

care este conceput sistemul 
transmitere și aplicare a 
tințelor acumulate cu 
schimburilor de experiență. 
Hotărîrea C.N.E.F.S. nr. 237, din 17 
mai 1968 (documentul este mai vechi, 
dar a fost reactualizat) cere tehnicie- 
nilof'și specialiștilor angrenați în a- 
ceste schimburi de experiență să 
prezinte informări în legătură cu ac
țiunile la care au luat parte, să pu
blice în presă articole pe temele res
pective. Maximum de solicitare con
stă în prezentarea acestor expuneri... 
în fata colegiilor de antrenori. Așa
dar, nici măcar forul tutelar nu 
cere mai mult, nu se interesează 
dacă ceea ce s-a acumulat (dacă s-a 
acumulat) este transpus în practică 
și, mai ales, care sînt roadele culese.

Atunci, de ce să ne mai mirăm că 
tehnicienii și specialiștii respectivi 
„uită" chiar și minimele obligații 
impuse, că nici nu-și pun în mod se
rios problema aplicării cunoștințelor 
căpătate ? Cazurile fericite sînt con
siderate acelea în 
tul dintre acești 
un număr mai 
mic de pagini.

Condiția sportului modern, 
practica șl teoria căruia apar mereu 
noutăți, cere un contact permanent, 
un continuu schimb 
cunoștințe. Faptul 
românesc tine cont 
este, se înțelege, 
Dacă însă se 
ceasă mentalitate 
transformă deplasările în străinătate, 
în adevărate... excursii cu utilitate 
personală, și uneori nici atît, putem 
spune că se aruncă banii pe fereastră. 
Valoarea unor acțiuni desfășurate nu 
poate fi apreciată decît după rezul
tatele efective, dobîndite în secto
rul respectiv de activitate. C.N.E.F.S., 
federațiile de specialitate, cluburile, 
sub a căror egidă se organizează 
aceste deplasări pentru documentare 
trebuie să stabilească criterii mai 
adecvate în ceea ce privește oame
nii angrenați în aceste acțiuni, deter- 
minînd — și urmărind totodată —, și 
obiectivele concrete în spiritul cărora 
sînt efectuate.

Valentin PAUNESCU

— Iar această clădire, 
dimensiunile ci poate adăposti 
institut de cercetări ?...

— Da. Este materializarea 
structivă a nevoilor noastre acute de 
studiu științific, ne spune directorul 
general V. Belizna. Pentru noi, pe 
lingă cercetarea actuală șl de pers
pectivă, „tehnicum" (numele cu care 
cei de aici au botezat modernul lor 
sediu de cercetare — n.n.) înseamnă 
și realizarea posibilităților de expe
rimentare.

într-adevăr, în zilele noastre cer
cetarea a devenit ea însăși o mare 
industrie, cu infinite posibilități de 
dezvoltare. în orice caz este de ne
conceput avansul în tehnologie fără 
strădaniile acestor echipe care răsco
lesc adîncurile ascunse, încă, ale ma
teriei.

— Pentru că activitatea de zi cu zi 
a uzinei o cere — afirmă inginerul 
Matache — nu neglijăm cercetarea 
pe care aș numi-o „tactică" — cea 
care aduce îmbunătățiri imediate 
tehnologiei actuale. Dar vocația de 
cercetător, de ce n-am spune-o, am
bițiile, visurile se regăsesc în ma
rile teme ale- cercetării „strategice". 
Vizînd obiective îndepărtate se pre
gătesc, în mari lucrări, schimbări 
profunde în fabricație, perfecționări 
spectaculoase în ordinea procedeelor, 
se asigură progresul întregii ramuri.

Trei ingineri experimentează pe o 
lnstalație-pilot o asemenea temă 
vastă cu repercusiuni încă nebănui
te, deși o parte din ele au devenit 
certitudini bine verificate. Fabrica
rea melanei, lina obținută din țiței 
— fibra care a devenit acum una 
din cele mai importante materii pri
me ale industriei textile — are prea 
multe faze în complicatu-i proces 
tehnologic. Industria modernă în
seamnă timp scurt de fabricație, cost 
scăzut, economie de mijloace mate
riale și umane. Inginerii Rez, Ana 
Sczepenschi și Carmen Iacob au gă
sit după îndeluhgi căutări soluția, 
care se cheamă : „Polimerizarea în 
soluție a acrilonitrilului". Compuși și 
procedee familiare specialiștilor, 
deajuns de misterioase pentru pro
fani, ascund efecte ușor de înțeles : 
reducerea substanțială a instalațiilor 
și consumurilor. Testarea procedeului 
este făcută, rezultatele sînt notabile.

Dacă acum' zece ani melana era 
fabricată după o tehnologie străină, 
procedeul actual este absolut origi
nal, datorită nenumăratelor îmbună
tățiri aduse pe parcurs. în majorita
te, cercetătorii sînt autorii lor.

în anul 1969 firele și fibrele pro
duse de uzină se vor toarce, se vor 
țese, se vor fila, se vor tricota, vopsi 
și finisa — în fine, vor trece prin 
complicata filieră de prelucrare — 
în „tehnicum". Produsul finit va fl 
analizat și verificat dînd toate datele 
de care au nevoie chimiștii uzinei 
și proiectanțiî industriali. Va fi 
atunci ca și acum, în această vastă 
clădire, aceeași liniște încordată care 
prevestește apariția ideii vor fi a- 
ceiași oameni in halate albe, care 
au reușit să facă într-o uzină un 
adevărat institut de cercetări, expe- 
rimentînd noile îmbunătățiri adusa 
fără a se perturba procesul de pro
ducție industrial.

Ochi atenți vor supraveghea mer
sul operațiilor, perfecționînd în cele 
mal mici amănunte drumul invizibil 
al atomilor, ordonîndu-i în noi 
structuri și sisteme care pentru noi 
vor însemna o nouă gamă de țesă
turi din mătase artificială sau blă
nuri grele și moi din melană. Dru
mul ideilor către producție trece prin 
acest avanpost modern al cercetării.

care unul sau al- 
tehnicieni scrie 
mare sau

de informații și 
că și sportul 

de acest adevăr 
de remarcat, 

va perpetua a- 
dăunătoare care

«. wxa mm
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Cu prilejul Zilei rezistenței naționale și a aniversării

creării Armatei Populare Vietnameze

Adunarea festivă de la Hanoi
HANOI 22 (Agcrpres). — Agenția V.N.A. transmite că la Hanoi a 

«vut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 22-a aniversări a Zilei 
rezistenței naționale și celei de-a 24-a aniversări a creării Armatei 
Populare Vietnameze.

Zborul navei „foollo-8“ 
spre Lm
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EXCELENTE ȘI CONTINUĂ FĂRĂ ÎNTRERUPERE
La adunare au luat parte Ho Șl 

Min, președintele R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
și alți conducători ai Republicii De
mocrate Vietnam. Cu acest prilej a 
rostit o cuvîntare Vo Nguyen Giap, 
ministrul apărării naționale al R. D. 
Vietnam.

In cuvîntarea sa, Vo Nguyen Giap 
a subliniat marea importantă isto
rică a luptei de rezistentă anticolo
nialistă și însemnătatea creării Ar
matei Populare Vietnameze, care a 
luptat cu eroism împotriva agresiu
nii americane. Vorbitorul a trecut în 
revistă succesele obținute de- popu
lația și forțele armate ale R. D. 
Vietnam, care au doborît peste 3 200 
de avioane americane, au scos din 
luptă și capturat un mare număr de 
piloți inamici, au avariat sau incen
diat numeroase nave de război ale 
S.U.A. Statele Unite, a spus el, s-au 
văzut nevoite să înceteze necondi
ționat toate bombardamentele asupra 
întregului teritoriu al R. D. Viet
nam.

O dată cu succesele strălucite ob
ținute în ultimul an in cele două 
părți ale tării, a spus în continuare 
Vo Nguyen Giap, rezistenta noastră 
națională împotriva agresiunii ame
ricane și pentru salvarea națională a

Imagine de la o recentă demonstrate 
desfășurată la Washington, pentru 
încetarea agresiunii americane în 

Vietnam

O. N. U.

Examinarea situației 
din Orientul Apropiat 
a fost transferată 
celei de-a 24-a sesiuniNEW YORK 22 (Agerpres). — Agențiile de presă au anunțat că cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U, și-a încheiat lucrările la 21 decembrie, ora 
18 G.M.T, în cadrul ultimelor dez
bateri s-a căzut de acord ca exa
minarea situației din Orientul Mij
lociu să fie transferată pentru cea 
de-a 24-a sesiune.

VENEZUELA CE l| ADUCE NOU POLARIZAREA ] 

FORȚELOR POLITICE IN PERIOADA DE TRANZIȚIE ? |
După cum s-a anunțat, președin

tele ales al Venezuelei. Rafael Cal
dera, urmează să-și ia în primire fo
toliul prezidențial la începutul lu
nii martie. Răstimpul de peste trei 
luni pe care îl are la dispoziție îi 
va permite să-și precizeze liniile și 
detaliile orientării pe care inten
ționează să o imprime țării în 
cursul mandatului său. precum și 
căile de înfăptuire a acestora.

Noul președinte, care este în același 
timp și lider al Partidului social- 
creștin (C.O.P.E.I.), fondat de el în 
1946, preia conducerea după o gu
vernare neîntreruptă, de un dece
niu, a partidului „Acțiunea demo
cratică". Această guvernare s-a ca
racterizat printr-o serie de «răsă- 
turi pozitive. întrerupînd „tradiția" 
loviturilor de stat militare, cei doi 
președinți provenit! din acest par
tid, Romolo Betancourt și Raul 
Leoni — primii din istoria acestui 
stat care au putut să-și ducă man
datul pînă la capăt — au făcut e- 
forturi pentru stabilizarea situației 
politice și economice a Venezuelei. 
Printre măsurile concrete luate în ul
timii ani se includ în primul rînd ace
lea care vizau pe de o parte obține
rea de către statul venezuelean a 
unor beneficii mai mari din partea 
societăților străine ce exploatează ză
cămintele de petrol, iar pe de alta 

intrat într-o nouă perioadă. Tnfrîn- 
gerea imperialiștilor americani este 
un lucru evident și ei vor suferi, fără 
îndoială, lovituri tot mai grele. Po
porul nostru a obținut mari victorii 
și se apropie de victoria deplină. Cu 
toate acestea, imperialiștii americani 
nu renunță la planurile lor agre
sive împotriva țării noastre. Pierzînd 
orice speranță de a ne învinge prin 
forță militară, ei nutresc încă ilu
zia de a-și menține dominația neo- 
colonlalistă asupra Vietnamului de 
sud și de a perpetua sciziunea țării. 
Ei nu se dau înapoi din fața nici 
unui procedeu pentru a-și intensifi
ca războiul de agresiune în Vietna
mul de sud. Totodată, ei trimit avi
oane pentru activități de spionaj îm
potriva R. D. Vietnam, comițînd ast
fel noi acte de agresiune și violînd 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

în momentul de față, a arătat vor
bitorul. situația militară și politică 
este mal favorabilă ca oricînd com- 
patrloților și combatanților din în
treaga tară. Pe drumul spre victo
ria finală, mai avem încă de învins 
numeroase dificultăți și de făcut 
multe sacrificii. Pentru independen
tă și reunificarea patriei, pentru so
cialism, pentru îndeplinirea datoriei 
noastre internaționaliste sîntem ho- 
tărîțl să fim tot mai uniți, să ne 
continuăm lupta pentru a-i învinge 
pe agresorii americani, să mergem 
înainte pentru a obține victoria de
plină.

SESIUNEA 
SEIMULUI 

| P. POLONE
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — A- 

genția PAP transmite că la Varșovia 
s-au încheiat lucrările sesiunii ‘Seimu
lui R. P. Polone. Deputății au apro
bat în unanimitate planul de dezvol
tare a economiei naționale și buge
tul R. P. Polone pe anul 1969, pre
cum și principalele prevederi ale pla
nului pe anul 1970. A fost aprobat, 
de asemenea, proiectul de amenda
ment la legea cu privire la Comite
tul pentru Știință și Tehnică. Sei
mul l-a ales pe deputatul Witold Ja- 
roszynski membru al Consiliului de 
Stat.

Au fost aprobate apoi propunerile 
făcute de Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, cu 
privire la unele modificări în compo
nența guvernului. în legătură cu ale
gerea lui Zenon Nowak ca președin
te al Comisiei centrale de Control a 
C.C. al P.M.U.P., precum și datorită 
stării sănătății lui Franciszek Wa- 
niolka, aceștia au fost eliberați 
din funcția de vicepreședinți ai 
guvernului. De asemenea, din motive 
de sănătate, a fost eliberat din func
ția de ministru al afacerilor externe 
Adam Rapacki. Seimul l-a numit pe 
Stefan Jedrychowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., în 
funcția de ministru de externe. în 
legătură cu numirea sa în funcția de 
prim-vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Witold Trampczyn- 
ski a fost eliberat din funcția de mi
nistru al comerțului exterior. Totoda
tă, Eugeniusz Szyr a fost eliberat din 
funcția de președinte al Comitetului 
pentru Știință și Tehnică.

Au fost efectuate, de asemenea, și 
alte modificări în componența gu
vernului polonez.

controlarea activității acestora. Au 
fost substanțial micșorate importu
rile.

Paralel, în cursul perioadei de gu
vernare a „Acțiunii democrate" s-au 
manifestat și aspecte negative, cum 
ar fi de pildă creșterea șomajului, 
asistenta socială deficitară, au per
sistat inechitățile sociale. Tocmai pe 
necesitatea înlăturării acestor lip
suri și-a axat campania electorală 
Caldera. în calitatea sa de spe
cialist in problemele de drept so
cial și legislație a muncii (este 
apreciată activitatea sa atît la ca
tedră cît și ca autor a numeroase 
lucrări în acest domeniu) vii
torul președinte a putut cunoaște în 
mod direct zonele întunecate ale 
realității sociale. Formula sa elec
torală „Caldera înseamnă schimba
re" a fost de natură să cucerească 
adeziunea a numeroși venezueleni.

într-o conferință de presă, ținută 
imediat după aflarea rezultatelor de
finitive ale alegerilor, Rafael Cal
dera a precizat cum înțelege a- 
ceastă schimbare, care vor fi prin
cipalele obiective ale politicii inter
ne și externe ale noii administrații. 
El a arătat că noua echipă inten
ționează să adopte o lege cu pri
vire la amnistie și să soluționeze 
problemele sociale cele mai acute :

ROMA. Mii de studenfi ai diferitelor institute de învăfămînt din capitala 
Italiei au organizai sîmbătă o impunătoare manifestație de protest în 
Piazza Sta Maria Maggiore, împotriva reformei învățămîntului hotărîtă 

recent de autorități

IKHEIÎREA CONViBBIBIEOR ECMMBCE
uimi c»smm și o.r.$.s.PRAGA 22 (Agerpres). — Pe baza acordului intervenit între guvernele R. S. Cehoslovace și U.R.S.S., În perioada 17—22 decembrie au avut loc la Praga convorbiri între Frantisek Hamouz, vicepreședinte al guvernului cehoslovac, și Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării, cu privire la problemele actuale și de perspectivă ale colaborării economice dintre R. S. Cehoslovacă și Uniunea Sovietică.Reprezentanții celor două țări s-au informat reciproc despre elaborarea planurilor de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale a R.S. Cehoslovace și Uniunii Sovietice, despre sarcinile tra

agențiile de presă transmit:
Reprezentantul Cambod- 

giei la O.N.U. a înmînat președin
telui Consiliului de Securitate patru 
scrisori de protest împotriva acțiunilor 
agresive repetate comise de trupe a- 
mericane, sud-vietnameze și tailandeze 
împotriva teritoriului cambodgian. 
Scrisorile denunță violările frontierelor 
Cambodgiei, precum și atacurile lan
sate asupra unor unități militare și 
localități cambodgiene. Aceste atacuri 
— se spune în scrisorile de protest — 
au provocat numeroase victime.

Avioane ale forțelor mi
litare federale nigeriene au 
bombardat din nou sîmbătă seara ora
șul biafrez Umuahia, relatează agenția 
France Presse. După primele aprecieri, 
au fost omorîte 43 de persoane, iar 
peste o sută rănite.

Ca urmare a grevei de
clarate sîmbătă de 75 000 
de docheri, ™ porturile de pe 
coasta atlantică a S.U.A. a încetat 
activitatea. Oficialitățile guvernamen
tale au arătat că greva va provoca 
industriei pierderi în valoare de 5 mi
lioane dolari zilnic. între timp, con
tinuă eforturile de mediere în vederea 
ajungerii la un acord.

șomaj, salarii scăzute, lipsa asis
tenței sociale. Totodată, a făcut cu
noscută intenția viitorului cabinet 
de a constitui o comisie națională, 
care va urma să prezinte „o solu
ție națională rațională, care să pro
tejeze interesele și drepturile Ve
nezuelei" în domeniul exploatării ză
cămintelor de petrol. Caldera a mai 
precizat că va analiza posibilitatea 
de a acorda un statut legal pai ri
dului comunist care a fost interzis 
de guvernul Betancourt. Pe planul 
politicii externe a subliniat nece
sitatea relațiilor cu țările socialiste, 
și s-a pronunțat pentru reluarea in
tr-un viitor apropiat a raporturilor 
diplomatice cu o serie de țări la- 
tino-americane. inclusiv Cuba.

Pentru ca Rafael Caldera să-și 
poată pune în aplicare programul, 
el va avea de înfruntat, potrivit pă
rerii observatorilor, o serie de di
ficultăți. în primul rînd. datorită 
compoziției noului parlament. So- 
cial-creștinii nu dispun de majori
tate în parlament, ceea ce îi face 
pe cei mai multi observatori să a- 
firme că noul președinte va apela 
la alte formarii politice pentru con
stituirea unei coaliții guvernamen
tale. Deși Caldera nu a făcut pînă 
acum precizări în acest sens, ca 
urmare a declarațiilor lui Luis Bel
tran Prieto — candidat la recen

sate de aceste planuri și căile de soluționare. A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la perfecționarea în continuare a planificării economiei naționale, avîndu-se în vedere condițiile specifice ale fiecărei țări. în cursul convorbirilor s-a acordat o importanță deosebită creării premiselor necesare pentru asigurared extinderii și perfecționării colaborării reciproc avantajoase dintre cele două țări pe perioada de după 1970.
★Președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, l-a primit duminică la Hradul din Praga pe Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului, de Stat al Planificării.

Președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, 
l-a primit duminică pe ministrul afa
cerilor externe al U.R.S S., Andrei 
Gromîko, care se află într-o vizită de 
prietenie la Cairo. După cum preci
zează agenția TASS, cei doi oameni 
de stat au discutat probleme de inte
res comun.

Renumitul fizician vest- 
german, Pr0^ ^r- Peter Moebius, 
din Karlsruhe, a hotărît să se stabi
lească în Republica Democrată Ger
mană, dînd curs invitației unei uni
versități din R.D.G. de a conduce o 
catedră de fizică, anunță agenția 
A.D.N. în ultimii ani, prof. Moebius 
s-a ocupat în special de studiul parti
culelor elementare și de fizică 
cleară.

nu-

Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi, însoțit de pri
mul ministru Amir Abass Hoveida și 
de ministrul de externe, Zahedi, va 
face o vizită în Pakistan între 25 și 
27 decembrie. Șahinșahul va conduce 
delegația iraniană la conferința tri
partită la nivel înalt Iran-Pakistan- 
Turcia.

tele alegeri prezidențiale din partea S 
„Mișcării electorale a poporului" — | 
precum și ca urmare a contactelor u 
oficiale dintre liderii social-creștini _ 
și cei ai partidului „Forța democra- 9 
tică populară" (condus de Wolfgang | 
Larrazabal), o serie de observatori 0 
politici, admit posibilitatea formării fl 
unui guvern de coaliție, de centru i 
stingă, în care să intre și aceste ■ 
două formații. Chiar si într-o ast- a 
fel de formulă, social-creștinii vor B 
fi minoritari în parlament.

Pe de altă parte. Caldera va a- a 
vea de înfruntat „Acțiunea demo- R 
erată" care, deși înfrîntă în recen- W 
tele alegeri, rămîne totuși cel mai " 
puternic și mai bine organizat par- 0 
tid din tară. în ciuda faptului că g 
lideri ai acestui partid au afirmat | 
că vor face ,o opoziție construc
tivă". este puțin probabil că Ra- B 
fael Caldera ar putea obține un g 
sprijin din partea acestora. 8

Totodată, noul președinte va tre- fi 
bui să țină seama de cererile ari- g 
pii de stingă din propriul său par- g 
tid. condusă de Josd Cardenas, care 
se pronunță pentru o politică de S 
înfăptuire mai rapidă și mai largă S 
a înnoirilor. “

Toate acestea determină pe anu- fi 
miți observatori să manifeste une- S 
le rezerve cu privire la viitor. H

Dan MUNTEANU Q

Temerarul zbor spre Luni al navei 
americane „Apollo-8", la bordul că
reia se află cei trei cosmonauți — 
Frank Borman, James Lovell și 
William Anders, continuă. Duminică 
la ora 0 Gmt „Apollo-S" se afla 
la o distanță de o sută de mii 
de kilometri de Pămînt. In a- 
cest moment al călătoriei, Bor
man și cei doi coechipieri au pro
cedat la o manevră prevăzută în pro
gramul de zbor — declanșarea pentru 
două secunde a motorului cabinei în 
vederea creșterii ușoare a vitezei și 
corijării traiectoriei. Duminică la ora 
10,45 Gmt (12,45 — ora Bucureștiu- 
lui) nava parcursese 172 856 km, în 
timp ce la peste 24 de ore de la lan
sare fuseseră parcurși peste 200 000 
de km.

în cadrul vastului program 
de cercetări științifice pe care 
îl îndeplinesc, cosmonauți! au 
făcut pînă acum „descoperiri Ia 
care nimeni nu se aștepta" 
(France Presse). Ei au constatat 
astfel că stelele sînt mai puțin 
vizibile decît de pe Pămînt. 
Frank Borman a pus acest fe
nomen pe seama reflexiei lumi
nii solare. La rindul său, James 
Lowell a comunicat că „spațiul 
din jurul Lunii este de un al
bastru diafan și nu negru". Sur
priza în legătură cu această 
descoperire a fost foarte mare 
atît pentru cei trei cosmonauți 
cît și pentru specialiștii centru
lui spațial de Ia Houston, care 
se așteptau cu toții ca spațiul 
din jurul astrului să fie negru.

Observațiile fiecăruia dintre cei 
trei pământeni sînt întrerupte doar * 
de pauza pentru odihnă — șapte ore 
pentru fiecare prin rotație — și de 
cea necesară mesei. Pentru primul 
dejun luat în spațiul cosmic, sîmbătă 
seara în jurul orei 22 g.m.t., membrii 
echipajului și-au scos grelele cos
tume spațiale ; ei au servit șuncă,

Guvernul argentineon a 
elaborat un plan pentru dezvoltarea 
industriei siderurgice în următorii 
cinci ani, astfel îneît pînă la sfîrșitul 
anului 1974 să poată fi asigurate în 
întregime cerințele de oțel ale țării. Pla
nul preyede o creștere cu 30 la sută 
a producției actuale, ceea ce va face 
ca în 1974 Argentina să producă 4 mi
lioane tone de oțel.

Englezul Knox-Johnston 
și francezul Bernard Moi- 
teSSÎer continuă să rămînă în frunte 
în cursa solitară de voliere în jurul 
lumii care mai numără la ora actuală 
doar patru concurenți, restul abando
ned pe parcurs. Ambarcațiunea spor
tivului francez a fost semnalată după 
două luni de tăcere, de pescari aflați 
în largul coastelor de sud-vest ale 
Tasmaniei, cărora navigatorul solitar 
le-a transmis prin port-voce urări de 
sărbători și le-a comunicat că „totul 
merge bine, moralul este excelent". 
După toate previziunile, cursa urmea
ză să se încheie la sfîrșitul lui aprilie 
anul viitor, la Plymouth, de unde s-a 
dat startul.

*
Tînăra studentă Barbara

Jane Mackie, răpită acum patru zile 
și pentru a cărei răscumpărare părinții 
ei au plătit suma de 500 000 dolari, a 
fost ținută în tot acest timp într-o 
ladă asemănătoare unui coșciug, a a- 
nunțat Biroul Federal de Investigații 
(F.B.I.). Se crede că Barbara Jane a 
fost descoperită în urma unui anunț 
dat chiar de către răpitori, după în
casarea sumei cerute drept răscum
părare. Lada a fost descoperită într-o 
pădure la aproximativ 30 kilometri 
nord-est de orașul Atlanta (statul 
Georgia).

Nu mică a fost surpriza zia
riștilor de la săptămânalul bri
tanic „The People", cînd. în re
dacție a intrat un necunoscut 
care le-a spus simplu : „L-am 
omorît pe doctorul Joseph Men- 
gele. l-am tras două gloanțe în 
piept și apoi i-am aruncat cada
vrul în rîul Parana". Cel ce pre
tinde că ar fi asasinul lui Men- 
gele se numește Erich Erdestein, 
și trăiește în Paraguay de apro
ximativ 30 de ani.

A murit cu adevărat doctorul 
Mengele, denumit și „monstrul 
experiențelor naziste" 7 Presu
pusul său asasin n-a furnizat 
nici un fel de amănunte în 
plus, iar fapta sa pare cu atît 
mai neverosimilă cu cît circulă 
cu persistență zvonurile că Men
gele s-ar afla într-o regiune din 
America Latină, apărat de o 
gardă puternică și este aproape 
imposibil să se ajungă pînă 
la el. 

prăjituri, piersici și suc de citrice. în 
timpul primelor 24 de ore de la lan
sarea navei, echipajul nu a fost expus 
decît unor radiații cosmice și solare 
„neglijabile". Un purtător de cuvînt 
al N.A.S.A. a precizat că cei trei 
cosmonauți au fost supuși unei slabe 
radioactivități de protoni și parti
cule Alfa.

în timp ce nava cosmică se 
afla Ia peste 208 000 km distanță 
de Pămînt, comandantul navei, 
Frank Borman — anunță agen
ția U.P.I. — a transmis stațiilor 
terestre că atît el, cît și William 
Anders nu se simt bine. Purtă
torul de cuvînt al Serviciului de 
control al zborului, Paul Haney, 
a declarat că, după cît se parc, 
simptomele indică faptul că cei, 
doi cosmonauți s-au îmbolnăvit 
de gripă. Cel de-al treilea mem
bru al echipajului, James Lo
vell, se simte bine. Borman a 
anunțat ulterior că el și William 
Anders se simt mai bine, după 
ce au luat medicamentele necesare.

Potrivit autorităților N.A.S.A., NU 
EXISTA ÎNCĂ NICI UN INDICIU 
CA ÎMBOLNĂVIREA COSMONAU- 
ȚILOR DE GRIPA AR PUTEA 
SCURTA SAU ÎNTRERUPE PRIMUL 
ZBOR AL OAMENILOR SPRE 
LUNĂ, deși în cursul nopții • de 
sîmbătă spre duminică toți membrii 
echipajului au avut un somn agitat. 
Borman a reușit să adoarmă abia 
după trei ore față de ora prevăzută 
în programul inițial, și numai după 
ce a luat somnifere.

Legăturile prin radio cu echipajul 
cabinei „Apollo-8“ sînt „excelente și 
continuă practic fără întrerupere", 
după cum a anunțat centrul de lan
sare de la Cape Kennedy.

ingineria 
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anului 2000

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Știința și tehnica e- 
voluează azi cu o ra
piditate uimitoare. Da
că de la descoperirea 
principiului fotogra
fiei și pînă la aplica
rea sa în practică au 
trebuit să treacă 112 
ani. în cazul telefoniei 
56 ani și în cazul ra
dioului 35, decalajul 
a fost. în schimb, de 
numai 14 ani în ceea 
ce privește televiziu
nea și radarul, șase 
în ceea ce privește 
fizica nucleară, cinci 
în ceea ce privește 
tranzistorii și doar 
trei ani pentru circu
itele integrate...

Dezvoltarea impetu
oasă a științei și teh
nicii în domeniile au
tomatizării, spațiului 
cosmic, transportului, 
geologiei, alimentelor 
sintetice, explorării 
oceanografice etc. va 
pune cu și mai mare 
stringență problema 
formării cadrelor de 
specialiști — tehnicieni 
și ingineri — atît sub 
aspect cantitativ cît 
și calitativ.

Studiile inginerești 
joacă, într-adevăr, 
un rol crescînd în 
dezvoltarea social-e- 
conomică a lumii con
temporane. Evoluția 
din ultimele două de
cenii din toate țările 
lumii demonstrează e- 
vident importanta 
crescîndă a rolului in
ginerului în societatea 
modernă.

Care trebuie să fie 
profilul inginerului a- 
nuluî 2300 ? Care este 
rolul său în societatea 
modernă ? Ce tipuri de 
invățămînt va nece
sita pregătirea noului 
inginer ? Care sînt 
tendințele actuale în 
lume ?

Peste 300 de experți 
din 65 de țări au dez
bătut timp de cinci 
zile aceste probleme 
de mare actualitate în 
cadrul unei conferințe 
internaționale desfă
șurate recent la Paris 
sub egida UNESCO.

L-am rugat pe pre
ședintele conferinței, 
prof. univ. Philippe 
Olmer (Franța), să 
împărtășească cititori
lor ziarului nostru 
unele din concluziile 
și recomandările des
prinse la această în- 
tîlnire internațională.

— Am discutat în 
principal despre ten
dințele actuale in pre
gătirea inginerilor, 
precum și problemele 
specifice ce le ridică 
pregătirea inginerilor 
în țări cu diverse ni
veluri de dezvoltare. 
Desigur, se pune nu 
numai problema creș
terii rapide a număru
lui inginerilor, dar și a 
calificării lor ve o 
treaptă superioară, a 
adaptării științelor in
ginerești la nevoile ac
tuale. Noi, cei care 
am participat la confe
rință. . am confruntat 
diverse experiențe și 
idei privind conținu
tul învățămîntului și 
metodelor de predare, 
rolul laboratoarelor 
și ordinatoarelor elec
tronice în pregătirea 
specialiștilor, problema 
pregătirii cadrelor in
ginerești în țările în 
curs de dezvoltare, ac
cesul mai larg al fe
meilor la profesia de 
inginer.

— Ce concluzii mai 
importante s-au des
prins la această con
ferință ?

— Mai întîi s-au 
conturat unele idei in 
direcția orientării în
vățămîntului. Date 
fiind nevoile cres- 
cînde de ingineri și 
tehnicieni, conferința 
a cerut să se facă un 
efort crescînd pentru 
orientarea tineretului 
școlar, mai ales secun
dar, către sectorul teh
nicii. Apoi, conținutul 
învățămîntului ingi
neresc va trebui să 
țină seama de aspecte 
primordiale ca : per
fecționarea continuă și 
după terminarea stu
diilor, inițierea în cer
cetarea aplicată încă 
în anii de școală și 
contactul larg cu pro
ducția.

O chestiune de ma
ximă importanță este 
continua perfecționare. 
Dată fiind evoluția atît 
de rapidă a tehnicii, 
pregătirea viitorului 
inginer va trebui să 
aibă la bază ca prin
cipiu instrucția per
manentă, în tot timpul 
activității profesionale. 
Această instrucție post
universitară poate fi 
făcută permanent la 
locul de muncă sau 
prin seminarii, con

La o săptămină 
după noul act

instituțional
din Brazilia

■ -I 'RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). — In Brazilia a fost suprimată cenzura asupra știrilor destinate străinătății. Ridicarea cenzurii, care intervine la o săptămină după actul instituțional din 13 decembrie, va contribui la o oarecare destindere a atmosferei.Totodată, contrar primelor informații oficiale, ministrul justiției, Gama e Silva, a anunțat că lista 
personalităților care vor fi private 
de drepturile lor „nu va fi stabilită" 
înainte de începutul anului vi.or. Comisia de anchetă va fi fon lată săptămină viitoare, iar acuzații vor avea la dispoziție un termen de 10 zile pentru a răspunde acuzațiilor.Pe plan parlamentar, ziarul „Correio da Manha" anunță că 
Daniel Krieger, președintele parti
dului „Arena" din cadrul Camerei 
Deputaților, a hotărît să demisio
neze din funcția de lider al majorității. Krieger ar fi luat această ho-tărîre în urma sciziunii declanșate în cadrul partidului majoritar și care a provocat directActuala criză.Pe de altă parte prietenii fostului guvernator al statului Guanabara au declarat sîmbătă că „starea sănătății lui La- cerda este gravă". în semn de protest, Lacerda a declarat greva foamei, ceea ce i-a a- gravat sănătatea. într-o scrisoare adresată președintelui Braziliei, medicul fostului guvernator arată că Lacerda suferă de un caz foarte grav de acetonemie.Fostul președinte al Braziliei, Juscelino Kubitschek, cît și Carlos Lacerda, care se aflau reținuți Ia cazarma militară din Rio de Janeiro, s-au înapoiat duminică la locuințele lor.

ferințe, stagii etc. Im
portant este efortul 
personal de a fi mereu 
la curent cu noul.

— Ce metode mo
derne credeți că ar 
putea fi utilizate ?

— O mare atenție 
va trebui să se acorde 
experiențelor din în
vățământul ingineresc 
din mai multe țări dez
voltate ca : tehnica au
diovizuală (televiziune, 
filme, magnetofon), în- 
vățămîntul programat, 
folosirea ordinatoare
lor electronice. E 
drept, învățământul 
programat este încă 
experimental și costă 
scump: trebuie a-
proape 500 ore muncă 
pentru a pregăti o oră 
de învățămînt progra
mat. El este însă ex
trem de util și pe de 
altă parte trebuie sub
liniat că nu poate în
locui contactul atît de 
necesar profesor-stu- 
dent. Ordinatorul e- 
lectronic va permite 
studenților ingineri să 
se familiarizeze cu 
numeroase date tot 
mai complexe, ce vor 
afecta profund în ur
mătoarele decenii toate 
sectoarele economico- 
sociale ale activității 
umane.

— Se vorbește azi de 
o penurie de ingineri 
în diverse țări. Statis
ticile UNESCO demon
strează că numărul fe- 
meilor-ingineri este 
încă redus pe scară 
mondială. Cum vedeți 
aportul femeilor în ac
tivitatea inginerească ?

— Aportul femeilor 
ar fi desigur o soluție 
efectivă. Va trebui în
curajată și organizată 
orientarea corespunză
toare a femeilor spre 
această profesie și în
vinse diversele obsta
cole și prejudecăți în
că existente în unele 
țări. Trebuie să li se 
permită femeilor de
plina valorificare a 
posibilităților lor în 
această profesie.

Declarațiile pe care 
interlocutorul nostru a 
avut amabilitatea să ni 
le facă atestă că larga 
confruntare internațio
nală de Ia Paris în 
problemele amintite 
a constituit un dialog 
util, un bogat schimb 
de experiență și de 
idei.
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