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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
La Palatul Marii Adunări Na

ționale au început luni dimi
neața lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Orele 10. Deputății și invi
tații salută cu puternice apla
uze sosirea in sală a conducă
torilor partidului și statului no
st ru.

In loja din dreapta iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chlvu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer. Gheorghe Apostol, 
Alexandru Birlădeanu, Emil 
Bodnaraș. Petre Borilă, Constan
tin Drâgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonle Răutu, Leon- 
tin Sălăjan.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrări asistă numeroși 
mvitați: miniștri, conducători

de Instituții centrale și organi
zații obștești, academicieni, șl 
alti oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, ziariști români și 
străini.

Sint de fa/ă șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, des
chide lucrările sesiunii. Cei 
prezenti păstrează un moment 
de reculegere în memoria de
putatului Barbu Solomon.

Deputafii au votat în unani
mitate următoarea ordine de zi 
a sesiunii:

1. Verificarea legalității ale
gerii deputatului declarat ales 
în circumscripția electorală nr. 12 — Berești, din regiunea 
Galați.

2. Proiect de lege cu privire 
la înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice.

3. Proiect de lege pentru a- 
doptarea Planului de Stat al e- 
conomiei naționale pe anul 
1966.

4. Proiect de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1966.

5. Proiect de lege cu privire 
la proiecția muncii.

6. Proiectul regulamentului 
de funcționare a Marii Adunări 
Naționale.

7. Propuneri pentru compo
nenta unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

8. Aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat.

A fost aleasă apoi, în unani
mitate, Comisia de elaborare a 
proiectului Regulamentului de

funcționare a Marii Adunări 
Naționale.

La primul punct al ordinei de 
zi, pe baza raportului prezentat 
de președintele Comisiei de va
lidare, deputatul Demostene Bo
tez, Marea Adunare Națională 
a validat cu unanimitate de vo
turi mandatul deputatului Ni
colae Deleanu, ales în circum
scripția electorală nr. 12 — Be
rești, din regiunea Galați,

S-a trecut apoi la punctul 2 
al ordinei de zi.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a prezenta1 ex
punerea cu privire la îmbunătă
țirea organizării și îndrumării 
activității de cercetare științi
fică.

Raportul comun al Comisiei 
pentru cultură și învățămint și

/Continuare în pag. a llf-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL C. C. AL P. C. R, 

CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII Șl ÎNDRUMĂRII 
ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Dragi tovarăși deputați și deputate,Actuala, sesiune a Marii Adunări Naționale este chemată să dea putere de lege unor măsuri consacrate îmbunătățirii activității în- tr-unul din sectoarele de mare importanță ale vieții noastre sociale, cercetarea științifică.Congresul al IX-lea al partidului a elaborat un program vast și multilateral de dezvoltare a patriei. Pornind de la experiența proprie și de la concluziile oferite de societatea modernă, care demonstrează că industrializarea este singura cale spre progres și civilizație, spre o viață prosperă și îmbelșugată, partidul a pus în centrul politicii sale continuarea neabătută a politicii de industrializare a patriei, creșterea cu precădere a industriei grele, în special a industriei constructoare de mașini. Dezvoltarea industriei noastre socialiste se va realiza pe baza tehnicii celei mai avansate, a introducerii continue în producție a celor mai noi cuceriri ale științei — aceasta fiind condiția hotărîtoare a obținerii unei productivități înalte, a satisfacerii nevoilor societății în plin avînt. Paralel cu aceasta, Congresul și plenara Comitetului Central din 11—12 noiembrie au hotărît intensificarea eforturilor pentru întărirea bazei tehnico-materiale a agriculturii și organizarea producției agricole intensive, în vederea dezvoltării continue a agriculturii noastre socialiste.Va lua o amploare și mai mare activitatea de construcții în vederea îndeplinirii marilor sarcini ale planului de investiții, se vor dezvolta transporturile, comerțul socialist, serviciile publice, se va ridica standardul de viață al populației, vor cunoaște un nou avînt în- vățămîntul, cultura și arta.In realizarea acestor obiective mărețe trasate de Congresul partidului nostru, care necesită concentrarea forțelor întregului popor, un rol de seamă revine științei.în elaborarea întregii sale politici, a direcțiilor generale de dezvoltare a țării, partidul nostru pornește de la știința despre lume și societate a proletariatului — marxism-leni- nismul — aplicînd-o în mod creator la condițiile noastre concrete. Construirea socialismului — orînduire socială superioară a omenirii — se înfăptuiește pe baza științei celei mai înaintate, a folosirii legilor obiective de dezvoltare a societății ; în aceasta constă esența superiorității societății noastre socialiste.întreaga istorie a civilizației umane demonstrează importanța cuceririlor gîndirii științifice pentru progresul vieții sociale în toate epocile, pentru cunoașterea și transformarea de către om a naturii și societății. Este cunoscută importanța pe care o are teoria ; o dată însușită de mase și aplicată în practică, ea se transformă într-o uriașă forță materială. Influența pe care o exercită știința asupra dezvoltării sociale în epoca contemporană crește nemăsurat. Aplicarea în practică a rezultatelor sale face ca știința să devină o însemnată forță de producție, un factor hotărî- tor al mersului înainte al economiei și culturii, al întregii societăți socialiste.Trăim în perioada celei mai ample revoluții tehnico-științifice care modifică în mod radical condițiile producției materiale și posibilitățile de valorificare a bogățiilor naturale în folosul omului, asigură fabricarea pe scară industrială a unor noi și largi game de produse. Fizica — stăpînirea crescîndă a forței atomului, matematica, cibernetica, automatica, chimia modernă, biologia au deschis uriașe perspective de sporire a avuției materiale a lumii, de creștere a forțelor de producție ale societății, de lărgire a orizontului cunoașterii și a vieții spirituale a popoarelor. A subaprecia, în aceste condiții, rolul științei, a nu depune eforturi susținute pentru stăpînirea marilor ei cuceriri, a nu te strădui să mergi în ritm cu progresul științei secolului nostru înseamnă a te condamna cu bună știință la stagnare și înapoiere, cu repercusiuni serioase asupra dezvoltării societății pentru o lungă perioadă de timp. Aceasta aduce daune intereselor poporului, dezvoltării națiunii, asigurării independenței și suveranității naționale, înfloririi patriei.Pornind de la marile obiective de viitor, Congresul partidului nostru a trasat sarcina intensificării activității de cercetare științifică și folosirii pe scară tot mai largă a rezultatelor ei în producția materială, în tehnică și economie, în cultură, a subliniat necesitatea sporirii contribuției oamenilor de știință și cercetătorilor la întreaga viață socială, la progresul neîntrerupt al orînduirii socialiste.în decursul timpului, din rîndul poporului nostru s-au ridicat personalități remarcabile, care și-au închinat întreaga viață, talentul, energia, puterea de creație științei românești,

propășirii țării, eliberării sociale și naționale a poporului, îmbunătățirii condițiilor sale de viață. Savanți români care au făcut cinste patriei și veacului lor au fondat strălucite școli de matematică, fizică, chimie, geologie, medicină, istorie, sociologie, ridicînd prin operele lor prestigiul științei românești, făcînd să crească contribuția țării noastre la patrimoniul științei mondiale. Toate a- cestea dovedesc nesecatele iz- ' >.voare de talent, capacitate și energie creatoare cu care este înzestrat poporul român.în anii puterii populare, — în condițiile avîntului construcției socialiste — știința a cunoscut în țara noastră o dezvoltare ascendentă. Cercetătorii și oamenii noștri de știință au continuat și dezvoltat cu succes tradițiile progresiste ale înaintașilor, au dus mai departe ceea ce a creat valoros poporul nostru în trecut în acest domeniu, obținînd realizări importante pentru dezvoltarea .țării, cunoscute și apreciate și peste hotarele patriei. însușin- du-și concepția științifică care stă la baza activității partidului, oamenii de știință din țara noastră au adus o contribuție însemnată la abordarea diferitelor domenii ale științei în lumina materialismului dialectic și istoric.Au fost întreprinse numeroase studii matematice cu privire la mecanismele automate, teoria informației și cibernetica economică. S-au efectuat importante cercetări în dome-~niul fizicii, concretizate în lucrări de valoare științifică. Aplicațiile radioizotopilor au avut o eficacitate însemnată în prospecțiunile geologice, în controlul funcționării unor agregate siderurgice și instalații din industria constructoare de mașini, în controlul calității producției, în medicină și altele. S-au elaborat noi scheme de automatizare a reactoarelor și noi tipuri de dispozitive semiconductoare necesare automatizării industriei.S-au făcut cercetări îndreptate spre îmbunătățirea indicilor tehnico-economici ai agregatelor siderurgice și instalațiilor metalurgice, reducerea consumului de combustibili deficitari și de metal, însușirea de noi produse și tehnologii. în domeniul chimiei s-au efectuat cercetări științifice cu o largă aplicație în producție, în industria petrochimică, a maselor plastice, a substanțelor necesare chimizării agriculturii etc. S-au lărgit cercetările în domeniul științelor geologice, în biologie, în medicină și în alte domenii ale căror rezultate contribuie la dezvoltarea economiei, la ridicarea nivelului de viață al poporului.Institutele de cercetări agricole aduc un aport însemnat la perfecționarea agrotehnicii plantelor cultivate, la ridicarea fertilității solurilor și crearea de noi hibrizi și soiuri de plante, la ameliorarea raselor de animale și, pe această cale, la îmbunătățirea organizării producției agricole, la creșterea productivității muncii în agricultură.Progrese s-au realizat și în științele sociale, în studierea manifestării legităților construcției socialiste în condițiile concrete ale României. Unele lucrări elaborate în domeniile științelor economice, filozofice, juridice, ale istoriei, arheologiei, filologiei, valorificînd tradițiile înaintate ale gîndirii științifice și culturale, oglindesc lupta de veacuri a poporului român pentru eliberarea națională și socială, contribuie la sintetizarea activității de construcție a socialismului.Au fost obținute unele succese în crearea bazei materiale a cercetării științifice, în dezvoltarea rețelei de unități de cercetare, în dotarea laboratoarelor cu utilajul necesar.Sînt binecunoscute condițiile materiale deosebit de grele în care se făcea în trecut cercetarea științifică în țara noastră, nepăsarea pe care a manifestat-o decenii de-a rîndul regimul burghezo-moșieresc pentru destinele științei românești. în perioada dinainte de război, în România nu existau decît 52 unități de cer-

cetare științifică, cu un număr redus de cercetători. La capitolul rezervat științei, în bugetul statului pe anul 1938—1939, de exemplu, figurau 105,9 milioane lei, ceea ce, în condițiile de dotare extrem de înapoiate din acea vreme, era foarte puțin.în perioada anilor 1961—1965, statul a cheltuit din fondurile sale pentru dezvoltarea științei peste 5 miliarde și jumătate de lei, din care aproape 900 milioane lei pentru Academie, peste 4 miliarde lei pentru institutele departamentale și laboratoarele uzinale. în întreaga țară funcționează în prezent 264 de unități de cercetare științifică, dintre care 53 institute ale Academiei, 163 de unități de cercetare departamentală și 48 de laboratoare uzinale mari în întreprinderile industriale moderne, fără a mai socoti sutele de laboratoare din celelalte fabrici și uzine. La aceasta se adaugă 820 de catedre din învăță- mîntul superior, în cadrul cărora lucrează peste 13 000 de cadre didactice cu pregătire științifică superioară.în ansamblul rețelei de cercetare științifică din țara noastră lucrează în prezent aproape 23 000 de cadre cu studii superioare, din care marea majoritate direct în sfera cercetării științifice, desfășurînd o activitate rodnică, multilaterală ; după datele statistice ale Academiei și ministerelor, în perioada ultimilor cinci ani, oamenii de știință și cercetătorii din diferite unități științifice au abordat peste 60 000 de teme.Alături de vechile generații de savanți, în anii din urmă a crescut un număr însemnat de cercetători tineri, talentați, cu o temeinică pregătire științifică, țara noastră dispunînd în prezent de un puternic detașament de oameni de știință și cercetători. Savanții și cercetătorii români și de alte naționalități, ridicați din mijlocul poporului, sînt însuflețiți de un profund patriotism, de dorința de a-și consacra talentul și capacitatea de muncă construcției socialismului, înfloririi patriei. Partidul și guvernul nostru dau o înaltă apreciere activității depuse de oamenii de știință, aportului lor la rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării economiei și culturii noastre socialiste.
Tovarăși,Analiza situației existente în cercetarea științifică duce la concluzia că în acest domeniu s-au făcut însemnați pași înainte, s-a 

obținut o serie de rezultate bune și s-au creat condiții care permit dobîndirea unor noi succese. Totodată, în organizarea și orientarea muncii de cercetare persistă și deficiențe, unele destul de serioase, care au avut drept consecință rămî- nerea în urmă într-un număr de sectoare importante ale științei.O examinare sumară a tabloului dezvoltării științifice mondiale duce la constatarea că, în țările avansate din punct de vedere economic și cultural, principala direcție de orientare a eforturilor statului și oamenilor de știință o constituie științele de care depinde progresul în sfera producției materiale a societății, mersul înainte al economiei și culturii.Analiza activității științifice în țara noastră arată că tocmai unora din aceste ramuri ale științei nu li s-a acordat atenția cuvenită. Domenii științifice de importanță vitală pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, întărirea puterii economice a patriei, cum sînt energetica, construcțiile de mașini, electronica, automatica, chimia compușilor macromoleculari, fizica energiilor înalte, biochimia, genetica, biofizica și altele nu s-au dezvoltat corespunzător cerințelor actuale.Aceasta se datorește în primul rînd lipsurilor existente în organizarea și îndrumarea cercetării științifice. De multe ori cercetările s-au făcut neținîn- du-se seama de cerințele dezvoltării bazei tehnico-materialea socialismului în țara noastră. A lipsit un plan de ansamblu care să dea cercetării o orientare și o perspectivă clară spre direcțiile cerute de economie și cultură. In general trebuie să spunem că la noi nu s-a manifestat preocuparea și grija corespunzătoare pentru problemele îndrumării științei, pentru valorificarea importantului potențial științific de care dispunem în sprijinul activității de construire a socialismului.Una din cauzele principale ale rămînerii în urmă a unor importante domenii ale științei o constituie părerea greșită, ce și-a făcut loc în ultimii ani, potrivit căreia importul de utilaje, mașini, procese tehnologice și licențe ne scutește de cercetare, permițîndu-ne să beneficiem — fără eforturi proprii — de rezultatele activității ce se desfășoară pe plan mondial pentru dezvoltarea științei și tehnicii moderne. S-au făcut chiar propuneri de desființare a unor institute de cercetare departamentală și de renunțare la cercetarea în învăță- mîntul superior. Viața demonstrează că o asemenea atitudine față de știință poate avea consecințe grave, ea determină rămînerea în urmă pe întregul tărîm al științei, frînează dezvoltarea economică și socială a țării, duce la dependență față de străinătate. Urmările acestei concepții greșite, neștiințifice, le resimțim de altfel în cercetarea științifică și, implicit, în unele domenii ale producției materiale.A te mărgini să achiziționezi rezultatele cercetării științifice din străinătate înseamnă a te resemna să cumperi tot timpul inteligență — cel mai scump bun existent astăzi pe piața mondială. Iată un exemplu concludent în acest sens : la importul de instalații industriale complete, efectuat pe perioada anilor 1960— 1965, aproape 20 la sută din suma totală a reprezentat-o prețul documentației, informației, asistenței tehnice și dreptului de patent.Atitudinea de subapreciere a rolului cercetării științifice proprii în rezolvarea unor probleme ale dezvoltării producției reiese și din faptul că au existat cazuri cînd organele economice au recurs la importuri de licențe fără să cerceteze experiența acumulată de cercetătorii noștri ce obținuseră rezultate apropiate de parametrii oferiți de firmele furnizoare. Așa au procedat, de pildă, uneori, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Indus

triei Construcțiilor de Mașini și alte ministere. Aceasta demonstrează că ministerele nu au acordat atenția cuvenită activității de cercetare științifică din institutele proprii și din laboratoarele uzinale ce le sînt subordonate, îndrumării și controlului îndeplinirii temelor de cercetare pe care le-au propus spre a fi incluse în planul tehnic de stat.Istoria arată că toate popoarele, mari sau mici, își pot aduce contribuția proprie Ia dezvoltarea patrimoniului științei universale. Cercetarea științifică este unul din principalele domenii de manifestare a geniului fiecărui popor, a gîndirii și capacității sale creatoare, iar poporul nostru a dovedit cu prisosință calitățile cu care este înzestrat, forța, talentul și capacitatea de a făuri mari valori științifice și culturale.Subevaluarea științelor tehnice, ale căror rezultate pot fi aplicate imediat în practică, s-a manifestat și în activitatea Academiei, în modul în care acest important for al științei românești a îndrumat munca de cercetare. Deși în perioada 1961—1965, cercetătorii Academiei au abordat peste 6 000 de teme științifice, numai 29 au fost cuprinse în planul tehnic de stat, iar din acestea numai 15 au fost finalizate. Este semnificativ, de altfel, și faptul că din numărul total de 239 de membri ai Academiei, numai 29 sînt membri ai Secției de științe tehnice. Deși în ultimii ani și-au lărgit contactele cu industria, agricultura și celelalte ramuri ale economiei naționale, membrii Academiei și cercetătorii cu experiență și autoritate științifică sînt prezenți totuși în mică măsură în centrele industriale ale țării — acolo unde se hotărăște îndeplinirea marilor sarcini economice trasate de partid Și de stat. Este cunoscut că în numeroase țări, oameni de știință dintre cei mai proeminenți lucrează nemijlocit în laboratoarele marilor fabrici și uzine, aduc o contribuție prețioasă la soluționarea nenumăratelor probleme pe care le ridică progresul tehnicii.în învățământul superior, care reprezintă un important și valoros potențial științific, cercetarea nu s-a desfășurat la nivelul corespunzător. în decursul planului de șase ani, pentru investiții în cercetarea științifică din învățămîntul superior nu s-a alocat decît 1 milion de lei. Aceasta cu toate că în țara noastră există o bogată tradiție și experiență în organizarea cercetării științifice universitare ; școlile românești de matematică, fizică, medicină, istorie, lingvistică, de exemplu, au apărut și s-au dezvoltat tocmai în cadrul învă- țămîntului superior, unde s-au format importante contingente de oameni de știință.De asemenea, trebuie spus că, în comparație cu baza materială de care dispun, institutele de cercetări departamentale, cu numărul mare de cercetători care lucrează în acest sector, rezultatele activității acestora nu sînt încă la nivelul nevoilor economiei. Principala lor lipsă constă în faptul că nu și-au legat activitatea în măsură suficientă de problemele esențiale pe care le ridică viața economică a țării noastre, nu au contribuit, pe măsura posibilităților, la soluționarea unor cerințe ale progresului tehnic în industrie, agricultură și în celelalte ramuri economice.Cercetarea științifică din țara noastră a avut de suferit și ca urmare a unei atitudini rigide, dogmatice, care s-a manifestat adesea în tratarea unor probleme ale dezvoltării științei în epoca contemporană. în locul unei aprofundate analize științifice proprii s-a recurs de multe ori la preluarea mecanică a unor concluzii neștiințifice cu privire la fenomenele noi ale științei, la o serie de ramuri științifice deosebit de importante pentru cunoașterea naturii și societății. O serie de descoperiri din științele naturii, din biologie și în special din genetică, din cibernetică și alte domenii au fost mult timp tratate ca pseudo- științe, ca manifestări ideologice reacționare, în domeniul științelor sociale și-au făcut loc fenomene de superficialitate, de îngustime de vederi și de vulgarizare a unor teze teoretice, ceea ce a determinat scăderea nivelului științific al cercetărilor, tratarea neștiințifică a unor probleme ale vieții noastre sociale aflate în plin proces de transformare revoluționară, precum și a unor probleme ale dezvoltării societății contemporane. Nu a fost înțeleasă însemnătatea sociologiei ca știință socială, ne- gîndu-se rolul ei în societatea socialistă. Toate acestea au avut drept rezultat frînarea gîndirii
(Continuare fn pagina a ll-a)



EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR GENERAL AL C. C. AL P. C. R,

CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII Șl ÎNDRUMĂRII
ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

(Urmare din pag. I)științifice și a cercetărilor în domeniile respective, rămînerea în urmă într-o serie de sectoare dintre cele mai importante ale cercetării științifice.Cu toate succesele obținute în anii puterii populare în dezvoltarea bazei materiale a cercetării științifice din țara noastră, în acest domeniu există încă serioase rămîheri în urmă în raport cu nevoile de lărgire a cercetării și în comparație cu situația existentă pe plan mondial. Cheltuielile consacrate dezvoltării științei au crescut în 1965 față de anul 1960 cu aproximativ 50 la sută, ceea ce reprezintă un ritm destul de lent. Ponderea în cadrul venitului național a acestor fonduri este încă mică — anul trecut ele au constituit 0,88 la sută din venitul național, în timp ce în alte țări ajung pînă la 2—3 la sută din venitul național. Pentru a avea imaginea eforturilor care se depun în domeniul științei în țările dezvoltate, trebuie reținut că în ultimii opt ani cheltuielile de la acest Capitol au crescut în Franța de peste 6 ori.Este necesar, de asemenea, să arătăm că în țara noastră, datorită defecțiunilor manifestate în îndrumarea și dezvoltarea științei, chiar baza materială existentă nu este folosită complet și în modul cel mai eficace. O serie de aparate și instalații moderne cu care au fost dotate unele unități de cercetare nu sînt utilizate cu întreaga lor capacitate.Potențialul științific nu este repartizat pe teritoriul țării în mod suficient de judicios, în funcție de creșterea forțelor de producție, de dezvoltarea economiei și culturii, în amplasarea unităților de cercetare pe ramuri și domenii științifice, precum și din punct de vedere teritorial există disproporții. în cadrul rețelei de cercetare, unitățile legate de domeniile principale ale tehnicii nu ocupă locul corespunzător. în sectoare, cum sînt metalurgia, minele, energia electrică, construcția de mașini lucrează în cercetare doar 1 852 salariați, ceea ce reprezintă aproximativ 9 la sută din totalul salariaților existenți în cele 163 unități de cercetări departamentale. Aproape 80 la sută din institutele de cercetare se găsesc concentrate în momentul de față în București. în restul centrelor industriale institutele științifice nu s-au dezvoltat în raport cu ritmul de creștere a economiei, cu nevoile dezvoltării vieții științifice.Modul de alcătuire a structurii rețelei determină în cercetare fenomene de paralelism care împiedică concentrarea forțelor în jurul obiectivelor științifice principale, duce la dispersarea și fărâmițarea acestora.Una din cauzele dezvoltării nesatisfăcătoare a unor ramuri științifice o constituie defecțiunile existente în sistemul de recrutare, pregătire, perfecționare și repartizare a cadrelor de cercetători. Multă vreme a fost neglijată formarea cadrelor necesare științelor tehnice, din care cauză numărul cercetătorilor care lucrează în acest domeniu reprezintă abia 36 la sută din totalul lucrătorilor științifici din țara noastră.Nu s-a acordat suficientă atenție promovării cadrelor tinere de cercetători, organizării specializării lor, atît în țară, cît și în străinătate la nivelul cerințelor actuale ale științei, sprijinirii lor în vederea publicării lucrărilor elaborate și aplicării în practică a rezultatelor dobîndite în cercetarea științifică. Timp de ani de zile nu s-au acordat titluri științifice menite să stimuleze interesul tinerilor pentru perfecționarea pregătirii lor.Toate aceste neajunsuri au făcut ca într-o serie de domenii importante știința să nu țină pasul cu cerințele dezvoltării țării, să nu-și a- ducă aportul pe care poate și trebuie să-l dea la rezolvarea problemelor progresului multilateral al societății noastre socialiste.
Tovarăși,Creșterea rolului științei în rezolvarea marilor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al partidului cere luarea unor măsuri neîntîrzia- te de îmbunătățire a organizării și îndrumării cercetării, astfel încît să se asigure mobilizarea tuturor cadrelor și forțelor materiale spre obiectivele principale ale progresului științific, îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă.Activitatea științifică din țara noastră trebuie concentrată spre avîntul neîntrerupt al societății socialiste. în această direcție, un rol de seamă revine statului socialist, care poartă răspunderea creării și dezvoltării continue a bazei materiale a cercetării științifice, pregătirii cadrelor necesare, mobilizării eforturilor întregii societăți pentru îndeplinirea sarcinilor desăvîrșirii construcției socialismului.în vederea îmbunătățirii organizării și îndrumării activității științifice, se propune, după cum reiese din proiectul de lege prezentat Marii Adunări Naționale, crearea, pe lingă Consiliul de Miniștri, a Consiliului Național al Cercetării Științifice. în cadrul Consiliului vor funcționa comisii de coordonare pe ramuri științifice. Se vor crea, de asemenea, comisii teritoriale de coordonare științifică în principalele centre economice și culturale ale țării, iar pentru îndrumarea activității științifice departamentale și a laboratoarelor uzinale, se vor înființa comisii de coordonare pe lîngă ministere și alte instituții centrale.Consiliul Național de Cercetări va avea sarcina să asigure realizarea politicii partidului și guvernului privind dezvoltarea cercetării științifice în Republica Socialistă România, legarea ei tot mai strînsă de cerințele concrete ale economiei și culturii, organizarea participării active a oamenilor de știință și cercetătorilor la rezolvarea marilor probleme ale construcției socialiste.Consiliul Național va elabora — pe baza planurilor întocmite de ministere și instituții centrale și în strînsă legătură cu sarcinile planului de stat de dezvoltare a economiei și culturii — programul unitar de cercetare științifică pe întreaga țară. în legătură cu aceasta, o acțiune urgentă și de mare răspundere a Consiliului Național va fi elaborarea programului de cercetare științifică pe anii 1966—1970, care va constitui parte ini grantă 

a planului cincinal, precum și schița unui plan de cercetare pe o perioadă mai îndelungată de timp.Consiliul Național va îndruma și coordona activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Academiei, de către institutele deîn- vățămînt superior, precum și în cadrul ministerelor și celorlalte organe centrale. Desigur, cercetările trebuie, să se dezvolte pe întregul front al științei, inclusiv în domeniile științelor sociale, umanistice, dar eforturile principale vor trebui concentrate spre direcțiile unde putem obține maximum de rezultate în asigurarea progresului țării noastre.Una din sarcinile de seamă ale Consiliului Național va fi controlul realizării temelor de cercetare, asigurarea îndeplinirii sistematice a programului de cercetare științifică. De asemenea, va trebui să urmărească aplicarea în practică a soluțiilor descoperite de oamenii de știință, pentru valorificarea cît mai eficientă a rezultatelor muncii de cercetare.în atribuțiile Consiliului un loc important îl va ocupa dezvoltarea și organizarea rațională a unităților științifice, perfecționarea rețelei de cercetate corespunzător cerințelor economiei și culturii naționale. Este necesar să fie asigurate condițiile pentru creșterea continuă a rolului Academiei, a eminenților oameni de știință și cercetători care lucrează în institutele acesteia, în ridicarea nivelului științei din țara noastră, în dezvoltarea ramurilor științifice principale în strînsă legătură cu cerințele societăți. Totodată trebuie îmbunătățite legăturile de colaborare dintre institutele A- cademiei și catedrele universitare, institutele departamentale și laboratoarele uzinale.O problemă de mare însemnătate, care-și cere soluționarea grabnică este organizarea mai bună a cercetării științifice în învățămîn- tul superior. Corpul didactic universitar care desfășoară o bogată și rodnică activitate pentru pregătirea tinerelor generații ale patriei noastre poate aduce o contribuție de seamă și la dezvoltarea și afirmarea științei românești, participînd activ și pe calea creației științifice la progresul multilateral al patriei. Valoroasele cadre didactice din învățămîntul superior trebuie să conlucreze și mai strîns cu institutele departamentale și laboratoarele uzinale la activitatea de cercetare legată de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a construcției socialiste.Un rol tot mai important în știința românească trebuie să-1 aibă institutele departamentale, în rîndul cărora lucrează un important și valoros detașament al cercetătorilor din țara noastră. Este necesar să se asigure ridicarea continuă a nivelului muncii științifice desfășurate în aceste institute, lărgirea gamei de teme abordate, creșterea contribuției lor în soluționarea problemelor actuale și de perspectivă generate de industrializarea țării, de progresul agriculturii și celorlalte ramuri ale economiei naționale. Trebuie să se ia măsuri pentru perfecționarea rețelei institutelor de cercetări departamentale, în sensul unei mai bune profilări, creării de unități în ramurile deficitare și apropierii lor de centrele principale ale producției. Este necesar să fie îmbunătățite conducerea și controlul activității lor de către ministerele tutelare, în special în privința întocmirii și îndeplinirii planurilor de cercetare, aplicării în practică a rezultatelor obținute.Se impune perfecționarea organizării laboratoarelor uzinale în vederea creșterii contribuției lor la ridicarea nivelului tehnic al producției industriale și introducerea în practică a realizărilor științei și tehnicii avansate. Paralel cu activitatea lor tehnologică, laboratoarele uzinale trebuie să desfășoare o susținută activitate de cercetare științifică cu caracter aplicativ, în funcție de specificul producției uzinelor pe lîngă care funcționează, de sarcinile actuale și de perspectivă ale ramurii industriale respective. Răspunderea pentru conducerea și îndrumarea activității științifice a laboratoarelor uzinale, pentru modul cum este folosit acest important potențial științific o poartă ministerele și instituțiile centrale.Ministerele, celelalte organe economice centrale au datoria de a acorda o atenție sporită îndeplinirii planului tehnic de stat, desfășurării cercetării științifice consacrate modernizării producției în toate ramurile economiei naționale și îndeosebi introducerii cuceririlor științei în practica activității industriale și a- gricole. Pentru îndeplinirea sarcinilor de cercetare științifică, ele trebuie să manifeste cel puțin aceeași preocupare ca și față de problemele producției, față de realizarea prevederilor planului economic.Un alt obiectiv important al activității Consiliului Național al Cercetării Științifice va fi asigurarea condițiilor materiale care să permită creșterea amploarei și eficacității muncii științifice din țara noastră. Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a științei, în planul cincinal se vor aloca peste 7 miliarde lei, din care cca. 1,5 miliarde pentru construirea de noi institute și laboratoare și dotarea cercetării cu aparatură de nivel tehnic ridicat. în acest sens este necesar să se ia măsuri pentru a asigura construcția în țară a aparaturii științifice, cre- îndu-se în acest scop unități de producție specializate. Va crește simțitor ponderea cheltuielilor destinate cercetărilor în domeniul științelor tehnice, efectuate atît în unitățile Academiei, cît și în cele departamentale, a cheltuielilor pentru necesitățile Institutului de Fizică Atomică și pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetării în învățămîntul superior.Consiliul Național va întreprinde studii a- profundate privitor la cerințele de ordin material ale activității de cercetare științifică, veghind, împreună cu institutele beneficiare, la realizarea integrală și eficientă a investițiilor stabilite.Paralel cu dezvoltarea bazei materiale a cercetării științifice, Consiliul Național se va îngriji de folosirea cît mai eficientă a mijloacelor tehnico-materiale puse la dispoziție oamenilor de știință și cercetătorilor.Consiliul Național al Cercetării Științifice va coordona editurile și publicațiile cu caracter științific și tehnic, orientînd activitatea acestora în direcția popularizării lucrărilor de valoare care prezintă importanță pentru pro

gresul științei, al economiei și culturii tării noastre. în atribuțiile sale va intra, de asemenea, organizarea informării și documentării științifice și tehnice care constituie un factor esențial în munca cercetătorilor, în întreaga viață științifică. Ținînd seama de aceasta este necesar să se ia măsuri de îmbunătățire a sistemului de informare și documentare științifică existent în țara noastră, folosindu-se pe scară mai largă mijloacele moderne de prelucrare a informațiilor, lichidîndu-se paralelismul existent în procurarea publicațiilor și cărților străine.Intensificarea cercetării științifice proprii, progresul științei românești cer în același timp asigurarea unor legături tot mai largi a cercetătorilor noștri cu oamenii de știință din întreaga lume, cu știința mondială. în epoca contemporană, cînd știința capătă un caracter universal, nu se mai poate concepe desfășurarea izolată a muncii de cercetare, ignorarea evoluției gîndirii științifice din alte țări, a rezultatelor ce se obțin în cercetarea internațională. O atare atitudine duce la pierderea contactului cu fluxul cercetării științifice din lume și. implicit, la rămînerea în urmă în- tr-unul sau altul din domeniile importante ale științei.Este necesar, de aceea, să se dezvolte contactele internaționale, colaborarea cu savanții din țările socialiste și din alte țări, cunoașterea și însușirea a tot ceea ce știința și tehnica mondială creează mai bun. în cadrul schimbului internațional de valori științifice și de opinii, oamenii noștri de știință trebuie să-și dea propria contribuție, participînd prin rezultatul muncii lor la progresul cercetărilor științei contemporane.Consiliul Național va coordona organizarea manifestărilor științifice naționale, precum și participarea țării noastre la manifestările științifice internaționale, asigurînd elaborarea în acest sens a unor programe anuale și de perspectivă.Dezvoltarea în perspectivă a cercetării științifice pune pe primul plan în activitatea Consiliului Național al Cercetării Științifice și preocuparea pentru ridicarea continuă a nivelului muncii de pregătire a cadrelor de cercetători, a specializării lor potrivit progresului științei contemporane și cerințelor economiei și culturii noastre.Directivele Congresului al IX-lea prevăd sporirea numărului personalului antrenat în activitatea științifică la peste 30 000 persoane, un accent deosebit punîndu-se pe formarea de cadre în științele tehnice și economice, în matematică, fizică, chimie, biologie și în alte domenii. în acest scop Consiliul Național va elabora în cel mai scurt timp, împreună cu Academia, cu C.S.P., cu Ministerul învăță- mîntului și celelalte ministere planul de pregătire și perfecționare a cadrelor științifice pe perioada 1966—1970 — parte integrantă a planului nostru cincinal — precum și pentru o perspectivă mai îndelungată. Se va prevedea folosirea pe scară largă a formelor superioare de ridicare a nivelului profesional al cercetătorilor și, în mod deosebit, obținerea de titluri științifice, specializarea în țară și în străinătate. Experiența proprie și din alte țări demonstrează necesitatea folosirii și a altor căi de formare a cadrelor științifice, ca de pildă cursurile suprauniversitare, cursurile scurte de perfecționare organizate cu concursul unor specialiști de valoare din țară și de peste hotare, schimburile de experiență, vizitele de documentare etc.O atenție deosebită va trebui să acorde Consiliul Național promovării cadrelor tinere de cercetători, asigurării condițiilor pentru afirmarea nestînjenită a talentului și capacității lor creatoare. în știință, tineretul reprezintă o forță de seamă ; alături de experiența bogată și competența oamenilor de știință mai în vîrstă, el aduce elanul și cutezanța, indispensabile marilor investigații de cunoaștere științifică a naturii și societății, progresului științelor moderne. Partidul și guvernul își exprimă încrederea că tinerii din țara noastră care pășesc pe calea anevoioasă, dar atît de frumoasă și plină de satisfacție a cercetării științifice, vor ști să răspundă, cu entuziasmul ce-i caracterizează, grijii și atenției care li se- acordă, neprecupețindU-și forțele pentru a contribui la mersul înainte al științei românești.Consiliul Național va fi format din 80—90 de membri, oameni de știință din toate domeniile de cercetare,, membri ai Academiei, cercetători din institutele Academiei și departamentale, cadre didactice, conducători ai unor ministere și alte instituții centrale și alți specialiști din laboratoare uzinale și din unități economice și social-cultUrale. Pentru rezolvarea operativă a sarcinilor, se are în vedere constituirea unui birou executiv format din 17—19 membri.Consiliului îi va reveni sarcina de a analiza și dezbate în mod aprofundat principalele probleme ale vieții științifice din țara noastră, elaborînd soluții și măsuri pe care le va supune spre aprobare conducerii partidului și statului. în studierea și rezolvarea diferitelor aspecte ale cercetării științifice, Consiliul va trebui să lucreze în*strînsă colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării și cu alte organe centrale economice și științifice.Consiliul Național al Cercetării Științifice și biroul său executiv își vor desfășura întreaga lor activitate pe baza principiului muncii colective, lucrînd ca organe deliberative. Ele se vor sprijini pe consultarea largă a oamenilor de știință și cercetătorilor, astfel încît elaborarea tuturor hotărîrilor să fie rezultatul unor dezbateri largi, al experienței colective a celor mai buni specialiști din țara noastră.Asigurînd concentrarea forțelor spre direcțiile principale ale cercetării științifice care determină progresul în toate domeniile vieții sociale, îndrumarea coordonată a științei permite totodată desfășurarea nestînjenită a inițiativei creatoare a institutelor științifice, a tuturor oamenilor de știință.Progresul științei este incompatibil cu arbi- trariul, cu pronunțarea unor sentințe definitive într-un sens sau altul asupra descoperirilor științifice și a metodelor de cercetare. Nu există domenii științifice în care să se fi ajuns la limita maximă a cunoașterii, știința fiind ea 

însăși un neîntrerupt proces de înțelegere a tainelor lumii înconjurătoare aflate în continuă dezvoltare și transformare. Ceea ce se creează azi constituie punctul de plecare al unor descoperiri viitoare care îmbogățesc gîn- direa omenească, completează sfera cunoașterii. Concepția materialist-dialectică ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine fenomenele naturii și societății, în legătura și interdependența lor reciprocă, să descifreze sensul în care acționează legile obiective ale dezvoltării societății, lumii.Progresul științei cere grijă și solicitudine față de ceea cé este nou în cercetare, ținînd seama de faptul că adeseori ideile științifice noi nu se cristalizează de la început cu toată claritatea Trebuie încurajate eforturile pentru deschiderea unor căi noi în știință, culti- vîndu-se inventivitatea și pasiunea pentru originalitatea științifică.Dezvoltarea științei la nivelul cerințelor contemporane presupune manifestarea liberă a individualității creatorilor în sfera cercetării, îndrăzneală și spirit inovator, înlăturarea oricărei rigidități, îngustimi de vederi și lipsă de obiectivitate Științifică, desfășurarea unui larg schimb de opinii științifice, confruntarea deschisă a punctelor de vedere. Vor trebui organizate periodic reuniuni și alte manifestări științifice în cadrul cărora să fié puse în discuție puncte de vedere și ipoteze originale, tendințele de dezvoltare a științei pe plan mondial, problemele teoretice și implicațiile noilor descoperiri științifice.
Tovarăși,Congresul al IX-lea al partidului a trasat sarcina promovării progresului tehnic în toate sectoarele activității productive, extinderii proceselor de mecanizare și automatizare, dezvoltării electronicii, deosebit de importantă pentru perspectiva industrializării țării în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice, perfecționării continue a utilajelor fabricate în interior, asimilării și producerii unor mașini și instalații cu înalte caracteristici tehnice. Noile ramuri industriale create în anii socialismului, care ocupă un loc central în economia noastră, cum sînt industria chimică și industria constructoare de mașini, au nevoie de un sprijin susținut și permanent pentru a se putea ridica și menține la nivelul dezvoltării mondiale.Toate acestea cer oamenilor noștri de știință să șe preocupe neîncetat de dezvoltarea cercetărilor legate de nevoile actuale ale- producției, ținînd totodată seama de dezvoltarea în perspectivă a acesteia, devansînd prin cercetările lor mersul înainte al economiei.Se va intensifica activitatea de cercetare în domeniul științelor tehnice, cu deosebire al construcțiilor de mașini și în special de mașini- unelte, al electrotehnicii, electronicii și automaticii de care depind îmbunătățirea continuă a tehnologiei, ridicarea performanțelor tehnice și a calității produselor industriale. Oamenii noștri de știință sînt chemați să-și aducă contribuția la perfecționarea producției siderurgice în vederea îmbunătățirii calității produselor și în primul rînd a oțelurilor fine, reducerii consumurilor specifice de metal, rezolvării multiplelor probleme ale metalurgiei neferoase, cu deosebire a aliajelor de aluminiu, cupru, zinc etc.O deosebită atenție va trebui să se acorde în viitor studiilor privind producerea de energie pentru satisfacerea cerințelor crescînde ale industriei și consumului populației, precum și în vederea folosirii în anii următori a energiei nucleare pentru a asigura energia necesară țării.Prezintă o mare însemnătate pentru economia noastră dezvoltarea în continuare a cercetărilor geologice pentru punerea în evidență a unor noi rezerve de materii prime.în construcții se vor efectua cercetări privind rezistența materialelor, elaborarea de noi tehnologii de prefabricare, perfecționarea metodelor de execuție a construcțiilor și utilizarea unor materiale noi. De asemenea, se face simțită necesitatea lărgirii cercetărilor în domeniul arhitecturii și sistematizării orașelor și satelor țării noastre.Chimia va fi și în viitor una dintre principalele direcții spre care va fi orientată cercetarea științifică. Unitățile de cercetare au datoria să aducă o contribuție sporită la valorificarea superioară a materiilor prime, la producția maselor plastice, a îngrășămintelor chimice și a altor substanțe chimice de care are nevoie economia noastră. în domeniul petrolului, cercetările trebuie să ducă la perfecționarea forării și exploatării sondelor, a valorificării superioare a țițeiului, la îmbunătățirea produselor petroliere.Se vor dezvolta, de asemenea, cercetările legate de industria lemnului, industria bunurilor de consum, de valorificarea superioară a materiilor prime în aceste ramuri și îmbunătățirea calității produselor.în agricultură, eforturile principale vor fi îndreptate spre introducerea în cultură a unor soiuri și hibrizi de mare productivitate, ameliorarea raselor de animale, chimizarea și mecanizarea agriculturii, creșterea animalelor în complexe industriale, elaborarea unor metode mai eficace de combatere a dăunătorilor, folosirea cît măi rațională à fondului funciar. .Se vor dezvolta cercetările în științele matematice și fizice cu .aplicație în introducerea tehnicii avansate în producție, în organizarea și conducerea activității economice, în mecanizarea muncii de administrație și evidență.în științele biologice — pe lîngă continuarea cercetărilor clasice de studiere a florei și faunei țării — în următorii ani se vor dezvolta cu precădere ramurile moderne ale biologiei.Experiența ne arată că rezolvarea problemelor economiei țării noastre, valorificarea materiilor prime de care dispunem cer. studii aprofundate din partea propriilor noștri cercetători, neputîndu-ne bizui numai pe importul de soluții științifice, tehnice și economice. Cercetarea proprie este necesară chiar și în domeniile în care, pe considerente bine fundamentate din punct de vedere tehnico-economic, se recurge la achiziționarea de licențe.Transformările adînci care au loc în struc

tura social-economică a țării și perspectivele dezvoltării societății noastre .socialiste în perioada care urmează, avîntul culturii și îmbogățirea vieții spirituale a poporului impun intensificarea activității de cercetare în științele sociale și umanistice. Este necesar să se asigure o îndrumare atentă a eforturilor pe care le desfășoară economiștii, filozofii, istoricii, sociologii, juriștii și ceilalți cercetători care lucrează în aceste specialități, în vederea îmbogățirii Continue a patrimoniului nostru de lucrări teoretice. Congresul al IX-lea a deschis în fața cercetătorilor din domeniul științelor Sociale o vastă perspectivă de activitate creatoare, indicînd o serie de teme care așteaptă să fie abordate de oamenii noștri de știință.Acordînd o atenție tot mai mare elaborării teoretice a problemelor dezvoltării societății noastre, studierii legilor obiective care acționează în procesul construcției socialismului, cercetătorii trebuie să asigure îmbinarea strînsă a teoriei cu practica construcției socialiste. în preocupările lor trebuie să ocupe un loc important tratarea problemelor legate de conducerea și planificarea activității economice, de organizarea producției și a muncii.Activitatea educativă de masă cere intensificarea muncii de elaborare sau de îmbunătățire a unor lucrări de sinteză, cum sînt Istoria României, Tratatul de economie națională* Dicționarul enciclopedic român, Istoria literaturii române.O importantă preocupare de viitor va trebui să constituie, de asemenea, îmbunătățirea repartizării cadrelor științifice în diferitele ramuri ale cercetării, apropierea oamenilor de știință de marile centre economice, de punctele vitale ale producției materiale. De o mare însemnătate este în acest sens extinderea experienței pozitive care s-a acumulat în domeniul organizării cercetării pe baza încheierii de contract între unitățile de cercetare și organele economice.Progresul științei în țara noastră cere o îmbinare mai judicioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă, precum și ridicarea nivelului științific al cercetării care se practică în institutele departamentale și laboratoarele uzinale.Viața științifică internațională, ca și cea din țara noastră, demonstrează că cercetarea este un proces complex care include cele două laturi în mod inseparabil. Cercetarea fundamentală, care-și are rolul și importanța sa deosebită în munca științifică generală, contribuind la deschiderea unor orizonturi științifice noi, la lărgirea domeniului cunoașterii, atît în științele naturii, cît și în științele sociale, nu poate fi concepută în afara cerințelor vieții practice, ale producției materiale, ale nevoilor societății. Totodată se știe că cercetarea aplicativă a furnizat de nenumărate ori concluzii de importanță teoretică excepțională, a deschis progresului științei perspective nebănuite. Multe din ideile care au revoluționat gîndirea științifică, care au condus la marile descoperiri ale umanității au fost generate de observația concretă, de activitate practică a cercetătorilor.O caracteristică a științei în epoca modernă este uriașa diversificare a ramurilor și domeniilor de cercetare, întrepătrunderea și dependența strînsă a acestora, cooperarea cercetătorilor de specialități diferite în aplicarea în practică a rezultatelor muncii lor. Știința devine tot mai mult rezultatul eforturilor colective ale cercetătorilor, care se bazează la rîndul lor pe studierea și generalizarea experienței practice, a activității creatoare a producătorilor de bunuri materiale. Aceasta impune îmbunătățirea colaborării științifice dintre unitățile de cercetare din țara noastră, dintre diferitele categorii de cercetători, dintre aceștia și specialiștii care lucrează nemijlocit în producție.Totodată va trebui să crească preocuparea pentru finalizarea cercetărilor și introducerea în producție a rezultatelor obținute. Este știut că cercetarea nu poate fi legată întotdeauna de un termen fix, dar nici nu se poate desfășura fără o perspectivă concretă. în știință, factorul timp joacă un rol deosebit de important, scurtarea duratei muncii de cercetare permițînd să se țină pasul cu ritmul de dezvoltare a științei mondiale. în competiția științifică internațională se afirmă și mai puternic și devine mai bogată țara ai cărei cercetători reușesc să soluționeze mai repede problemele, să aplice în practică mai iute concluziile dobîndite.Aplicarea cu succes a acestui ansamblu de măsuri cere din partea organelor de partid și de stat o preocupare sporită pentru îndrumarea și sprijinirea concretă a tuturor unităților de cercetare, pentru organizarea aplicării în viață a cuceririlor cercetărilor științifice.Adoptarea măsurilor organizatorice preconizate va da un nou și puternic avînt cercetării științifice, va face să crească rezultatele ei, va ridica rolul științei și al slujitorilor săi în viața societății noastre, în asigurarea progresului multilateral al țării. Introducerea pe scară tot mai largă a cuceririlor științei în toate domeniile activității sociale va asigura obținerea unor succese și mai mari în opera de desăvîr- șire a construcției socialiste, va întări și mai mult independența și suveranitatea țării noastre, va grăbi înaintarea Republicii Socialiste România pe drumul progresului material și spiritual, al bunăstării și fericirii întregului nostru popor. în felul acesta, patria noastră va contribui la creșterea forței sistemului socialist mondial, la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, la afirmarea superiorității socialismului în lumea întreagă.Măreața epocă pe care o trăim pune în fața oamenilor de știință îndatoriri de înaltă răspundere. Sîntem convinși că ei vor ști să fie la înălțimea acestei răspunderi patriotică, ădu- cîndu-și contribuția însuflețită la dezvoltarea științei, a întregii culturi, la înflorirea continuă a societății noastre socialiste, la ridicarea vieții poporului român pe culmile înalte ale civilizației. (Expunerea a fost subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii aplauze. La sfîrșit- 
asistența s-a ridicat în picioare, aplaudînd pu* 
ternic, îndelung).



lucrările sesiunii
MARII ADUN ARI NATIONALE

(Urmare din pap. T)

al Comisiei juridice asupra pro
iectului de lege cu privire la 
inființarea, organizarea și func
ționarea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, a fost pre
zentat de deputatul Gheorghe 
Mihoc.

După Închiderea ședinței de 
dimineață s-au întrunit unele 
comisii ale M.A.N.

★
Tn ședința de după-amiază a 

Început discuția generală la 
punctul 2 al ordinei de zi.

Au luat cuvîntul deputății 
Remus Răduleț, Costin Nenițes
cu, Ion Creangă, Emil Oniga, 
Horia Hulubei, Emil Vlaicu,

RAPORTUL
Comisiei pentru cultură 

și învățămînt și al Comisiei 
juridice prezentat de deputatul 

Gheorghe MihocComisia pentru cultură și învătămînt și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședințe comune de lucru în zilele de 18 și 19 decembrie 1965, au studiat și discutat proiectul de lege cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Consiliu- National al Cercetării Științifice, primit spre avizare.în urma analizării proiectului și a discuțiilor purtate, comisiile constată că proiectul de lege răspunde necesității de a se înființa un for coordonator care să dea o orientare și o perspectivă clară activității științifice, asigurînd un program unitar de cercetare, folosirea rațională a cadrelor și a bazei materiale, repartizarea pe ramuri de știință și amplasarea teritorială corespunzătoare a unităților de cercetare, precum și o bună documentare și informare de specialitate.în vederea îmbunătățirii sistemului de organizare și îndrumare a activității de cercetare științifică, a concentrării tuturor forțelor de cercetare spre obiectivele cu cea mai mare eficientă, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a hotărît crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice.Consiliul Național al Cercetării Științifice, organ al Consiliului de Miniștri, are sarcina înfăptuirii politicii partidului și guvernului cu privire la dezvoltarea, îndrumarea și coordonarea activității de cercetare științifică, fundamentală și aplicativă, în concordantă cu cerințele construcției socialiste.Prin proiectul de lege se propune ca în componența Consiliului să intre oameni de

In timpul unei pauze

Berghianu, Gheorghe ■ ,

“■■“iDiscuții pe marginea expunerii tovarășului Hlicolae Ceaușescu, cu privires-a trecut ■ ■ VF B
întregime, I

i la îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică

Maxim
Vlad, j
Murgulescu, Constantin Daico 
viciu, Liane Schlosser, Ștefan 
Bălan.

După discutarea pe articole a 
proiectului de lege, s-a trecut 
la votarea lui, in J 
prin vot secret.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate Legea 
cu privire la Înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice. Rezultatul votului a g 
tost primit cu puternice aplauze.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

știință desemnați dintre membrii Academiei Republicii Socialiste România și cadrele didactice din învățămîntul superior, cercetători care lucrează în institutele Academiei, în institute departamentale, laboratoare uzinale, stațiuni experimentale și stații pilot, specialiști și cercetători care își desfășoară activitatea în organizații economice și social-culturale, cadre din conducerea ministerelor și altor organe centrale.Activitatea Consiliului se va desfășura pe comisii, organizate după criteriul ramurii de cercetare științifică, precum și după criteriul teritorial, asigu- rîndu-se o largă aplicare a principiului muncii și conducerii colective.Comisia pentru cultură și învățămînt și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale apreciază că, în redactarea propusă, proiectul de lege cu privire la înființarea, organizarea.și funcționarea Consiliului Național al Cercetării Științifice reflectă just necesitatea de a ridica pe o treaptă și mai înaltă cercetarea !.fică din țara noastră, potrivit cerințelor construcției socia- 
i
Iștiinți- I potrivit I__.__ ,,____ _________ socialiste, contribuind la creșterea I prestigiului științei românești |pentru ICorni- |
Ì
I_______
Isebită critica adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu dez-

peste hotare.Ca urmare, Comisia cultură și învățămînt și sia juridică ale Marii Adunări Naționale avizează favorabil, în unanimitate, proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Cercetării Științifice în forma care a fost prezentată deputaților și recomandă adoptarea sa de către Marea Adunare Națională.

Cuvîntul deputatului
Remus RădulețI

I
I
i conțin tivități
Idin țara noasl respunzătoare nizării și oriei
I
I flectă preocuparea permanenta a partidului și statului pentru
I
I
I
1
I
I
I
I

Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prefcum și textul legii pe care sîntem chemați s-o adoptăm, i o amplă analiză a activității de cercetare științifică din țara noastră și măsuri co- ! în vederea organizării și orientării ei viitoare, în mod deosebit prin înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice. Acestea constituie contribuții însemnate la sporirea rolului științei în dezvoltarea economică și social-culturală a țării și re- 
înflorirea multilaterală a patriei noastre, pentru dezvoltarea ei pe baze moderne.Arătînd că industrializarea socialistă a țării a pus pentru prima oară în fața specialiștilor noștri probleme complexe de proiectare și construire de mari obiective industriale, de mecanizare și automatizare a producției, de elaborare de noi procese tehnologice, și de gospodărire judicioasă a resurselor noastre minerale și energetice, vorbitorul a subliniat importanta deosebită pe care o prezintă, în aceste condiții, intensificarea cercetării științifice și pregătirea de specialiști de valoare pentru organizarea și conducerea producției în pas cu cele mai noi cerințe ale științei și tehnicii.în această lumină — a spus vorbitorul — apare evidentă necesitatea obiectivă a orientării cu precădere a eforturilor de cercetare, de documentare și pregătire de cadre spre problemele majore ale unor domenii esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor economice actuale și de perspectivă. Astfel de domenii sînt construcția nor mijloace de producție ca mașinile-unelte, industriile e- lectrotehnică și electronică, de a căror dezvoltare depinde extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, sau energetica a cărei bază trebuie dezvoltată cu un pas înaintea celorlalte ramuri.Am ascultat cu atenție deo- 

u-

voltarli de pînă acum a cercetărilor în anumite științe — 

printre care și științe tehnice — ca și sprijinului, sub nivelul nevoilor, care li s-a acordat pînă acum. Insușindu-și aceste constatări, și cu perspectiva sporirii rîndurilor cercetătorilor, specialiștii din domeniul științelor tehnice își vor mări eforturile pentru a da producției mai multe rezultate imediate pe care aceasta le așteaptă de la ei.Dacă nevoile unor astfel de ramuri economice puteau fi a- coperite la începutul dezvoltării acestora prin cercetări științifice derivate, adică bazate pe cunoașterea prealabilă a relațiilor științifice esențiale, cu timpul unele din aceste ramuri au atins nivelul la care au nevoie de cercetări fundamentale. Odată cu inițierea de cercetări fundamentale, unele institute, — fie că le-au continuat sau nu — au pierdut însă legătura sistematică cu practica. Altele, — cum sînt unele unități de cercetare aplicativă și mai ales tehnică — au primit numai un sprijin limitat și prezintă deci rămîneri în urmă. Aceasta pune în adevărata lumină atît necesitatea îmbinării armonioase a cercetărilor fundamentale cu cele aplicative, cît și nevoia de a sprijini și dezvolta cu precădere cercetarea tehnică în viitorul apropiat, în spiritul hotărîrilor , Congresului al IX-lea al partidului.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea de cercetare a Institutului de energetică al Academiei, subliniind o seamă de realizări ale acestuia și arătînd că unele domenii importante, cum sînt cel al e- conomiei energetice, al utilizării energiei, îndeosebi a ceței electrice, a energeticii combustibililor sau domenii noi ale energeticii cum sînt problemele folosirii energiei nucleare în economia noastră sau ale conversiunii ei directe în energie electrică, nu au fost abordate pînă în prezent cu amploarea corespunzătoare importanței lor practice și teoretice.Vorbitorul a arătat că rămî- nerea în urmă a anumitor ramuri de cercetare tehnică se datorează și persistenței, pe alocuri, a părerii greșite că importul de licențe — care a fost practic uneori peste nevoi — ne-ar dispensa de cercetare proprie. în continuare el a spus:Succesele obținute în introducerea progresului tehnic în diferitele ramuri ale activității noastre industriale, în strînsă legătură cu dezvoltarea în țară a cercetărilor în domeniul științelor tehnice, arată că acestea — dacă sînt bine orientate și sprijinite, — pot contribui activ și într-o măsură mai mare decît pînă acum, 1 la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății noastre, putînd înlocui cu succes și importuri de licențe.Noi, inginerii, salutăm deci cu bucurie înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, fiindcă aceasta va statornici întărirea cercetării noastre științifice în strînsă legătură cu cerințele economice și social-culturale ale țării. Consider că unul din 

obiectivele fundamentale ale Consiliului va fi urmărirea finalizării rezultatelor cercetării științifice, prin aplicarea lor în practică. Un rezultat nou și aplicat este doar mai valoros pentru țară decît două, tot atît de noi, dar neaplicate sau neaplicabile în condițiile noastre. Munca cercetătorului științific nu încetează odată cu obținerea unui rezultat nou și cu publicarea lui într-o revistă, sau comunicarea lui la un Congres —- așa cum se crede uneori și la Academie, — ci abia cînd rezultatul a luat drumul aplicării lui în producție, respectiv a intrat în circuitul activității social-culturale. Este o datorie de onoare a noastră, a profesorilor și cercetătorilor mai vîrstnici, să depunem toate
Cuvîntul deputatului
Costin DSînt de părere că toate măsurile concretizate în expunerea prezentată și în legea a cărei votare ni se propune astăzi vor avea efecte stimulatoare pentru ridicarea științei noastre românești la nivelul celei din țările cele mai avansate, vor avea o influență binefăcătoare în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale.Exprim convingerea — a arătat în continuare vorbitorul — că țara noastră a ajuns în prezent la un astfel de nivel, îneît dezvoltarea viitoare a industriei este condiționată tot mai mult de introducerea științei în activitățile de producție. Procesul de creștere și diversificare complexă a ramurilor industriale ale țării implică o fundamentare științifică din ce în ce mai solidă.Consider pe deplin întemeiată critica adusă cercetării științifice în domeniul chimiei și mai ales modului cum s-a urmărit și stimulat aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor. Și noi oamenii de știință avem o răspundere pentru această lipsă. De aceea va trebui pe viitor să fim mai insistenți pentru aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor noastre. Chiar atunci cînd, din motive obiective și bine justificate din punct de vedere tehnico- economic, se achiziționează procedee sau instalații străine, nu sîntem îndreptățiți să renunțăm la cercetarea proprie.Avem o mare obligație față de poporul nostru, față de urmașii noștri. în afară de petrol, sare, metan, lemn și stuf, noi trebuie să valorificăm un alt bun al poporului, cea mai prețioasă avuție a sa : inteligența și puterea sa de muncă științifică chibzuită. Trebuie să scoatem la lumină această comoară, în mare parte ascunsă încă, și să-i creăm condiții pentru ca ea să se fructi- fice.Iată de ce sînt fericit că pot exprima, de la această înaltă tribună, întreaga adeziune, profunda satisfacție,

lung și anevoios. A- va fi și prinosul nos- mulțumire pentru con- noi pe care partidul și nostru le creează cer- științifice românești.

eforturile pentru ca timpul acestei așezări sănătoase a cercetării noastre, prin îmbinarea armonioasă a activităților fundamentale cu cele aplicative, să fie cît mai apropiat; vom munci în acest scop nu numai în cercetare, ci și la formarea și specializarea cercetătorilor tineri, care este un proces ceasta tru de dițiile statul cetăriiAcestea sînt, tovarăși depu- tați, cîteva din gîndurile și motivele care mă determină să fiu în întregime de acord și să votez legea pentru înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice.

Nenițescu

Ni- că în cu-

nu numai a mea dar, sînt convins, și a tuturor slujitorilor științei, pentru orientarea de largă perspectivă și adînc patriotică a partidului cu privire la necesitatea dezvoltării prin toate mijloacele a cercetării proprii.Expunerea tovarășului colae Ceaușescu a arătat diferite școli de chimie, special cele teoretice, au noscut și în trecut o dezvoltare ce a atras atenția. în ultimii ani, activitatea de cercetare s-a .amplificat considerabil și s-au obținut succese care au fost remarcate elogios în străinătate. Au fost puse la punct procedee tehnologice care au fost, sînt în curs, sau sînt susceptibile de a fi aplicate în industrie. Dacă totuși au. existat deficiențe, și ele au fost semnalate în trecut, acestea se datoresc în mare măsură unei lipse de orientare a cercetării fundamentale și tehnologice, unei insuficiente coordonări între acestea și aplicațiilor lor industriale. Consiliul Național al Cercetării Științifice este chemat să remedieze aceste neajunsuri, și convingerea mea este că înființarea sa este binevenită.Problemele ridicate de organizarea muncii științifice sînt complexe. în cadrul uneia și aceleiași discipline, cum este chimia, se pune întîi problema unei coordonări pe verticală, în scopul de a se acorda o justă pondere . și orientare diferitelor trepte sau aspecte ale cercetării chimice : fundamentală, tehnologică și uzinală. Se pune de asemenea problema unei juste coordonări pe orizontală, în diferitele ramuri ale cercetării și ale producției, de exemplu între chimie și agricultură sau între chimie și industria petrolului sau metalurgie, fără a neglija firește problemele legate de sănătatea poporului.Efortul pe care țara noastră îl va face în anii următori în

domeniul cercetării științifice va fi dirijat, după cum este bine cunoscut, într-o bună măsură spre chimie. Este necesar în primul rînd de a cerceta materiile prime de care dispune țara noastră — petrolul, metanul, minereurile ș.a. —• de a crea baza teoretică în vederea utilizării lor în producție cu eficiență economică maximă. Trebuie să creăm condițiile necesare pentru ca această muncă de cercetare să se desfășoare astfel, îneît să-și atingă scopul. Este necesiar să se îmbunătățească și să se amplifice baza materială, fără de care o cercetare Ia nivelul științei mondiale nu este posibilă. Dar aceste măsuri nu sînt suficiente. Nici un aparat oricît de ingenios, nici o instalație in- • dustrială oricît de automatizată, nu pot da rezultate bune decît dacă sînt conduse de minți lucide și competente. Trebuie să selecționăm pentru cercetarea științifică pe fiii poporului nostru cei
Cuvîntul deputatului

Ion CreangăAm ascultat cu atenție deosebită expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la dezvoltarea științei și la înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice. Arătînd că măsurile preconizate corespund unei necesități o- biective, vorbitorul a subliniat că ideea lor fundamentală o constituie concentrarea tuturor forțelor și convergența eforturilor oamenilor de știință, astfel ca rezultatele cercetărilor să contribuie cît mai eficient la procesul complex de desă- vîrșire a construcției socialismului. Țara noastră posedă tot ceea ce este necesar pentru ridicarea pe trepte mereu mai înalte a activității științifice.în Iași există o veche tradiție de cercetare științifică. La sfîrșitul secolului al XIX- lea au fost inițiate școli de cercetare, a căror activitate a fost continuată și dezvoltată în secolul nostru. Studiile de geologie din țara noastră au început la catedra lui Gr. Cobăl- cescu ; chimia noastră modernă a fost inițiată de Petru Po- ni ; fizica nouă a fost introdusă de Dragomir Hurmuzes- cu ; crearea unei școli moderne de matematică, în special în geometria diferențială, se datorește lui Alexandru Myl- ler ; în medicină s-au remarcat numeroși profesori și sa- vanți, printre care dr. Constantin Parhon ; în științele a- gronomice s-a remarcat Ion Ionescu de la Brad, iar în domeniul științelor umanistice au activat înaintați gînditori, printre care M. Kogălniceanu, A. D. Xenopol, Ion Ghica.în anii puterii populare, lașul a ridicat pe o treaptă superioară, în strînsă legătură cu necesitățile economice și social-culturale ale țării, activitatea științifică și de învățământ. Din 1961 pînă astăzi în unitățile de cercetare din centrul Iași au fost abordate peste 4 000 de teme ; dar teme legate direct de producție sînt numai aproximativ 450, adică foarte puțin. Din cauza numărului mare de teme și a dispersării forțelor de cercetare, 

mai talentați pentru această muncă. Trebuie să mărim numărul și să ridicăm calificarea cadrelor noastre de cercetare. Trebuie să orientăm școala noastră în acest sens, să sădim în mintea tineretului nostru conștiința unei etici științifice înalte și a importanței rolului social pe care știința îl are de îndeplinit. Trebuie să-1 convingem să facă un e- fort mare în direcția pregătirii sale științifice.Sarcinile ce revin în cincinal cercetătorilor chimiști și celorlalți oameni de știință sînt complexe, dar realizabile, dacă sînt atacate cu perseverență și înțelepciune. Cred că exprim sentimentul de adîncă satisfacție și mîndrie al tuturor chimiștilor din țara noastră, pentru încrederea ce li se acordă de partid și de întregul popor pentru noua muncă de mare răspundere ce li se cere. Sînt convins că ei vor duce pînă la capăt cu succes înalta lor misiune.

în centrul Iași se simte nevoia unei legături și a unei coordonări a tematicii diferitelor unități. înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice va ajuta mult și centrul Iași să-și concentreze activitatea asupra problemelor majore pe care le pun dezvoltarea patriei socialiste și revoluția tehnico-științifică contemporană.După cum vă este cunoscut, în regiunea Iași, ca și în celelalte regiuni ale țării, au fost construite mari întreprinderi înzestrate cu tehnică modernă. Este foarte important de semnalat și de subliniat că în aceste întreprinderi, cu care ne mîndrim, își are începuturi de organizare și cercetarea științifică aplicativă. De exemplu, Fabrica de antibiotice Iași, avînd sprijinul Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice, precum și al institutelor de învățămînt superior din Iași, a obținut rezultate bune în cercetarea a- plicativă. Există însă posibilități mult mai mari de a obține rezultate originale dacă se va coordona cercetarea științifică, iar cadrele didactice universitare vor ajuta mai mult pe cercetătorii din întreprinderi, îmbinînd armonios cercetarea aplicativă cu cea fundamentală.Deși au fost dobîndite unele realizări, în cercetarea științifică actuală din Iași e- xistă și rămîneri în urmă, de pildă, în domeniul biofizicii și al biochimiei. Slab s-a dezvoltat cercetarea științifică în domeniul electronicii. Consider că în domeniul fizicii vor trebui abordate cu mai mult curaj domeniile moderne, de perspectivă, să fie întărit domeniul fizicii teoretice. Disciplinele tehnologice de la Institutul politehnic și de la Universitate trebuie să se preocupe mai pregnant de îmbunătățirea proceselor tehnologice de fabricație pen-
(Continuare în pag. a IV-a)



Discuții pe marginea expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire

de cercetare științifică
(Urmare din pag. a UI-a) tru ridicarea calității produselor și sporirea productivității muncii pe baze științifice.Ca matematician, țin să arăt că școala matematică. din Iași își are bine consolidate temeliile. S-au inițiat studii moderne, a luat ființă Centrul de calcul, care are un rol însemnat în dezvoltarea calculului și a: analizei numerice. Totuși, apreciez că, în lumina sarcinilor care se pun în fața noastră,, este necesar ca cercetările din domeniul statisticii matematice, abia inițiate, să fie mult amplificate ; la fel, trebuie încă dezvoltate cercetările de logică matematică în legătură cu automatizarea și cibernetica. Consider că va trebui ca și la Iași matematicienii să se preocupe îndeaproape de problemele puse în economie, să se inițieze mai cuprinzător cercetări operaționale.In continuare, vorbitorul a
Cuvîntul deputatului

Horia HulubeiExpunerea amplă, științific documentată, prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se referă la o necesitate vitală în opera multilaterală întreprinsă pentru progresul patriei noastre în toate domeniile. Aceasta reprezintă încă o dovadă elocventă a modului în care Partidul Comunist Român înțelege să rezolve, în ansamblul lor, problemele fundamentale legate de prezentul și de viitorul României., După o largă consultare preliminară cu oamenii de știință din toate specialitățile, după o analiză minuțioasă a situației cercetării științifice, în toate locurile unde ea se desfășoară, la Academie, în învățămînt, la departamente, în uzine, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea, Comitetul Central și guvernul au elaborat un ansamblu de măsuri privind cercetarea științifică, supus astăzi spre deliberare. Vă rog să-mi permiteți să exprim de la bun început adînca mea satisfacție și deplina adeziune la măsurile prezentate și la proiectul de lege pe care îl voi vota cu .Convingere.în continuare, vorbitorul a arătat: Pornind de la experiența. valoroasă a trecutului și de la necesitățile actuale și de perspectivă ale țării, cercetătorii români au adus contribuții importante la dezvoltarea economică și social-cul- turală a țării, la progresul general al științei și la ridicarea prestigiului științei și culturii. românești în lume. Cercetările din domeniul fizicii, în trecut neglijate, au cunoscut în ultimele două decenii o dezvoltare apreciată în lumea specialiștilor. Două discipline noi, în special — fizica corpului ■ solid și fizica nucleară — sînt susținute de aproape 600 de cercetători tineri, dintre care mulți cu o activitate remarcată și pe plan internațional.Subliniind că în țara noastră. fizicienii participă activ la introducerea tehnicii noi, cu rezultate economice care s'e cifrează la sute de milioane de lei, vorbitorul s-a referit concret la realizările Institutului de fizică atomică.Evident — a spus el — noi .sîntem conștienți că, așa cum s-a subliniat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ceea ce s-a realizat pînă a- cum- reprezintă numai un început .care poate și trebuie amplificat în pas cu cerințele actuale. Fizica șe va orienta, desigur, în continuare spre domeniile unde avem experiență cîștigată, în special, spre problemele cerute de economie.Referindu-se la sarcinile mari pe care documentele celui de-al IX-lea, Congres al partidului ,le pun în legătură cu creșterea și perfecționarea forțelor de producție ale țării, cu dezvoltarea științei și tehnicii, vorbitorul â spus : Vom
Cuvîntul deputatului

Constantin DaicoviciuUrmînd cu statornică fidelitate concepția despre lume și societate a clasei muncitoare, Partidul Comunist Român a dat dintru cele dintîi începuturi ale .activității sale ■ diriguitoare, cea mai ascuțită atenție științei și culturii, acestor. pietre unghiulare de la temelia zidirii celei noi.Ca deputat al uneia din cele mai întinse regiuni ale țării,- a Clujului, și în calitate de rector al Universității clujene, nu mă pot opri de a nu vă schița în cîțeva trăsături tabloul. reînnoirii pe ogorul științei și culturii a acestui oraș universitar din ținutul străbătut de apele someșene, de amintirea măreață a lui Gelu și a valahilor lui.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la contribuția oamenilor de știință din Cluj la dezvoltarea cercetărilor fundamentale și .aplicative. Realizările fructuoase vă sînt fără îndoială, cunoscute. Ele fac din Cluj o puternică cetate a științei. în mod cu totul deosebit trebuie să apreciem rolul eminent pe care îl 

subliniat că învățămîntul superior posedă un mare potențial pentru cercetarea științifică. Polarizarea acestui potențial în forță vie, în realitatea de astăzi depinde de noi, de buna organizare a muncii și stimularea cadrelor. De asemenea, consider că este absolut necesar să luăm măsuri pentru legarea mai strînsă a teoriei de viață, de aplicabilitatea științei în toate ramurile de activitate din țara noastră. Să-i deprindem pe viitorii cercetători încă de pe băncile facultății cu studierea atentă și obiectivă a faptelor, să-i educăm în spiritul dorinței fierbinți de a pune toate realizările lor științifice în slujba patriei, a dezvoltării continue a economiei și culturii socialiste.îmi exprim deplina adeziune față de proiectul de lege cu privire la înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice.

reuși în aceste acțiuni esențiale pentru viitorul țării, după cum vom ști să ne creăm rezerve de specialiști de înaltă calificare și după cum vom utiliza, cu randament optim, cercetarea științifică în această operă. Acțiunea este de prea mare anvergură ca ea să nu fie coordonată de un for calificat, care să poată îndeplini operativ hotărîrile partidului și ale statului și să găsească soluțiile cele mai potrivite. De aceea consider că hotărîrea de a crea Consiliul Național al Cercetării Științifice este bine venită și de largă perspectivă, este o măsură înțeleaptă.Pornind de la un sistem de organizare a cercetării științifice consider foarte bine venită sublinierea făcută astăzi că trebuie să avem permanent în vedere că cercetarea științifică este una și indivizibilă și că diferitele forme sub care ea se manifestă sînt indisolubil legate între ele. Toată istoria științei și a tehnicii pledează pentru această afirmație.Dozarea cea mai convenabilă a cercetării fundamentale și aplicative constituie o problemă socială de importanță hotărîtoare de care trebuie să țină seama viitorul Consiliu Național al Cercetării Științifice. în ansamblul preocupărilor Consiliului Național, un loc de seamă revine îmbunătățirii structurii rețelei de cercetare. Institutele de cercetări nu sînt suficient de adecvat distribuite în țară : există locuri de producție de mare importanță neajutate direct de cercetare. Există institute și laboratoare uzinale, cu o dotare excepțională, care ar putea obține rezultate și mai bune dacă ar fi ajutate de cadrele de înaltă calificare. Criticile concrete aduse aici sînt juste.Cei aproape 45 de ani de învățămînt superior și cîțiva zeci de ani în cercetare — a spus în continuare acad. Horia Hulubei — mi-au permis să cunosc posibilitățile excelente ale tineretului patriei noastre. Inteligenți și talen- tați, entuziaști și devotați, tinerii pot face minuni dacă li se creează condiții de lucru. Ei au dovedit-o de multe ori prin succesele strălucite. Ești cu adevărat liber numai a- tunci cînd nu ești obligat să trăiești numai cu import de gîndire străină și cînd poți face față, prin gîndire proprie, variatelor probleme legate de viața țării în tumultuoasă dezvoltare și de evoluția rapidă a științei. îmi permit ca și de Ia această tribună să le trimit, încă o dată, un îndemn călduros ca, alături de cei mai în vîrstă, și cu același devotament pentru partid și pentru țară, în condițiile și mai bune create acum, să pornească la drum cu toate forțele lor tinerești, pentru bunăstarea patriei, pentru libertatea și prestigiul ei în lume.

împlinesc în ogorul științelor umaniste cele două școli ’ științifice ale lui, ambele de o respectabilă tradiție, dar și de o nouă strălucire în timpurile regimului nostru : e vorba de școala lingvistică- filologică și de cea istorico- arheologică.Semnalîndu-Vă aceste eforturi și succese, nu mă îndur să nu relev două din trăsăturile fundamentale ale reglementării prin actuala lege a cercetării științifice. în primul rînd : conjugarea armonioasă, hotărît necesară și utilă, nespus de utilă, a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. în al doilea rînd : cununia dintre științele umanistice și științele experimentale tehnice.Referindu-se la rolul important al institutelor de învățămînt superior în cercetarea științifică, vorbitorul a spus : Dispersarea de forțe, de fonduri și baze materiale, paralelismele nejustificate — sînt și paralelisme justificate — tendința de a crea cu orice preț centre, institute sau

în timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Nationalemăcar secții și colective, acolo unde nu există nici local, nici posibilitățile materiale, nici forțele umane, constituie punctele umbroase ale activității noastre de pînă acum. în schimb, nu s-a ținut seama de lipsa acut simțită a unor centre de cercetare științifică în acele orașe universitare unde și condițiile există și nevoile sînt reale. O mai clară viziune de ansamblu a problemei va duce, cred eu, și la o repartizare teritorială mai corespunzătoare intereselor vitale de stat, a instituțiilor de cercetare științifică. Ca vechi colaborator și membru al Academiei trebuie să recunosc ca perfect îndrituită și observația tovarășului secretar general al Comitetului Central, Nicolae Ceaușescu, privind desfășurarea muncii științifice la această înaltă instituție. Cred că voi1, fi de acord și tovarășii mei academicieni din breslele tehnico-experimentale cîn’d voi repeta un simplu adevăr : în condițiile create de partid și guvern puteam face mai mult și mai bine.în continuare vorbitorul a spus : Ni se atrage atenția asupra rămînerilor în urmă în domeniul filozofiei, în general, și al sociologiei, în special. Sectorul de științe despre om va trebui să-și îndrepte o îndoită atenție asupra acestor ramuri de importanță primordială, elaborînd cît mai neîntîrziat lucrări de orientare și de sinteză.împărtășesc pe deplin punctul de vedere din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la faptul că progresul științei este incompatibil cu pronunțarea unor sentințe definitive și inapelabile. Consider că tratarea rigidă, dogmatică a unor tradiții înaintate, nu numai în științele naturii, dar și în filozofie, în mod deosebit în sociologie — a frînat dezvoltarea acestor
Cuvîntul deputatei 

Liane SchlosserCa tînără cercetătoare îmi exprim adînca mulțumire pentru grija pe care partidul și statul o acordă dezvoltării științei, orientării activității de cercetare științifică. Așa cum se subliniază în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cercetarea științifică va fi îndreptată spre acele domenii de care depinde progresul în sfera producției materiale a societății, mersul înainte al economiei și culturii patriei noastre. Orientarea dată de partid are pentru chimie — domeniu în oare lucrez — o importanță deosebită, avînd în vedere ritmul dezvoltării acestei ramuri a științei în țara noastră și ponderea sia în ansamblul economiei naționale.Principalele linii pe care s-a axat activitatea Institutului „Chimigaz“, undă lucrez, derivă din însuși profilul său și anume prelucrarea chimică și valorifioarea superioară a uneia din principalele bogății ale țării noastre — gazele naturale. Institutul a abordat și a studiat, în fază de laborator, un număr important de probleme, care au fost apoi trecute și în stațiile-pilot, dintre care unele au fost introduse în practică. Totuși numărul temelor transpuse pe scară industrială este relativ mic. în viitor va trebui să acordăm o atenție mai mare în această direcție.După 10 ani de la înființare, institutul dispune de o suprafață de cercetare de 4,5 ori mai mare decît în anul 1955, iar numărul cercetătorilor a crescut de trei ori. în urma investițiilor făcute de statul nostru, în ultimii cinci ani laboratoarele institutului au fost dotate cu aparatură 

ramuri de cercetare, a micșorat posibilitățile de investigație în aceste domenii.Documentele înfățișate Marii Adunări Naționale ne avertizează cu toată ponderea cuvenită asupra nevoii categorice ca oamenii de știință în totalitatea lor și în chip deosebit reprezentanții științelor umaniste să nu înceteze nici o clipă de a aprofunda și de a aplica creator ideologia marxist-leninistă atît în cercetarea fenomenelor sociale cît și în Interpretarea și aplicarea lor, avînd mereu înaintea ochilor specificul țării noastre.Congresul al IX-lea al P.C.R. a tras brazda pe care noi trebuie să semănăm. Prezentul proiectat de lege, iz- vorît din grija și înțelepciunea partidului și a guvernului, e menit să îndrume cercetarea științifică acest sistem nervos al societății contemporane — pe calea cea mai potrivită cu cerințele științei și cu nevoile țării, prin unirea forțelor, prin coordonarea eforturilor, prin orientarea muncii și creației științifice cerută de realitățile noastre.Sînt interpretul fidel al oamenilor de știință din regiunea Cluj atunci cînd mărturisesc în fața dumneavoastră deplina și adînca mea satisfacție votînd acest proiect de lege. *Adînc mișcat de această nouă dovadă pentru soarba poporului, de grijă față de știință, școală și cultură, asigur partidul și Comitetul său Central că noi, oamenii de știință, atît cei tineri, pe oare i-a format, cît și noi veteranii, pe care i-a transformat, ne-am legat de partid cu cele mai sacre legăminte ce nu se pot desface : sînt sentimentele iubirii de patrie,' și popor, ale idealului socialist. Aceasta ne obligă să ne facem datoria, întreaga datorie.

modernă. în vederea rezolvării cu succes și întt-un timp cît mai scurt a diferitelor teme de cercetare, unele secții ale Institutului „Chimigaz“ au colaborat cu diferite institute de cercetări din întreaga țară. Această colaborare a dat roade bune. De aceea, pe noi cercetătorii din institutele departamentale ne bucură prevederea referitoare la intensificarea colaborării, cu institutele Academiei și în special cu cadrele didactice din învățămîntul superior.Vorbitoarea a spus : în munca noastră de cercetare, uneori sînt insuficiente publicațiile din biblioteca institutului. De aceea trebuie să apelăm la alte biblioteci existente în țară. întîmpinăm însă dificultăți deoarece în prezent în domeniul chimiei fondul de cărți este dispersat în multe unități. Pentru noi, cercetătorii, indiferent din ce unitate facem parte va constitui un ajutor deosebit îmbunătățirea. sistemului de documentare, așa cum a reieșit din expunerea prezentată.Crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice, pe baza hotărîrii Congresului al IX-lea al partidului, reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea orientării cercetării științifice și a concentrării tuturor forțelor de cercetare. Aceasta ne privește direct și pe noi, cercetătorii din sectorul chimizării metanului.Consider de o. importanță deosebită recomandarea ca cercetătorii științifici cu experiență să fie mai aproape de locurile de producție. Simțim nevoia stringentă ca o serie de cadre cu prestigiu științific să lucreze și în insti

tutul nostru, pentru a împărtăși cadrelor tinere experiența lor valoroasă.Ca tînără cercetătoare, am ascultat cu adînca satisfacție și emoție indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea creșterii și perfecționării continue a nivelului pregătirii noastre profesionale. îmi exprim convingerea că aprecierile calde, pline de învățăminte la adresa tinerei generații de cercetători, reprezintă o înaltă prețuire pe care partidul o dă activității noastre; ea ne însuflețește în munca de ridicare pe trepte mereu mai înalte a pregătirii profesionale, ne stimulează avîntul creator în cercetarea științifică pusă în slujba propășirii patriei socialiste.Dezbaterea din actuala se-
Cuvîntul deputatului

Ștefan BălanIdeile cuprinse în expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu și măsurile prevăzute în proiectul de lege prezentat corespund unor necesități obiective, determinate de dezvoltarea economică și culturală a țării pe drumul desă- vîrșirii construcției socialiste. Ele reflectă preocuparea partidului și a statului nostru pentru afirmarea tot mai puternică a științei românești și pentru folosirea cît mai amplă a cuceririlor științei în Interesul poporului.Una dintre ideile de bază care rezultă din materialul expus subliniază necesitatea intensificării cercetării științifice proprii — cale sigură spre mărirea contribuției științei Ia rezolvarea problemelor actuale și de perspectivă ale economiei și spre sporirea prestigiului internațional al științei și culturii noastre. Accentul deo- 
LEGEA

cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea
Consiliului Național al Cercetării Științifice
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste Romania

HOTĂRĂȘTE:
CAPITOLUL I

Dispoziții generaleArt. 1. — Se înființează Consiliul Național al Cercetării Științifice, care are sarcina înfăptuirii politicii Partidului și Guvernului cu privire la dezvoltarea, îndrumarea și coordonarea activității de cercetare științifică, fundamentală șl aplicativă, în concordanță cu cerințele construcției socialiste.Consiliul Național al Cercetării Științifice — organ al Consiliului de Miniștri — îndrumează și coordonează activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Academiei Republicii Socialiste România, instituțiilor de învățămînt superior, precum și în cadrul ministerelor și celorlalte organe centrale.Consiliul își desfășoară activitatea în strînsă colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării și celelalte organe centrale.
CAPITOLUL II

AtribuțiiArt. 2. — Consiliul Național al Cercetării Științifice are următoarele atribuții:a) elaborează pe baza propunerilor Academiei Republicii Socialiste România, ale Ministerului învățămîntului, ale celorlalte ministere și ale altor organe centrale care au instituții de cercetare științifică, în strînsă legătură cu prevederile planului de stat de dezvoltare a economiei naționale, programul unitar al cercetării științifice pe întreaga țară, urmărind concentrarea eforturilor de cercetare științifică spre domeniile hotărîtoare ale dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste ;b) Urmărește și analizează îndeplinirea planurilor de cercetare, ale tuturor instituțiilor de cercetare științifică;c) urmărește aplicarea și valorificarea rezultatelor obținute în cercetarea științifică ;d) propune măsuri privitoare la organizarea și perfecționarea rețelei de cercetare științifică, pe domenii ale științei și pe regiuni, în concordanță cu cerințele dezvoltării economiei, științei și culturii;e) elaborează studii și face propuneri privind folosirea rațională și dezvoltarea continuă a bazei materiale ; avizează repartizarea fondurilor ce se acordă organelor centrale pentru activitatea de cercetare științifică ;f) coordonează planurile tematice ale editurilor științifice și tehnice și sistemul publicațiilor periodice științifice și tehnice ;g) îndrumează și coordonează planurile cu privire la formarea, promovarea, specializarea și perfecționarea cadrelor de cercetare științifică și controlează îndeplinirea lor ; coordonează, îndrumează și urmărește folosirea corespunzătoare a cadrelor științifice ;h) coordonează organizarea documentării și informării științifice pe bază de materiale din țară și străinătate ;i) coordonează organizarea manifestărilor științifice cu caracter republican și participarea instituțiilor de cercetare științifică la manifestările științifice internaționale ;j) întocmește studii cu privire la diversele aspecte ale activității de cercetare științifică ;k) face propuneri de acte normative cu privire la domeniul său de activitate ;l) exercită orice alte atribuții stabilite prin lege.Art. 3. — în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Național al Cercetării Științifice :a) asigură o largă consultare a oamenilor de știință, a cercetătorilor științifici, a cadrelor didactice cu o bogată experiență profesională, a cadrelor de conducere din organele centrale, precum și a altor specialiști, organizînd dezbaterea principalelor probleme ale dezvoltării științei;b) poate cere ministerelor, celorlalte organe centrale și organizațiilor de cercetare științifică date și orice alte documente privitoare la domeniul său de activitate.
CAPITOLUL III

Organizare și funcționareArt. 4. — Consiliul Național al Cercetării Științifice este alcătuit din oameni de știință desemnați dintre membrii

Academiei Republicii Socialiste România și cadrele didactice din învățămîntul superior, precum și din cercetători care lucrează în institutele Academiei Republicii Socialiste România, în institute departamentale, laboratoare uzinale, stațiuni experimentale și stații pilot, din rîndul specialiștilor și cercetătorilor care își desfășoară activitatea în organizații economice și social-culturale și din rîndul cadrelor din conducerea ministerelor și a altor organe centrale.Consiliul Național al Cercetării Științifice are un președinte, vicepreședinți și un secretar general.Președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice este membru al Consiliului de Miniștri. Vicepreședinții, secretarul general și ceilalți membri se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 5. — Președintele, vicepreședinții, secretarul general precum și un număr de membri ai Consiliului Național al Cercetării Științifice numiți prin hotărîre a Consiliului de Miniștri alcătuiesc Biroul executiv.Biroul executiv asigură aducerea la îndeplinire a hotărî- rilor Consiliului și exercită conducerea operativă a activității ce se desfășoară în cadrul Consiliului.Art. 6. — Consiliul Național al Cercetării Științifice și Biroul său* executiv lucrează ca organe deliberative și își desfășoară întreaga lor activitate pe baza principiului muncii colective. Hotărîrile adoptate de Consiliu vor fi rezultatul unor dezbateri aprofundate cu oameni de știință, cercetători, cadre didactice și alți specialiști, cu o bogată experiență.Art. 7. — Consiliul Național al Cercetății Științifice are comisii pe ramuri științifice, alcătuite din membri ai Consiliului, precum și din alți oameni de știință, cadre didactice, cadre din instituțiile de cercetare științifică, specialiști din organele și organizațiile economice și social-culturale, desemnați de Consiliul Național al Cercetării Științifice.Art. 8. — Fiecare comisie are un președinte, vicepreședinți și un secretar științific numiți de Consiliul Național al Cercetării Științifice.Art. 9. — Comisiile dezbat principalele probleme din ramura lor de specialitate, elaborează și propun măsuri de realizare a sarcinilor de cercetare științifică din aceste ramuri, întocmesc studii și fac propuneri pentru dezvoltarea în perspectivă a cercetării științifice din domeniul lor ; îndeplinesc orice alte sarcini ce le sînt încredințate de Consiliu.Art. 10. — Comisiile pe ramuri științifice se stabilesc de Consiliul de Miniștri la propunerea Consiliului Național al Cercetării Științifice.Art. 11. — Fiecare comisie are un număr de consilieri și experți numiți de Biroul executiv.Art. 12. — Consiliul Național al Cercetării Științifice întocmește regulamentul său de funcționare.Art. 13. — Consiliul Național al Cercetării Științifice poate înființa în principalele centre din țară comisii de coordonare a activității de cercetare științifică.Organizarea și funcționarea comisiilor se stabilește prin regulament aprobat de Consiliul Național al Cercetării Științifice.Art. 14. — în ministere și alte organe centrale care au instituții de cercetare științifică, se organizează comisii de coordonare a activității științifice alcătuite din oameni de știință și alți specialiști din ramura respectivă.Organizarea și funcționarea acestor comisii se stabilește prin regulament aprobat de ministrul sau conducătorul organului central și avizat de Consiliul Național al Cercetării Științifice.
CAPITOLUL IV

Dispoziții finaleArt. 15. — Modul de aplicare a prezentei legi se stabilește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

siune a Marii Adunări Naționale cu privire la cercetarea științifică ne indică sarcinile de mare răspundere ce ne revin în abordarea unor probleme de înaltă valoare științifică, care să ducă la dezvoltarea economică și so- cial-culturală a țării noastre, la deschiderea cu îndrăzneală creatoare a unor noi căi în cunoașterea naturii și societății. îmi exprim întreaga adeziune față de măsurile propuse pe care le voi vota cu încredere.Cercetătorii de la Institutul „’Chimigaz“, români, maghiari și germani, vor munci și pe viitor, înfrățiți și cu elan pentru a răspunde încrederii partidului și a contribui la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

sebit pe care partidul și guvernul îl pun pe intensificarea cercetării proprii exprimă încrederea în capacitatea creatoare a oamenilor noștri de știință, deschide perspective luminoase dezvoltării științei, tehnicii, culturii, în Republica Socialistă România.O contribuție directă și efectivă la dezvoltarea cercetării științifice în țara noastră aduce învățămîntul. Pe lîngă faptul că învățămîntul superior — prin specialiștii pe care îi formează, este principalul izvor de cadre pentru toate domeniile de cercetare, el reprezintă o vastă instituție de activitate creatoare științifică. Personalul didactic reprezintă un potențial științific de mare valoare pentru economia și cultura națională. în învățămîntul superior avem peste 13 000 de cadre didactice care lucrează în 820 de colective de 

catedră. Planurile de cercetare științifică ale catedrelor au cuprins, în ultimul timp, peste 3 000 de teme anual, reprezen- tînd investigații cu caracter fundamental și aplicativ, în cele mai diferite domenii și pe o scară mereu mai extinsă, în anul 1965 au fost încheiate peste 200 de contracte cu unități industriale, din care unele pe teme de o mare actualitate, aducînd producției importante economii. Nu întotdeauna însă, învățămîntul a fost solicitat să efectueze cercetări științifice pentru producție și nici cadrele didactice nu au dat suficientă atenție problemelor unor sectoare importante ale economiei.După ce a arătat că învățămîntul superior poate contribui și mai mult la dezvoltarea științei și tehnicii, vorbitorul a spus : Va trebui ca ministerele să facă apel mai intens la acest tezaur de știință pe care îl avem în învățămînt, care poate și trebuie să fie folosit. Cadrele didactice, e- fectuînd cercetări fundamentale și aplicative, se vor convinge mereu mai mult că valoarea cercetării științifice crește o dată cu utilitatea socială a rezultatelor ei.în continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea de a forma cadre temeinic pregătite în specialitatea lor, de a urmări îndeaproape perfecționarea lor continuă, de a asigura o documentare științifică cît mai completă și cît mai rapidă, de a „ține ia zi“ baza materială a cercetării.Ținînd seama că activitatea de cercetare va cunoaște o continuă extindere și diversificare, că industria și agricultura au tot mai mult nevoie de știință, iar știința începe să capete în multe sectoare un adevărat caracter industrial, organizarea sistemului complex de activități care constituie munca științifică, orientarea tematicii cercetării științifice conform nevoilor țării și posibilităților noastre, coordonarea capacităților și in

teracțiunilor în acest domeniu, devin o necesitate obiectivă. O contribuție directă la organizarea, orientarea și coordonarea cercetărilor va avea Consiliul Național al Cercetării Științifice.în continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de îndatoririle ce revin Consiliului Național al Cercetării Științifice în elaborarea planului de perspectivă al cercetării științifice, a pregătirii și perfecționării cadrelor de cercetători, în realizarea cooperării dintre Academie, institutele departamentale, laboratoarele uzinale și catedrele din învățămîn- tul superior. Consiliul — a arătat vorbitorul — este chemat să stabilească metode de valorificare generală și rapidă a rezultatelor obținute în țară sau cunoscute din străinătate. Nu trebuie uitat că nu mai departe decît la începutul a- cestui secol, treceau 10—20 de ani între descoperirea unui fenomen sau a unei substanțe și folosirea lor în producție, în timp ce astăzi, de multe ori, descoperirea este preluată de industrie chiar și înainte de clarificarea unor aspecte teoretice ale problemelor. Consider că, prin rezolvarea acestor probleme și prin îndeplinirea celorlalte sarcini ce i se dau, Consiliul Național va pune în valoare posibilitățile noastre în domeniul cercetării, răspunzînd necesității de a stimula cercetarea proprie și cerinței de a organiza și conduce — aș spune „științific“ — activitatea de creație științifică.în încheiere, vorbitorul a spus : Țin să încredințez Marea Adunare Națională că personalul didactic din învă- țămînt, oamenii de știință vor depune toate eforturile, sub conducerea partidului și a guvernului, pentru a contribui la îndeplinirea cu succes a sarcinilor actuale și de perspectivă ale dezvoltării României Socialiste.
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Garanția mărcii „Durabil"
calificarea

„Durabil" — marca Fabricii Banatul — se bucură de bune aprecieri din partea beneficiarilor. Atît a celor din tară cit și a celor de pe piața externă (peste 50 la sută din producția fabricii este contractată pentru export).Care sînt secretele mărcii „Durabil“ ?— Colectivul nostru — ne spune tovarășul inginer șef Gheorghe Boia — a obținut anul acesta rezultate de seamă în îmbunătățirea calității. N-am avut din partea beneficiarilor noștri interni nici o reclamație. De pe piața externă am primit recent — prin, intermediul întreprinderii „Româno-ex- port“ — cîteva scrisori de a- preciere din Belgia.Preocuparea pentru calitate a pornit, în primul rînd, de la valorificarea superioară a materiei prime. în secțiile croit s-au economisit piele și căptușeală în valoare de peste 700 000 lei. în secția ștanțat — peste 5 740 kg. talpă. Am produs peste plan — datorită valorificării superioare a materiei prime •— mai bine de 35 000 perechi încălțăminte.Tovarășul inginer șef arată că rezultatele obținute se da- toresc în cea mai mare parte activității depuse pentru ridicarea calificării profesionale a

muncitorilor, pentru creșterea răspunderii față de muncă.în secția cusut au fost angajați anul acesta muncitori noi. Procesul de producție este organizat aici în flux. Se lucrează în bandă. Noii muncitori au primit la început o asistență specială din partea maiștrilor, a controlorilor tehnici de calitate. Progresul în însușirea procesului tehnologic nu era, cu tot ajutorul dat, pe măsura cerințelor. Conducerea secției a luat atunci măsura școlarizării acestora printr-un curs de scurtă durată — de 3 luni. Lecțiile de prezentare a procesului tehnologic, expuse de maiștri și tehnologi, au fost completate, pe toată perioada, cu demonstrații practice făcute de cei mai buni muncitori din secție. în mai puțin de 4 luni noii muncitori, datorită acestor acțiuni, s-au integrat în mod organic în procesul de producție.în secțiile finisaj și C.T.C. au fost organizate cursuri de specializare. Pentru finisori s-a pus accentul pe cunoașterea materialelor chimice cu care se pregătesc rețetele de vopsire. Controlorilor tehnici de calitate li s-au predat, în special, lecții despre caracteristicile materiilor precum și despre tehnologiile noi ce urmau a fi introduse în fabricație.Diversele cursuri care s-au

organizat în fabrică nu s-au adresat decît acelor categorii de muncitori care aveau nevoie de o continuitate mai mare în pregătire. Ele nu se puteau a- dresa tuturor muncitorilor. în perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor, conducerea fabricii se conduce după criterii bune. Adoptarea formelor de ridicare a calificării se face în mod diferențiat, alegîndu-se acele forme care răspund direct cerințelor fiecărui loc de muncă.
• Nici o reclamație de la 

beneficiar în 1965
• Ce știu fruntașii învață

toți
• Exigența colectivă func

ționează ca un cea
sornicCalitatea este determinată în secția de croit de așezarea tiparelor pentru piesele principale ale pantofilor în zonele cele mai optime ale suprafeței pieilor. Croitorii cu experiență cunosc acest lucru. Mai puțin îl cunosc însă cei tineri. Conducerea secției a luat măsura ca la sfîrșitul fiecărei săptămîni să se facă o scurtă analiză a muncii croitorilor. Deficiențele care rezultă cu acest prilej devin teme ale demonstrațiilor practice.

Rezultatele acestor demonstrații practice săptămînale s-au concretizat în perfecționarea metodelor de lucru ale tuturor tinerilor, au contribuit la o mai bună gospodărire a materiei primeș într-un cuvînt, s-a dovedit că există o unitate inseparabilă între calificare, calitate și creșterea răspunderii personale în muncă.în secțiile cusut, tras-tăl- puit se lucrează în flux continuu. Controlorii tehnici de calitate interfazici exercită controlul produselor prin sondaj. Dar ce se întîmplă atunci cînd una din operații scapă de acest control ? Ea va fi observată abia la capătul benzii. Tinerii din secția cusut și-au pus și ei această întrebare. O dată cu ea au găsit și răspunsul: controla
rea de către fiecare munci
tor a operației anterioare. Asta înseamnă, în primul rînd, o creștere generală a exigenței față de propria muncă și față de munca tovarășului tău, o respectare riguroasă a tehnologiei de fabricație. Opinia colectivă acționează acum prompt. Piesele cu defecte sînt înapoiate imediat spre corectare. Această exigență colectivă obligă pe fiecare să acorde cea mai mare atenție fiecărui amănunt al procesului tehnologic.

Marca „Durabil“ are de trecut în 1966 un nou examen. Peste 70 la sută din producția fabricii e destinată exportului. Exigențele pentru calitate cresc și ele. E normal să se ia de pe acum măsuri temeinice. Colectivul de creație lucrează la elaborarea proiectelor pentru noile formate de calapoade care vor urma linia modei anului 1966. Ar fi bine (răspunzînd g In acest fel cerințelor cumpărătorilor) să se studieze posibilitatea creării pentru fiecare model a două lărgimi pentru fiecare lungime de calapod. în atenția fabricii stă, de asemenea, extinderea folosirii înlocuitorilor, grija pentru îmbunătățirea aspectului comercial al încălțămintei pentru menținerea formei pantofilor (se preconizează folosirea unor șanuri de material plastic).Rezultatele obținute de co- | lectivul celei mai mari fabrici i de încălțăminte timișorene se I înscriu pe o linie mereu as- I cendentă. Faptul că în pre- g zent se fac pregătiri asidue | pentru producția anului vii- | tor este o garanție în plus ■ pentru întărirea bunului re- g nume de care se bucură mar- K ca fabricii, „Durabil“.
C. PRIESCU |

V. DINULESCU |

OLD SATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la cinematograful 
Patria orele 9; 11,30; 14,
16,30; 19; 21,30.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE

I 
I
I
I
I
I
I
I

rulează la Lumina orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30; Bu- 
cegi orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30; Tomis orele 
10; 12; 14} 16; 18; 20.

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la cinematograful
Luceafărul orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15;
București orele 8; 10,15;
12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,15; Melodia 8; 10,15;
12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,30; Modern 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18 ; 20, 15; Fe-
roviar 8; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15;; 21,30.

CREDEȚI-MĂ, OAMENI 
rulează la cinematograful 
Capitol orele 9; 11,15,
13,30; 16; 18,30; 21; Pa
cea orele 16; 18; 20.

COLINA
rulează la cinematograful 
Republica orele 9,15; 11,30; 
14; 16,15; 18,45; 21.

Jn laboratorul de fizică ai școlii («levi ai clasei a Xl-a A — Liceul nr. 11 Cluj)

SPOR

Din agenda
vacanței de iarnă

Pentru elevii suceveni

® Prima etapă a 
campionatului republi
can feminin de hand
bal, seria I, s-a sol
dat cu următoarele 
rezultate : Tractorul
Brașov — Rulmentul 
Brașov 11—9 (6—3) ; 
Știința Timișoara — 
Liceul nr. 4 Timișoa
ra 7—5 (2—2) ?
Mureșul Tg. Mureș — 
C.S.M. Sibiu 10—3 
(5—1) ; Voința Odor- 
hei — Rapid București 
10—17 (7—6).

• Competiția inter
națională de schi „Cri
teriul primei zăpezi" 
a luat sfîrșit la Val 
d'Isere cu desfășurarea 
probei feminine de 
slalom uriaș. Victoria 
a revenit sportivei 
franceze Christine 
Goitschel, cronometra
tă în 1’22*83/100, ur
mată de colegele sale 
Madeleine Bochatav 
— l'24"81/100 și Chris
tine Terraillon — 1' 
27"22/100. Cursa s-a 
desfășurat în condiții 
foarte dificile, pîrtia 
fiind acoperită cu 
multe porțiuni de 
gheață. Din această 
cauză, 26 din cele 47 
de concurente au a- 
bandonat sau au fost 
descalificate. Printre 
cele abandonate s-a 
numărat și Patricia du 
Roy de Blicquy, cîș- 
tigătoarea probei de 
slalom special.

„Combinata" a re
venit sportivei Made- 
leine Bochatay cu 
27,32 puncte, urmată 
de Christine Terraillon 
— 41,30 puncte, și
italianca Glorianda 
Cipolla — 59,65 punc
te.

© La Zagreb s-a 
desfășurat meciul de 
handbal contînd pen
tru „Cupa campioni
lor europeni" (mascu
lin) dintre echipele 
R. K. Zagreb și U. C. 
Marsilia. Victoria a 
revenit handbaliștilor 
iugoslavi cu scorul de 
30—16.

® Etapa de dumi
nică a campionatelor 
republicane de volei 
seria I a dat naștere 
unor partide echili
brate și de un bun 
nivel tehnic. Iată re
zultatele înregistrate : 
feminin : Metalul
București — C.S.M. 
Sibiu 1—3 (8—15,
10—15, 15—3, 12—15) ; 
Partizanul Roșu Bra
șov — Știința Cluj 
3—Oj Penicilina Iași — 
Știința Craiova 3—1 ; 
C. P. București — Fa
rul Constanța 2—3 
(10—15, 11—15, 15—6, 
15—7, 9—15) ; mascu
lin : Dinamo Bucu
rești — Știința Galați 
3—0 ; Tractorul Bra
șov — Steaua Bucu
rești 3—1 (15—9,

15—11, 12—15, 15—13) i 
Farul Constanța — Ra
pid București 1—3 ; 
Constructorul Brăila — 
Știința Brașov 3—0 ; 
Știința Cluj — Mine
rul Baia Mare 3—0 ; 
Petrolul Ploiești — 
Știința Timișoara 3—2 
(15—11, 15—6, 9—15, 
13—15, 15—11).

® Comitetul tehnic 
al Federației franceze 
de tenis de cîmp a 
alcătuit clasamentele 
celor mai buni jucă
tori ai Franței pe a- 
nul 1965. La masculin, 
primul loc a fost a- 
cordat lui Pierre Dar
mon, urmat de Pierre 
Barthes și François 
Jauffret. Françoise 
Durr a fost desemnată' 
cea mai bună jucă
toare.

® în cel mai impor
tant meci al „Cupei 
campionilor europeni" 
de polo pe apă (grupa 
de la Zilina), echipa 
Ferencvaros Budapesta 
a învins cu scorul de 
5—4 (2—1 ; 0—1 ;
2—1; 1—1) formația
Dinamo București, ca- 
lificîndu-se pentru 
grupele semifinale 
ale competiției. Dina
mo București, care a 
ocupat locul doi în a- 
ceastă grupă, a obți
nut, de asemenea, ca
lificarea pentru acea
stă fază.

Operatorul Florin Vasilescu de la Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petrochimice Orașul „Gh. Gheorghiu-Dej“, este 
apreciat pentru conștiinciozitatea cu care își Îndeplinește sarci

nile de plan lună de lună

în Editura politica a apărut:

STATUTUL
UNIUNII NAȚIONALE, UNIUNILOR

REGIONALE Șl UNIUNILOR RAIONALE 

ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE
DE PRODUCȚIE

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop

rulează Ia Festival ^rele 
9,30; 13; 16,30; 20,15; Ex
celsior orele 9,30; 13i
16,30; 20,15.

FATA LUI BUBE
rulează la cinema Victoria 
orele 9,45; 11,45; 14; 16,15, 
18,30; 20,45; Grivița orele 
10; 12,45; 16; 18,15; 20,30.

CINE-I CRIMINALUL?
rulează la cinema Centra!

I orele 9,30; 11,45; 14; 16,15,
18,30; 20,45.

ÎN COMPANIA LUI MAXLINDER
rulează la cinema Flacăra 
orele 10; 15,30; 17,45; 20; 
Ferentari orele 10; 16;
18,15; 20,30.

POVESTEA LUI ALIOȘA — 
CREIONAȘUL CURAJOS — 
PĂPUȘARII — CUCURIGU 

rulează la cinema Doina 
11,30; 13,45; 16; 18,15}
20,30,

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la ■ Buzești orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15, 
20,15.

CREIONUL PIERDUT — ÎN- 
T1LNIRE CU FRUMOSUL — 
MĂRTURIILE TRECUTULUI

club

Clopoțelul anunță sftrșitul ore
lor. Nu este sîmbătă și totuși 
glasul lui a răsunat parcă mai ve
sel astăzi: vacanță, vacanță, 
vacanță... Uniformele se ză
resc mai rar, dar ținuta săr
bătorească dă un plus de 
solemnitate evenimentului. Asi
stăm la deschiderea festivă a 
„Clubului vacanței“ de la Liceul 
nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ din Ca
pitală. Cele cîteva săli amena
jate special își trădează de la 
bun început destinația : mese de 
șah, instrumente muzicale, un 
magnetofon, un pick-up. In jurul 
meselor de tenis au și început să 
se emită pronosticuri. In sălile de 
sport competițiile de volei, bas
chet șt gimnastică vor continua 
zilnic rivalitatea sportivă dintre 
clase.

Inaugurarea clubului a luat 
sfîrșit, și sîntem invitați la prima 
reuniune a vacanței: recunoașteți 
poezia și autorul, soliști de mu
zică ușoară, formația de ghitare 
electrice a școlii, concursul „cel 
mai bun dansator și cel mai bun 
interpret“, sînt cîteva din atrac
țiile acestei seri. Elevii Liceului 
nr. 31 vor să se revanșeze și-și 
invită colegii la reuniunea ce va 
avea loc peste o săptămînă în 
școala lor.

La ieșire, un afiș anunță o ex
cursie de 6 zile la Predeal și o 
alta la Bușteni, vizionarea unor 
spectacole de teatru și vizitarea 
Muzeului „Nicolae lorga“, la Ar
hivele Statului Un concurs de 
epigrame, de recitatori și soliști 
va da posibilitatea celor mai ta
lentat! elevi să se producă la car
navalul tineretului de la Casa de 
cultură „16 Februarie“...

Sala de muzică este arhiplină. 
Iubitorii muzicii ușoare și de jazz 
au venit în număr mare la întâl
nirea cu un profesor de estetică 
de la Institutul de Filozofie, și 
un critic muzical.- Întrebările și 
răspunsurile alternează cu audi
ția discurilor procurate special 
pentru această ocazie. Este ulti
ma seară a vacanței. Vacanța de 
iarnă s-a sfîrșit...

Ni se va atrage atenția, desi
gur că, de fapt, vacanța n-a în
ceput încă. Dar miercuri, 22 de
cembrie, clopoțelul va suna într-a- 

' devăr sfîrșitul ultimelor ore din 
acest trimestru școlar. Si atunci 
elevii Liceului nr. 1 „Nicolae 
Bălcescu“ din București vor „co
lora" fotografia in alb-negru pe 
care am făcut-o planului de ac
tivitate al clubului.

G. DIMA

Pentru elevii suceveni zilele 
vacanței vor fi deosebit de bo
gate în activități recreativ-in- 
structive. Comitetul regional 
al U.T.C. în colaborare cu sec
ția de invățămint a sfatului 
popular regional, a întocmit în 
acest sens un plan bogat, ast
fel încît fiecare elev să-și alea
gă, în zilele vacanței, activită
țile preferate.

în numeroase școli vor func
ționa cluburi ale elevilor ; în 
orașele Suceava, Dorohoi, Bo
toșani, Cîmpulung, Gura Hu
morului se vor organiza oră
șele ale copiilor, iar casele pio
nierilor din fiecare oraș pregă
tesc frumoase carnavaluri la

care vor participa mii de pio
nieri și școlari. în numeroase 
licee, școli tehnice șl profesio
nale se vor organiza revelioane 
ale elevilor. Tot pentru pionieri 
și școlari se pregătește monta
jul literar cu tema: „Te slăvim 
Republică iubită“.

Iubitorii diferitelor sporturi 
de iarnă vor fi invitați, Ia con
cursuri de schi, patinaj și să
niuțe. în aceste zile, pentru 
reușita activităților prevăzute 
în zilele vacanței, se pregătesc 
atît organizatorii cit și cei că
rora le sînt destinate— elevii.

C. SLAVIC

ECRANUL

PREMIERE
COLINA : O producție a regizorului englez Sidney Lumeț, care a fost 

distinsă in acest an la Festivalul internațional al filmului de Ia 
Cannes cu premiul pentru cel mai bun scenariu. Este un film care, 
așa cum spune regizorul Sidney Lumeț, vorbește „despre specularea 
fricii ca sursă a puterii și biruință asupra fricii“. Este o investigație 
tulburătoare în lumea de groază a unui lagăr de concentrare, englez 
din timpul celui de al doilea război mondial, în care sînt internați 
soldalii cu pedepse disciplinare.

OAMENI Șl DRAPELE . Cunoscut deopotrivă ca actor * și regizor, 
cineastul maghiar Varkonyi Zoltan ne oferă o izbutită ecranizare 
după romanul lui Mor lokcii. Filmul este realizat in cinemascop^ și 
culori, în două serii. Semnalăm în distribuție prezența grațioasă a 
actriței Sulyak Maria (pe care am văzut-o in „Foto Haber") Beres 
Ilona (cunoscută din „Întuneric în plină zi"), Polonyi Gyongyi (a 
jucat in „E permis să calci pe iarbă") și Pager Antal (cu un bogat 
palmares din care cităm : „Ultima aventură a lui Don Ju.au , „Foto 
Haber", „Drama ciocîrliei", „Raby Matyas" etc.).

MUNCILE LUI HERCULE : Din nou mitologia greacă pe ecran ! 
Hercule, în interpretarea actorului Steve Reeves (pe care l-am mai 
văzut în „Romulus și Remus") umple Ia propriu și la figurat cu 
musculatura sa spectaculoasă lățimea ecranului cinemascopic și colo
rat. Totodată o revedere cu Sylva Koscina și Gianna Maria Canale 
într-o superproducție realizată pe rețetele binecunoscute și sărace 
ale filmelor comerciale de epocă și în serie.

La cinematecă va rula marți 21 decembrie, orele 10 și 12 „Crucișă
torul Potemkin", una din capodoperele filmului mondial. In comple
tare, documentarul „Eisenslein" dedicat vieții și operei marelui cineast, 
între 22 decembrie și 8 ianuarie, în fiecare dimineață la orele 10, 
12 și 14, matinee speciale pentru copii cu o bogată selecție din cele 
mai frumoase și educative filme de animație.

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii, puteți viziona ur
mătoarele filme : „Amintiri din copilărie", „In compania lui Max. 
binder", „De-aș fi... Harap Alb", „Fiul căpitanului Blood", „Un lucru 
făcut la timp", „Căpitanul Zero", „Căpitanul din Tenkes".

Nu pierdeți aceste filme : „Fata lui Bube", „Credeți-mă oameni", 
„Cartierul veseliei", „Dulcea pasăre a tinerețiin, „A fost o dată un 
moș și o babă".

A. T

PROIECT
Lucrarea a fost tipărită intr-un tiraj de masă

Primiri la Președintele Consiliului 
de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază în au
diență protocolară pe ambasadorii 
R. S. F. Iugoslavia — Jaska Pe- 
trici, și S.U.A. — Richard H. 
Davis.

La primirea ambasadorului iu
goslav a asistat Gh. Pele. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
La primirea ambasadorului 
S.U.A. a fost de față George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

rulează la cinema Timpuri 
Noi orele 10—21 conti
nuare.

I ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

I N F O R
La 18 decembrie, a sosit la 

București, Charles Albert Dubois, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Elveției în Re
publica Socialistă România.

M A Ț I E
La sosire, ambasadorul a fost 

salutat de Dionisie lonescu, am
basador, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Aspect de la finalele campionatului de înot al Capi talei pentru copii

ai ) _ I. * _ ... ....
sôptôminal

LECTURA

MUZICA
Ultima săptămînă a 

anului pe aduce o a- 
gendă bogată.

Dominanta săptămî- 
nii muzicale este, desi
gur, Concertul orche
strei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, în care 
Constantin Bugeanu a 
programat impunătoa
rea Simfonie a VIII—a 
de Gustav Mahler, 
care de la prima ei 
audiție din 1910 de la 
München, s-a bucurat 
în orice colț al globu
lui de un succes trium
fal.

Folosind un aparat 
orchestral și vocal 
gigantic (ceea ce i-a 
atras denumirea de 
simfonie „a celor o 
mie"), Mahler contu
rează o vastă epopee 
sonoră — ce durează 
90 de minute — în 
care, cum remarca un 
comentator, „menține 
în permanență tensiu
nea simfonică la cea 
mai amețitoare altitu- 
dine’f

Alături de formațiile 
Radioteleviziunii, în 
interpretarea simfo
niei lui Mahler își 
vor mai da concursul 
corul Filarmonicii și 
un grup de 8 soliști.

Un interesant con
cert de muzică con
temporană prezintă 
miercuri seara la A- 
teneu și Orchestra 
Cinematografiei, con
dusă de astă dată de 
dirijorul ceh Eduard 
Fischer. Alături de 
Concertul pentru or
chestră de Bartok, pu
tem asculta două pri
me a'udiții : „Parabo
le" de Boleslav Mar- 
tinu și un Concert 
pentru vioară de Mi- 
hail Andricu.

în cele două con
certe ale Filarmonicii, 
Paul Popescu (avîn- 
du-1 drept solist pe 
Al. Demetriad) pre
zintă cunoscuta sim
fonie a lui Hindemith, 
„Mathis pictorul" 
Concertul nr. 2 de 
Liszt și Partita pen

tru orchestră a com
pozitorului român Du
mitru Bughici.

Din restul mani
festărilor acestei săp
tămîni „simfonice", 
(după cîteva săptămîni 
în care au fost îngră
mădite cîte 4—5 con
certe de cameră, de 
astădată instituțiile 
muzicale profesioniste 
ne lipsesc cu totul de 
acest gen), mai re
marcăm al treilea con
cert din ciclul Beetho- 
ven pentru studenții 
bucureșteni și Con
certul coral cuprin- 
zînd madrigale, șan- 
sonete și motete re
nascentiste pe care 
Corul Filarmonicii le-a 
programat cu prilejul 
aniversării a 15 ani de 
activitate.

La Teatrul de Ope
ră, din nou o săptă
mînă obișnuită dedi
cată în exclusivitate 
acelorași lucrări ale 
secolului XIX.

I. S.

GHEORGHE VRABIE — GRUIA LUI NOVAC.
Peripețiile Gruiei Iui Novac, cunoscut erou al folclorului românesc, 

sînt reluate intr-o nouă carte de Gh. Vrabie. Autorul repovestirii e cu
noscut ca un cercetător autorizat în materie de folclor. Cartea lui 
nu este insă un studiu ci o narațiune versiiicată în metru popular 
a Isprăvilor cunoscutului luptător împotriva turcilor și tătarilor. 
Gruia iui Novac se adresează mai ales vîrstelor tinere, dar poate sa
tisface pe orice amator de literatura de acțiune. Subiectul e plin de 
încercările prin care trece miraculosul personaj.

MARIUS BUNESCU — ÎNSEMNĂRILE UNUI PICTOR.
O surpriză plăcută ne lace pictorul Marius Bunescu prin intermediul 

Editurii Meridiane. După cîteva fragmente autobiografice publicate 
de Corneliu Baba, un alt pictor își descrie circuitul vieții. E un fel 
de jurnal personal al pictorului, o biografie artistică. Jurnalul lui 
Marius Bunescu traversează o epocă agitată a istoriei tării, fsfîrșitul 
secolului trecut și jumătatea celui contemporan), plină de eveni
mente pe care pictorul le-a trăit și le relatează. Aceasta lace pagi
nile memoriului captivante prin autenticitatea mărturiei. Se mai dez
văluie totodată și mentalități specifice acelor epoci. Pentru admi
ratorii picturii lui M. Bunescu însemnările reprezintă și romanul 
formării unei conștiințe artistice.

BASME SlRBO-CROATE
Tot din folclor sînt luate basmele acestei voluminoase culegeri. M. 

Sevastos și D. Gămulescu au realizat traducerea unui însemnat număr 
din basmele folclorului iugoslav. E un prilej pentru a face comparații 
șl a urmări asemănările și deosebirile dintre cele două ieturi de a 
imagina fantastic, la două popoare vecine

PETRU COMARNESCU — LUCH1AN
De obicei artiștilor plastici Ii se consacră albume și monografii ale 

operei. Petru Comarnescu a întreprins o biografie a artistului. în 
cazul lui Luchian, ca în cazul oricărui artist autentic, omul nu poate 
fi separat de operă și o descriere a agitatei vieți a artistului Lu
chian nu e altceva decît încă un util ghid pentru înțelegerea crea
ției unuia din marii pictori români. Petru Comarnescu a realizat o 
documentată biografie care poate captiva prin lejeritatea expunerii, 
biografie asupra căreia vom reveni.

MATEI CĂLINESCU — ASPECTE LITERARE.
Un volum de studii asupra literaturii române clasice și contempo

rane, scris de unul din tinerii noștri talentați. Matei Călinescu se 
ocupă cu metodă și înțelegere de G. Călinescu, T. Vianu, I. Minu- 
lescu ca șl de creatori contemporani ca N. Lablș, M. R. Paraschi- 
vescu, N. Cassian. M. Beniuc etc. Culegerea lui de studii oferă o 
perspectivă judicioasă asupra autorilor tratați.
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rulează Ia cinema Giulești 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15, 
20,30; Volga orele 10; 12, 
14,15; 16,30; 18,45; 21; Mio
rița orele 9,30; 11,15; 14, 
16,15; 18,45; 21.

JUDEX
rulează la cinema Cultural 
orele 10,30; 16; 18,15;
20,30.

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează la cinema Crîngași 
orele 16; 18,15; 20,30.

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la cinema Cosmos 
orele 13,45; 15,45; 16; 20,15.

DUMINICĂ LA NEVV YORK
rulează la cinema Munca 
orele 10,30; 14; 16; 18,15; 
20,30; Cotroceni orele 14} 
16,15; 18,30; 20,45.

CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE

rulează la cinema Vitan 
orele 11; 15,45; 18,15,
20,45.

VESELIE LA ACAPULCO
rulează la cinema Popular 
orele 10,30; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ

rulează la cinema Arta 
orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45; Floreasca orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; în completare Dia
volii ; Flamura orele 9,15, 
11,30; 13,45; 16; 18,15,
20,30.

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la cinema Moșilor 
orele 15; 17; 19; 21; Dru
mul Sării orele 16; 18; 20.

PĂDUREA SPÎNZURAȚI- 
LOR

rulează la cinema Viitorul 
orele 15,30; 19.

FURTUNĂ DEASUPRA 
ASIEI

rulează la Colentina orele 
15,30; 17,45; 20.

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la cinema Rahova 
orele 15,30; 18; 20,30.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
rulează la Progresul orele 
15,30; 19.

SAMBA
rulează Ia Lira orele 15,30; 
18; 20,30.

REBELUL MAGNIFIC
rulează la Union orele 10; 
15,30; 18; 20,30.

WINNETOU — cinemascop ; 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop — 

rulează la Dacia orele 9,15 
la 20 în continuare.

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Unirea orele 
11; 16; 18,15; 20,30.

Televiziune
MIERCURI 22 DECEMBRIE

119,00 Jurnalul televiziunii (I).
19,15 Emisiune pentru copii și ti- 

Ineretul școlar : „Calendarul fer
mecat“. 20,00 Istoria teatrului.

I
I
I
“ H. Ibsen. Prezintă conf. univ.IOvidiu Drîmba. Exemplificări 

din piesele „Un dușman al po
porului“ și „Rosmersholm“. 22,00

I Recitalul mezzo-sopranei Zenaida 
Pally. Jurnalul televiziunii (II). 
Buletin meteorologic.



Solidari cu eroicul popor
vietnamez

Mitingul de la Casa de cultura)
a studenților

. ■>

urăm din toată 
lui, 
mezi 
potriva agresorilor și ne expri
măm convingerea că lupta eroi
că a poporului frate vietnamez 
pentru apărarea suveranității și 
independenței naționale, pentru 
unitate și integritatea teritorială

a Casa de cultură 
a studenților din 
Capitală a avut loc 
duminică după-a- 
nriază un mi
ting organizat cu 
prilejul celei de-a 
cincea aniversări a 
creării Frontului 
Național de Elibe

rare din Vietnamul de sud. La 
miting au participat numeroși 
studenți bucureșteni precum și 
studenți străini care studiază în 
institutele de învățămînt supe
rior din Republica Socialistă Ro
mânia.

Luînd cuvîntul în cadrul mi
tingului, tovarășul Dinu Popescu 
Băran, vicepreședinte al U.A.S.R., 
a exprimat solidaritatea tineretu
lui universitar din țara noastră 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez. Vorbitorul a subli
niat : „Condamnînd cu toată ho- 
tărîrea intervenția imperialistă 
americană în. Vietnam, protes- 
tînd cu cea mai mare fermitate 
împotriva bombardamentelor a- 
viației americane asupra R. D. 
Vietnam, studenții, tineretul ro
mân alături de întregul popor, 
și-au manifestat și își manifestă 
deplina solidaritate, cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, 
se pronunță cu hotărîre pentru 
respectarea dreptului inalienabil 
al poporului vietnamez de a-și 
hotărî soarta în conformitate cu 
propriile sale interese și aspirații.

Studenții și tineretul nostru 
manifestă profundă simpatie și 
solidaritate cu lupta poporului 
și tineretului-frate vietnamez, 
pentru apărarea independenței 
naționale, a integrității terito
riale a R. D. Vietnam, pentru 
dezvoltarea sa pașnică și pentru 
realizarea reunificării țării în 
conformitate cu acordurile de la 
Geneva din 1954.

Cerem încetarea războiului 
agresiv dus de S.U.A. în Viet
namul de sud, a bombardamen
telor împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, retragerea tu
turor trupelor străine din Viet
nam și respectarea dreptului po
porului vietnamez de a-și rezol
va singur problemele interne, în 
conformitate cu interesele și vo
ința sa proprie. Cu prilejul celei 
de a cincea aniversări a creării 
Frontului Național de Eliberare, 
unicul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul de sud,

I 
I
I
I
Idin București

de independența națională și nu- ■ 
mai o independență adevărată ■ I

inima poporu- 
noștri vietna-colegilor

noi succese în lupta îm- va duce la o pace adevărată și 
durabilă. în această direcție, po
ziția în patru puncte a guvernu
lui Republicii Democrate Viet
nam, definită în declarația sa 
din 8 aprilie 1965, și cea a Fron
tului Național de Eliberare din

din salaAspect

a patriei va fi încununată de 
succes“.

Din partea studenților vietna
mezi care învață în țara noastră, 
a vorbit Van Hong. După ce a 
făcut un istoric al agresiunii 
americane în Vietnam și al lup
tei poporului sud-vietnamez con
dus de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, 
vorbitorul a subliniat faptul că 
poporul sud-vietnamez obține în 
lupta sa succese din ce în ce 
mai numeroase și mai importan
te, Van Hong a spus mai de
parte :

„Poporul vietnamez a suferit 
mult în cursul celor 20 de ani 
de război. El aspiră la pace pen
tru a-și putea reconstrui țara. 
Pacea, însă, nu poate fi disociată

TELEGRAME
Liga română de prietenie cu 

popoarele din Africa și Asia și 
Comitetul nafional pentru apăra
rea păcii din Republica Socia
listă România au adresat Comite
tului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud următoarea telegramă.

Cu ocazia celei de-a V-a ani
versări a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Liga română de pietenie cu po
poarele din Africa și Asia și Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii din Republica Socialistă 
România vă transmit un călduros 
salut de solidaritate frățească. A- 
lături de întregul popor român, 
urăm ca, sub conducerea unicu
lui său reprezentant legitim — 
Frontul Național de Eliberare — 
poporul din Vietnamul de sud să 
dobîndească victoria deplină în 
lupta împotriva agresiunii impe
rialismului american, pentru liber
tate și independență, pentru 
dreptul său sacru și inalienabil 
de a dispune liber de propria 
soartă.

Cu ocazia celei de a V-a ani
versări a creării Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă România a 
transmis o telegramă Federației 
Tineretului pentru Eliberarea 
Vietnamului de sițd în care se 
spune printre altele : „Tineretul 
român condamnă cu tărie răz
boiul agresiv dus de S.U.A. în 
Vietnamul de sud, cere cu hotă
rîre să se pună neîntîrziat capăt 
intervenției americane în Viet
nam, să fie retrase trupele S.U.A. 
din această țară, și să fie respec
tat dreptul sacru al poporului 
vietnamez de a dispune de pro
pria soartă, fără nici un amestec 
din afară. Ne reafirmăm cu a- 
cest prilej deplina solidaritate și 
sprijinul frățesc față de lupta e- 
roică a poporului și tineretului 
vietnamez, nestrămutata încrede
re în victoria cauzei sale drepte“.

Cu același prilej Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din Republi
ca Socialistă România a adresat 
o telegramă Uniunii Studenților 
pentru Eliberarea Vietnamului de

| La Națiunile Unite

] Comitetul Politic a adoptat

I rezoluția inițiată de România

Mitterrand: 44,80 la sută din voturi
de Gaulle a fost

INCIDENTE

SÎNGEROASE

LA SANTIAGO
Situația din Republica 

Dominicană s-a agravat 
brusc duminică in urma u- 
nor incidente slngeroase 
care s-au petrecut Ia San
tiago — al doilea oraș ca 
mărime din Republica Do
minicană.

Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat sîmbătă seara, în unanimitate, rezoluția pri
vind „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătă
țind relațiilor de bună vecinătate între statele euro
pene aparținînd unor sisteme social-politice diferite“, 
propusă de delegația Republicii Socialiste România. 
Dezbaterile care au avut Ioc în legătură cu această 
problemă, în cadrul cărora au luat cuvîntul reprezen
tanți a aproape 30 de țări, au prilejuit sublinierea 
unanimă a sprijinului cu care a fost primită la 
O.N.U. această inițiativă a României și importanța 
ei pentru cauza 
lumea întreagă.

consolidării păcii în Europa și în

Generalul 
președinte al Franței pentru o 
de șapte - - - -
de presă, 
Frey, 
municat 
doilea tur < _____ m________
țiale franceze. Astfel, potrivit comunicatului ofici
al, pe listele electorale au fost înscriși 28 920 909 
alegători, din care au votat 24 378 401, adică 
84,30 la sută. Au fost exprimate 23 708 654 vo
turi. Din totalul voturilor exprimate 13 085 407, 
adică 55,20 la sută, au revenit Iui de Gaulle, iar 
10 623 247, adică 44,80 la sută, Iui Francois 
Mitterrand.

Generalul de Gaulle urmează să-și reia în mod 
oficial noul său mandat prezidențial la 9 ianuarie.

în cadrul

I
I

și popoarelor iubi- g 
din întreaga lume. I 

constituie unica E

I
numele său și al colegilor săi ■ 
mulțumiri Partidului Comunist R 
Român, guvernului și poporului I

I
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,x ax muncii din intre- •> ] 
instituțiile bucurește- I i

Vietnamul de sud, 
declarația acestuia 
tie 1965 se bucură 
mai mult de 
al guvernelor și popoarelor iubi
toare de pace <’
Aceste poziții ------------ ------
bază justă pentru reglementarea 
problemei vietnameze“. In con
tinuare, vorbitorul a exprimat în

formulată în 
din 22 mai
din ce în ce 

sprijinul călduros

român pentru sprijinul și ajutorul 
acordat luptei poporului 
namez.

Au luat apoi cuvîntul 
zentanți ai studenților 
care învață în Republica 
listă România. Din partea 
denților chinezi 
Tă Lai, din partea Uniunii stu
denților africani care învață în 
România — Mahmud Ahmet 
Ornar, iar din partea studenților 
latino-americani — Alejandro 
Vasquez.

în încheierea mitingului au 
fost trimise scrisori de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez, Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Uniunii 
studenților pentru eliberarea 
Vietnamului de sud și Comite
tului american pentru încetarea 
războiului în Vietnam.

viet-

repre- 
s traini 
Socia- 

stu- 
a vorbit Cien

I.D.G.

• în Capitală a avut loc luni 
după-amiază o adunare de solida
ritate cu lupta poporului vietna
mez, organizată de Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și Comitetul național pen
tru apărarea păcii din Republica 
Socialistă România, cu prilejul ce
lei de-a V-a aniversări a Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Au participat nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și i 
ne, precum și studenții vietnamezi 
care învață în țara noastră.

Reprezentantul Danemarcei, 
FRODA JAKOBSEN, a spus că 
„scopul rezoluției prezentate din 
inițiativa României este nu numai 
de a atrage atenția O.N.U. asu
pra proceselor care, în ultimii 
ani, au îmbunătățit relațiile din
tre statele europene, ci, în același 
timp, de a afirma încrederea fer
mă că aceste procese pot și tre
buie să fie continuate".

Reprezentantul R. P. Ungare, 
PETER MOD, a declarat: „Coo
perarea țărilor europene, consoli
darea păcii și securității în Eu
ropa este una din garanțiile păcii 
mondiale. Iată de ce, delegația 
ungară acordă o importanță deo
sebită dezbaterilor actuale ale 
Comitetului politic și, de aceea, 
ea se află, de asemenea, printre 
coautorii proiectului de rezolu
ție care a fost prezentat“.

„Propunînd înscrierea pe ordi
nea de zi a Adunării Generale 
a problemei pe care o examinăm 
în prezent — a declarat repre
zentantul Franței, ROGER SEY- 
DOUX — România a ținut să 
exprime convingerea că orice îm
bunătățire a relațiilor dintre state 
pe plan regional va contribui la 
îmbunătățirea relațiilor interna
ționale în ansamblul lor, la crea
rea unei atmosfere favorabile pă
cii în lumea întreagă, la secu
ritatea internațională și la regle
mentarea problemelor importante 
internaționale încă nerezolvate“. 
„Delegația franceză, a spus el, 
consideră că proiectul .de rezo
luție vine la timp și ea îl va spri
jini convinsă că această rezoluție 
indică țărilor europene calea dic
tată de realitățile politice actu
ale“.

„Guvernul suedez salută ini
țiativa României de a aduce pro
blema cooperării europene în fața 
Adunării Generale. Sîntem fericiți 
de a ne fi alăturat delegației ro
mâne și altor delegații în calitate 
de coautori ai proiectului de re
zoluție care se află acum în fața 
noastră“ — a declarat reprezen
tantul Suediei, SVERKER AS- 
TROM.

Reprezentantul R.S.S. Bielo
ruse, E. SKOBELEV, a arătat că 
problema care se discută din ini
țiativa Republicii Socialiste Ro
mânia „are o importanță prin
cipială deosebită“ care „afectează 
nu numai problemele europene“.

De asemenea, delegațiile Afga
nistanului, R. P. Bulgaria, Daho- 
mey-ului, Ghanei, Irakului, Izrae- 
lului, Liberiei, Nigeriei, Pakista
nului, Siriei, R.S.S. Ucrainene, 
Angliei, Iugoslaviei și ale altor 
țări au atras atenția asupra influ-

enței favorabile pe care rezolu
ția inițiată de România o poate 
avea și asupra situației din alte 
regiuni ale lumii și au salutat 
importanta inițiativă a delegației 
române.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul ambasadorul MI- 
HAIL HAȘEGANU, reprezentan- 
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U. 
După ce a mulțumit călduros tu
turor delegațiilor care au spriji
nit această propunere, reprezen
tantul țării noastre a declarat:

„Ecoul favorabil pe care l-a a- 
vut această inițiativă și spiritul 
constructiv care se degajă din 
dezbateri demonstrează impor
tanța și actualitatea problemei de 
care ne ocupăm.

Sîntem convinși că relațiile 
dintre țările europene, înteme
iate pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și alege singur 
căile dezvoltării lui sociale, po
litice și economice, a suverani
tății și independenței naționale, a 
egalității în drepturi și avantaju
lui reciproc corespund interese
lor tuturor acestor popoare și re
prezintă, în același timp, o con
tribuție la cauza păcii și colabo
rării internaționale“.

Proiectul de rezoluție a fost a- 
doptat prin aclamații de către 
participanții la lucrările Comite
tului politic al Adunării Gene
rale. Acest document urmează, 
potrivit normelor procedurale, să 
fie supus aprobării Adunării Ge
nerale.

★

NEW YORK 20 (Agerpres). 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale O.N.U. a adoptat o rezolu
ție privind problema „cooperării 
internaționale vizînd utilizarea paș
nică a spațiului extraatmosieric". 
în rezoluție se cere Comitetului 
special ai O.N.U. pentru iolosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice să-și continue lucrările 
și să prezinte un raport la cea 
de-a 21-a sesiune a Adunării Gene
rale. Rezolufia a fost adoptată cu 
98 de voturi pentru șl o abținere.

Din viața

tineretului lumii

LUNI seara, patrioti! sud-vietnamezi au lansat

R. P. POLONA. Vedere a unei 
noi mine de cărbuni din bazinul 

Ribnik

a Facultatea de filozofie

Precizare a Agenției

Aden
au 

din 
cu 

ve
in

HANOI 20 (Agerpres). 
tiile occidentale de presă 
transmis în ultimele zile știri 
surse americane, în legătură 
unele sondaje întreprinse în 
derea începerii negocierilor 
problema vietnameză. In legătură 
cu aceasta, Agenția Vietnameză 
de informații a fost autorizată să 
dea publicității o declarație po
trivit căreia informațiile difuzate 
de Departamentul de Stat al 
S.U.A. privind un așa-numit son
daj de a se începe tratative, efec
tuat de partea Republicii Demo
crate Vietnam „sînt o născocire, 
fără temei".

un nou atac în interiorul Saigonului. Agenția Reu- 
ter 
un puternic foc împotriva unui post de poliție si
tuat Ia numai 6 km de centrul capitalei.

Din surse de la Saigon se arată că atacul între
prins de compania patriotilor a durat aproximativ 
15 minute. Nu se cunosc încă amănunte în legătură 
cu pierderile suferite de postul polițienesc.

In ultimele 48 de ore, după cum informează a- 
gențiile de presă, forțele Frontului național de eli
berare au declanșat noi atacuri împotriva guverna
mentalilor. Agenția U.P.I. relata în acest sens că 
cel mai puternic atac lansat de partizani a fost în
dreptat împotriva unui post guvernamental din apro
pierea orașului Guang Ngai. Un purtător de cuvînt 
al comandamentului american a declarat că trupele 
garnizoanei guvernamentale au suferit pierderi grele. 
Din aceeași sursă se arăta că trupele partizanilor 
sud-vietnamezi au atacat puternic în două rînduri 
postul guvernamental.

releva că o companie a patriotilor a declanșat Atac al patriotilor
în Saigon

de-a XlX-a aniversări a războ- 
Împotriva colonialismului iran-

HANOI 20 (Agerpres). — în sala Ba Dinh, din 
capitala R. D. Vietnam, a avut loc o adunare pen
tru sărbătorirea celei de-a V-a aniversări a Frontu
lui Național de Eliberare din Vietnamul de sud (20

decembrie), a celei 
iului de rezistentă 
cei (19 decembrie) și a celei de-a XXI-a aniversări 
a Armatei Populare Vietnameze (22 decembrie). La 
adunare au participat președintele Ho Și Min, con
ducători de partid și de stat, membri ai Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, reprezentant! ai Fron
tului Patriei, ai unor organizații de masă, ai tor
telor armate, reprezentanți ai presei și radioului.

A luat cuvîntul Ton Duc Thang, președintele 
Prezidiului C.C. al 
nani, care a vorbit 
Vietnamul de sud și 
vietnamez împotriva 
reuniiicarea patriei. 
Viet, membru al C.C.
din Vietnam și membru al Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei.

Frontului Patriei din Viet- 
despre lupta de eliberare din 
despre lupta întregului popor 
agresiunii americane, pentru
A vorbit apoi Hoang Quoc 

al Partidului celor ce muncesc

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, timp de cite- 
va ore a avut loc un puternic 
schimb de focuri după ce unități 
ale forțelor aeriene dominicane 
au atacat cu mitraliere, tancuri 
și mortiere pe participanții la o 
manifestare organizată în acea
stă localitate de forțele constitu- 
ționaliste în memoria colonelului 
Fernandez Dominguez, ucis în 
cursul evenimentelor care au ur
mat intervenției americane în a- 
ceastă țară. Trupele regulate din 
Santiago au supus unui adevărat 
asediu pe constituționaliștii avînd 
în frunte pe șeful fostului gu
vern constitutionalist, colonelul 
Francisco Caamano care s-au re
fugiat în hotelul Matun. In urma 
incidentelor s-au înregistrat 22 de 
morți dar, potrivit unor versiuni 
neoficiale, numărul victimelor 
este mult mai mare. In cursul 
serii ciocnirile armate au reizbuc- 
nit la Santiago, dar, calmul a 
putut fi restabilit după interven
ția, la cererea guvernului provi
zoriu dominican, a unei unități a 
forțelor interamericane.

La aflarea evenimentelor din 
orașul Santiago numeroși locui
tori ai capitalei dominicane, 
Santo Domingo, au ieșit pe străzi 
pentru a protesta împotriva re
presiunilor forțelor armate. Și 
aici au avut loc incidente, mai 
multe persoane fiind ucise.

ales 
nouă 

unei 
Paris,

duminică 
perioadă 

conferințe 
la Paris, Roger 
al Franței, a co

aie celui de-al

ani 
ținută luni seara 

ministrul 
rezultatele

de scrutin al alegerilor preziden-

de interne 
definitive

oficial noul său mandat

După anunțarea rezultatelor 
alegerilor, fruntași politici fran
cezi au făcut declarații, expri- 
mîndu-și părerea despre semnifi
cația votului. Primul ministru 
Pompidou a declarat presei că 
este satisfăcut de rezultatul scru
tinului și și-a exprimat speranța 
că acest rezultat „corespunde 
unei situații durabile“.

François Mitterrand a decla
rat că numărul mare de voturi 
pe care I-a obținut confirmă că

„se apropie momentul în care 
republicanii vor ieși victorioși“.

Waldeck Rochet, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Francez, a declarat la postul de 
radio „Europe-1“ că „principala 
concluzie a alegerilor preziden
țiale rezidă în faptul că în jurul 
numelui candidatului unic al 
stîngii s-a realizat atît în primul 
cît și în cel de-al doilea tur de 
scrutin o largă regrupare repu
blicană

R. P. CHINEZĂ, lucrări de montare a unei noi
rețele care va Iurniza energie electrică regi
unilor din preajma lacului Tongting, China 

centrală

.*>-•4~.,,.

Aa început să funcționeze
în Zambia a sosit 

transport aerian de 
Es Salaam, efectuat de avioane 
forțelor aeriene britanice, 
„podului aerian" preconizat în vede
rea aprovizionării

duminică primul 
petrol, de la Dar 

ale 
în cadrul

Zambiei
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La Facultatea de filozofie a 
Universității din Buenos 
Aires a avut loc întîlnirea 

liderilor sindicali și ai reprezen
tanților organizațiilor studențești 
și de tineret din Argentina, Chile, 
și Uruguay. întîlnirea care tre
buia să aibă loc la Montevideo, 
a fost mutată în Argentina, ca 
urmare a stării excepționale de
cretate în Uruguay. Principala 
problemă pe ordinea de zi a fost 
apărarea suveranității. naționale 
și a libertăților democratice.

Participanții la întîlnire au pro
testat energic împotriva agresiu
nii americane în Vietnam și în 
Republica Dominicană. De ase
menea, a fost lansat un apel că
tre toate popoarele și tineretul din 
țările Americii Latine pentru so
lidaritate cu lupta poporului viet
namez. Reprezentanții organiza
țiilor de tineret din cele trei 
țări au protestat împotriva pla
nurilor americane de creare a 
forțelor armate interamericane 
permanente.

Acest transport de 
petrol este o urmare a 
boicotului impus de 
Rhodesia prin suspen
darea livrărilor de pe
trol către țara vecină. 
După cum se știe, pe
trolul parvenea în Zam
bia prin teritoriul rho- 
desian. Insă, îndată 
după decretarea em
bargoului britanic asu
pra livrărilor de petrol 
către Rhodesia, guver
nul de la Salisbury a 
instituit boicotul asu
pra livrărilor destinate 
Zambiei. In urma a- 
cestei „contramăsuri“ a 
lui Ian Smith, guver
nul zambian a anunțat 
că este silit de împre
jurări să introducă o 
strictă raționalizare a 
produselor petrolifere, 
pînă la normalizarea 
situației.

S-a anunțat, în mod 
oficial, că podul aerian 
va funcționa „atita 
timp cît va fi necesar“, 
pentru satisfacerea ne
voilor de combustibil 
ale industriei de ex
tracție a cuprului și a 
necesităților de petrol

și combustibil lichid, 
în general, din Zambia. 
Totodată, s-a făcut cu
noscut că în cursul a- 
cestei săptămîni, podul 
aerian va începe să 
funcționeze și mai ac
tiv. In afară de aceas
ta, o serie de state 
africane între care Ke
nya, Tanzania și Ugan
da. s-au oferit să con
tribuie la crearea re
zervelor de produse 
petrolifere pentru Zam
bia. Agenția Reuter 
anunță, pe de altă par
te, că vasul petrolier 
norvegian „Staberg“, 
ce transporta 16 000 
tone de petrol, desti
nate inițial Rliodesiei, 
a primit ordin din par
tea companiei „Shell 
Oii" să se îndrepte cu 
întreaga încărcătură 
spre portul kenyan 
Mombasa. Tankerul 
era staționat în portul 
Beira din Mozambic, 
fără să descarce însă 
petrolul, conform dis
pozițiilor primite după 
instituirea embargoului 
britanic împotriva Rho- 
desiei.

• PROFESORUL Mihai Berza de la catedra de 
istorie universală a Universității din București, mem
bru corespondent al Academiei Republicii Socialiste 
România, a conferențiat la Școala națională de 
limbi orientale din Paris despre viață și opera lui 
Nicolae lorga, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de 
la moartea marelui cărturar român. Conferențiarul 
a fost prezentat deprof. univ. André Mirambel, 
directorul acestei școli, membru al Academiei fran
ceze.

• 1N ultimii doi ani a avut loc o accelerare a 
procesului de iniiltrare a capitalurilor nord-ameri
cane în unele ramuri de bază ale economiei Ecuado
rului. In acest timp, potrivit statisticilor oliciais. 
19 întreprinderi industriale din ramurile producă
toare de bunuri de consum au primit 22 de împru
muturi, totalizind peste 3,5 miliarde de dolari. In 
același timp, a crescut considerabil numărul com
paniilor ecuadoriane care și-au unilicat capitalurile 
cu cele ale unor liliale nord-americane, preluînd 
sectoarele-cheie ale industriei și agriculturii tării.

Deși dețin deja cele mai mari supraiețe de pă- 
mint în Ecuador, monopolurile nord-americane au 
cerut recent concesionarea unor noi suprafețe de 
teren.

9 REFERINDU-SE la recenta vizită a secretarului 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, ziarul „New York 
Times" spune că discuțiile pe care acesta le-a pur
tat cu generalul Franco, ,,au arătat că Spania are o 
mai mare înțelegere pentru poziția Statelor Unite 
în Vietnam decît sesiunea Consiliului ministerial a! 
N.A.T.O. de săptămîna trecută".

„Deși Spania nu este membră a N.A.T.O., ea are 
un pact militar cu Statele Unite, și Washingtonul, 
în. mod tradițional, ține la curent pe aliatul său 
spaniol cu discuțiile ce se poartă în cadrul orga
nizației", iar vizita lui Dean Rusk a avut ca scop 
„o mai puternică cimentare" a acestei alianțe.

Acțiuni
tineretului
Țj n număr de 
(J studențești j

ale
olandez

16 organizații 
și de tineret 

din Olanda au hotărît să 
întreprindă acțiuni comune de 
solidaritate cu poporul vietria- 

,Afară cu trupele america- 
,.Vietnamul 

fost lozincile 
care au orga- 
de protest la

mez. 
ne din Vietnam“, 
vietnamezilor", au 
scandate de tinerii 
nizat demonstrații 
Haga și Amsterdam.

In ciuda faptului că autoritățile 
din Amsterdam au interzis orga
nizarea unor expoziții în una din 
piețele orașului, cu aspecte din 
lupta eroică a poporului vietna
mez, tinerii și tinerele și-au prins 
fotografiile și lozincele pe spate 
și au demonstrat pe străzile ora
șului.

ÎNTREVEDERILE
JOHNSON-ERHARD

Luni dimineață a 
avut loc la Casa Albă 
prima întrevedere 
între președintele

Johnson și cancelarul 
vest-german, Lud
wig Erhard.

în cursul convorbirii s-a tăcut o trecere în re
vistă a situației internaționale, fiind examinate si- 
tuafia din N.A.T.O., problemele înarmării nucleare 
în cadrul alianței atlantice, problemele economice 
ale R.F. Germane, precum și situația din alte regi
uni ale lumii, printre care : Rhodesia, Vietnam, 
America Latină.

încă înaintea sosirii cancelarului vest-german în 
capitala federală americană, atît în cercurile diplo
matice de la Bonn cît și din Washington, s-a 
menționat că scopul principal al acestei vizite este 
încercarea guvernului vest-german de a obține „un 
rol mai mare declt pînă acum’ în sistemul nuclear 
al alianței atlantice. In repetate rînduri purtători 
de cuvînt ai guvernului vest-german au arătat că 
R. F. Germană se consideră „un partener de mina 
a doua" în alianța atlantică, atîta timp cît „nu va 
avea un, deget pe trăgaciul nuclear" sau ce! puțin 
cît timp glasul ei nu va avea o greutate mai mate 
în hotărîrile privind folosirea armamentului nuclear 
al N.A.T.O.
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9 DUPĂ patru zile de dezbateri, primul Congres 
al Partidului Socialist Italian al Uunitătii Proletare 
și-a încheiat lucrările duminică seara prin adopta
rea documentului politic final și alegerea Comite
tului Central.

• După cum anunță agenția TASS, Urho Kekko
nen, președintele Finlandei, a sosit in Uniunea So
vietică intr-o vizită neoiiciaiă.

• ÎN capitala Nigeriei se desiășoară lucrările 
primului Congres al Partidului muncitoresc țără
nesc socialist din Nigeria, la care participă aproxi
mativ 350 de delegați, oaspeți și reprezentanți ai 
organizațiilor democratice din tară, precum și re
prezentanți ai unor partide trăiești. Uce Omo, pre
ședintele partidului, a declarat că P.M.T.S. din Ni
geria, creat acum doi ani șl jumătate, este o orga
nizație închegată din punct de vedere ideologic și 
politic care, condueîndu-se după ideile marxism- 
leninismului, se situează în avangarda oamenilor 
muncii din Nigeria.

• ÎN alegerile de duminică pentru funcția de 
primar al orașului Naha (Centrul administrativ al 
Okinawei) a ieșit învingător candidatul Partidului 
de guvernămînt, Nisime. Totuși majoritatea obținută 
este destul de precară. Făcînd bilanțul acestor ale
geri, agenția Kiodo Țușin arată că 50 534 de alegă
tori s-au pronunțat în favoarea reprezentantului 
Frontului democratic, Tayra, iar Nisime — ales pri
mar — a obținut 53 785 de voturi.
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