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Toate forțele, toate 
capacitățile de creație — 

în slujba înfăptuirii 
marilor sarcini ale 

construcției socialiste
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Conferința organizației de partid
a municipiului București

județene de partid, oamenilor muncii din industrie 
și agricultură, institutelor de cercetări și proiectări 

din întreaga țară

Stimați tovarăși,

Conferința organizației de 
Astid a municipiului Bucu
rați are loc la sfîrșitul celui 
de-al treilea an al cincinalului 
și la începutul pregătirilor pen
tru cel de-al patrulea; de a- 
ceea, ea are o importanță deo
sebită și, fără îndoială, va avea 
o influență pozitivă asupra 
desfășurării activității de par
tid în Capitala țării, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1969.

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a adresa delegatilor 
la conferință, tuturor membri
lor de partid din municipiul 
București un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
(aplauze puternice).

După cum știți, recenta ple
nară a Comitetului Central al 
partidului a făcut bilanțul re
zultatelor dobîndite în primii 
trei ani ai cincinalului, subli
niind că datorită muncii pline 
de abnegație depuse de clasa 
muncitoare, de țărănime, de in
telectualitate, directivele tra
sate de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională se în- 

|53>tuiesc cu succes, se asigura 
dezvoltarea susținută a econo
miei și, pe această bază, ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al întregului nostru popor. 
Plenara Comitetului Central a 
apreciat că rezultatele obținute 
în acești trei ani sînt o dovadă 
a realismului planului cincinal, 
a faptului că programul elabo
rat de Congresul al IX-lea co
respunde pe deplin condițiilor 
și posibilităților țării noastre, 
capacității creatoare a clasei 
muncitoare, a poporului român, 
că prevederile sale vor fi nu 
numai realizate, ci și depășite.

La aceste realizări o contri
buție de seamă au adus-o co
muniștii, oamenii muncii din 
Capitala patriei noastre. în dis
cuțiile care au avut loc, în da
rea de seamă prezentată de co
mitetul municipal de partid 
s-au evidențiat rezultatele ob
ținute de Capitală, aportul său 
la înfăptuirea programului ge
neral de dezvoltare a țării. Fără 
îndoială, municipiul București 
— principalul centru industrial 
al țării — are o pondere în
semnată în realizările obținute 
pînă acum în îndeplinirea pla
nului industriei noastre socia
liste. De aceea aș dori să folo
sesc acest prilej pentru a feli
cita din toată inima pe toți 
muncitorii, inginerii, tehnicie
nii, oamenii de știință și cul
tură din Capitală și să le urez 
succese tot mai mari în acti
vitatea lor de viitor (vii și în
delungi aplauze).

După cum s-a subliniat la 
plenara Comitetului Central al 
partidului, anul 1969 are un rol 
hotărîtor în înfăptuirea obiec
tivelor actualului cincinal și în 
pregătirea bazei materiale pen
tru trecerea la viitorul plan de 
cinci ani în curs de elaborare. 
Este adevărat că prevederile 
planului pe anul viitor sînt 
mobilizatoare, cum au spus aici 
mai mulți tovarăși. Ele sînt în 
deplină concordanță cu preve
derile planului cincinal și asi
gură — atît în domeniul pro
ducției industriale și agricole, 
cît și în domeniul ridicării ni
velului de viață al oamenilor 
muncii — îndeplinirea în în
tregime a hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea și chiar unele de
pășiri într-o serie de sectoare 
de activitate.

Anul viitor va fi marcat de 
evenimente importante pentru 
viața socială și politică a țării 
noastre. La începutul lunii mar
tie vor avea loc alegerile pen
tru Marea Adunare Națională. 
In august vom aniversa 25 de 
ani de la eliberarea patriei și, 
probabil tot în cursul anului 
viitor, va avea loc Congresul

al X-lea' al partidului. Organi
zațiile de partid trebuie să ia 
toate măsurile pentru a asigura 
o largă mobilizare a oamenilor 
muncii, ca acest an să fie mar
cat de cît mai multe succese 
în construcția socialistă, în în
florirea patriei. Conferința or
ganizației dumneavoastră de 
partid a inițiat astăzi o che
mare către toate organizațiile 
județene de partid, către toți 
oamenii muncii, pentru înfăp
tuirea și depășirea prevederi
lor planului pe 1969. Apre
ciez această chemare ca o ac
țiune bună și sînt convins că 
ea va avea o influență pozitivă 
nu numai în activitatea econo
mică și socială din Capitală, ci 
și din întreaga țară, (aplauze 
prelungite).

De asemenea, consider impor
tantă chemarea adresată de cele 
trei institute de cercetare și 
proiectare din sectorul 7, către 
toate institutele de cercetare 
din Capitală și din țară. Ea va 
exercita, cred, o înrîurire po
zitivă asupra dezvoltării vii
toare a activității de cercetare 
și — cum discutam cu preșe
dintele Academiei — va consti
tui poate șocul necesar pentru 
a pune în mișcare unele insti
tute de cercetare care se mișcă 
mai lent.

Doresc să subliniez aici că 
Secretariatul Comitetului Cen
tral al partidului va urmări fe
lul în care organizația dumnea
voastră. cît și institutele de cer
cetare își vor îndeplini anga
jamentele luate prin chemare ; 
de asemenea, vom urmări felul 
în care organizațiile de partid 
județene vor răspunde la che
mările din București, felul în 
care își vor îndeplini angaja
mentele pe care și le vor lua. 
La sfîrșitul anului viitor vom 
face bilanțul — nu secret, ci 
public, prin presă — al felului 
în care comitetele județene de 
partid și-au îndeplinit angaja
mentele asumate. Deci, tovară
și. s-a pornit o întrecere între 
organizațiile partidului nostru 
(vii și puternice aplauze). Aș 
dori din toată inima ca orga
nizația municipiului București 
să cîștige întrecerea. Vă doresc 
succes, (ap)auze îndelungate).

După cum cunoașteți, planul 
pe anul viitor prevede crește
rea producției industriale cu 
10.8 la sută. în acest scop sînt 
asigurate atît mijloacele ma
teriale și financiare, cît și forța 
de muncă, tot ceea ce trebuie 
pentru ca planul să fie înfăp
tuit în bune condiții.

în activitatea sa, partidul 
nostru pornește de la faptul 
că construcția socialismului în
seamnă nu numai răsturnarea 
capitaliștilor — pentru că a- 
ceasta am înfăptuit-o de mult 
— nu numai socializarea mij
loacelor de producție — pen
tru că și aceasta am realizat-o 
de mult. Noi am realizat o u- 
nitate deplină în ce privește 
caracterul economiei noastre 
socialiste, atît la orașe cît și 
la sate ; dar aceasta constituie 
începutul, tovarăși. Pentru con
strucția socialismului, pentru 
desăvîrșirea socialismului, este 
necesar să se creeze baza ma
terială corespunzătoare, o in
dustrie puternică, o agricultură 
avansată, o știință și cultură 
înaintate. Fără realizarea aces
tor obiective fundamentale nu 
se poate vorbi de construcția 
socialismului, nu se poate vorbi 
de desăvîrșirea socialismului, 
de asigurarea condițiilor pen
tru trecerea la făurirea socie
tății comuniste. De aceea noi 
punem în centrul activității 
partidului făurirea unei puter
nice economii moderne, la ni
velul țărilor celor mai avan
sate din lume. Numai realizînd 
acest țel vom putea spune că 
am ajuns la desăvîrșirea cons
trucției socialiste. Iată de ce 
este necesar să depunem efor

turi susținute pentru a asigura 
un ritm înalt de dezvoltare e- 
conomiei, și în primul rînd in
dustriei noastre, un progres 
continuu al agriculturii noastre 
socialiste ; numai pe această 
bază vom ajunge la desăvîrși
rea socialismului (vii aplauze).

In această muncă, dumnea
voastră, comuniștilor din Ca
pitală, tuturor oamenilor mun
cii din municipiul București, 
vă revin sarcini deosebit de 
mari. S-a vorbit de ele aici, nu 
doresc să mă opresc asupra 
lor. Consider că ele au fost 
bine înțelese — și angajamen
tele prezentate în chemarea a- 
dresată celorlalte organizații de 
partid dovedesc acest lucru. 
Trebtiie spus însă, tovarăși, ca 
de la angajament pînă la rea
lizare este un drum lung, care 
cere o muncă intensă, bine or
ganizată; este necesar ca toate 
forțele clasei muncitoare, ale 
inginerilor, tehnicienilor și oa
menilor de știință din Capitală 
să fie strîns unite pentru a va
lorifica pe deplin experiența, 
elanul și energia lor creatoare ; 
numai astfel se va asigura ca 
atit sarcinile de plan, cît și 
angajamentele pe care vi le-ați 
luat să fie duse la bun sfîrșit.

Este știut că pe lingă rezul
tatele bune pe care le-au avut 
organele și organizațiile de par
tid din Capitală — despre care 
s-a vorbit mult aici și în mod 
îndreptățit — în diferitele sec
toare ale muncii s-au manifes
tat și o serie de neajunsuri și 
lipsuri. N-ar fi stricat, poate, 
dacă delegații care au luat cu
vântul s-ar fi referit ceva mai 
mult la acestea. Nu pentru a 
umbri realizările, ci pentru a 
trage învățăminte din neajun
surile care s-au manifestat în 
trecut și, mai cu seamă pentru 
a desprinde concluzii în vede
rea lichidării lor, asigurării 
bunului mers al activității în 
viitor. Noi nu spunem întâm
plător că critica și autocritica 
reprezintă o lege a dezvoltării 
noastre.

Faptele demonstrează, tova
răși că în economia din Bucu
rești, există încă multe rezerve 
nevalorificate. Dacă ne referim 
la folosirea capacităților de 
producție existente trebuie să 
spunem că indicele de utilizare 
a mașinilor-unelte este de nu
mai 47,7 Ia sută, fiind chiar 
sub indicele general pe țară, 
care depășește 55 la sută, deși 
la plenară noi l-am apreciat 
și pe acesta ca nesatisfăcător. 
In întreprinderile din Capitală 
se mai găsesc mașini și utilaje 
nefolosite în valoare de 160 mi
lioane lei, din care jumătate 
sînt aduse din import. La o se
rie de uzine unele utilaje stau 
remontate, nefolosite de peste 
doi ani. Cred că era bine dacă 
se analizau mai serios cauzele 
acestor stări de lucruri și, mai 
cu seamă, acțiunile pe care și 
le propune organizația de par
tid a Capitalei să le întreprindă 
pentru a realiza hotărîrea Ple
narei Comitetului Central ca 
în cursul anului viitor să se 
lichideze cu desăvîrșire aseme
nea situații.

S-a vorbit aici despre pro
blema lipsei brațelor de muncă, 
dar nu s-a arătat în același 
timp cîte ore au fost pierdute 
datorită stagnărilor în produc
ție și altor cauze care țin de 
disciplina și buna organizare a 
producției. Consider necesar ca 
Conferința organizației munici
piului București să stabilească, 
în hotărîrea sa, măsuri precise 
pentru folosirea din plin a ca
pacităților de producție exis
tente ; utilajele ce stau nefo
losite să fie date în producție 
sau — dacă nu sînt necesare 
în Capitală — să fie reparti
zate altor întreprinderi. Nu 
ne putem permite luxul să ți
nem utilaje nefolosite !

Organizația din București

trebuie să reflecteze și în le
gătură cu problemele creșterii 
productivității muncii. Este a- 
devărat că sînt rezultate bune 
în realizarea planului în acest 
domeniu. Cu toate acestea, în 
Capitală se manifestă o folo
sire nerațională a forței de 
muncă atît productivă, cît 
mai cu seamă a persona
lului tehnico-administrativ. 
Iată cîteva date care vor
besc despre faptul că scheme
le acestui personal sînt supra
încărcate. Pe ansamblul in
dustriei municipiului Bucu
rești, la 100 de muncitori revin 
18 persoane care nu lucrează 
direct în producție. La între
prinderile constructoare ^le 
mașini — 25‘, la întreprinde
rile industriei chimice — 21, 
la întreprinderile industriei 
alimentare — 20. Situația este 
mai bună în ramura indus
triei ușoare, unde la 100 de 
muncitori revine 10,3 personal 
tehnico-administrativ. Trebuie 
să facem pași hotărîți pentru 
a lichida lipsurile în folosi
rea forței de muncă, pentru 
că acestea influențează în 
mod negativ asupra producti
vității muncii în întreprinde
rile Capitalei.

Se întreprind încă din 1967 
o serie de studii privind îm
bunătățirea organizării pro
ducției și a muncii în Bucu
rești. Au fost scoase cu ace
ste prilejuri în evidență mari 
posibilități pentru mai buna 
folosire a timpului de mun
că, pentru mai buna organi
zare a activității în întreprin
deri. Din păcate, măsurile pre
conizate se aplică destul de 
încet, iar în multe părți au 
fost date uitării. Este, cred, 
necesar ca și în această pri
vință Conferința să stabileas
că sarcini precise pentru a 
asigura punerea în aplicare, în 
cursul anului 1969. a măsuri
lor elaborate pe baza studii
lor efectuate de specialiști. 
Știți că anul viitor. în confor
mitate cu hotărîrile Conferin
ței Naționale, urmează să tre
cem la formarea centralelor, 
la acțiunea de concentrare a 
întreprinderilor mici pentru 
ca, pe această cale, să asigurăm 
o mai bună folosire atît a ca
drelor de specialitate, cît și a 
cadrelor de muncitori și, în 
același timp, să obținem o 
mai mare rentabilizare a ac
tivității întreprinderilor noa
stre. Și în Capitală sînt multe 
întreprinderi mici care aparțin 
aceluiași minister și care lu
crează independent ; comitetul 
municipiului București, îm
preună cu ministerele, cu 
centralele, cu conducerile în
treprinderilor, trebuie să gă
sească soluții care să ducă la 
lichidarea acestei stări de 
lucruri.

S-a vorbit aici de lipsa 
forței de muncă, deși este greu 
ca în România să ne plîngem 
că nu avem brațe de muncă, 
atunci cînd în agricultură lu
crează încă circa 50 la sută 
din populația activă a țării, 
în timp ce în alte țări — nu 
chiar dintre cele mai avansate 
— ponderea acestei populații 
este sub 30 la sută. Cred că 
nici în București nu se poate 
vorbi de o lipsă de forță de 
muncă. Se poate, în schimb, 
vorbi de o folosire a ei ne
rațională, de lipsuri în cali
ficarea cadrelor în diferite 
domenii de specialitate. Cred 
că trebuie luate măsuri pen
tru ca, încă din cursul anu
lui 1969, întreprinderile să 
treacă la pregătirea muncito
rilor calificați atît în școlile 
de care dispunem actualmen
te, cît și prin calificarea la 
locul de muncă. Trebuie, 
totodată, luate măsuri pentru 
a se pune capăt fluctuației, 
pentru a se asigura stabilita-

întea și disciplina în muncă 
toate sectoarele de activitate. 0

Problema asigurării cadrelor 
și a calificării lor, a folosirii 
raționale a forței de muncă 0 
și a disciplinei în producție 
este o problemă deosebit de 
importantă ; vom merge în- W 
tr-un ritm și mai rapid îna
inte în economie numai în a 
măsura în care vom ști să" 
rezolvăm în mod just și ope
rativ această problemă. As- gk 
tăzi este de înțeles pentru toți 
că în nici un sector nu se mai 
poate asigura dezvoltarea e- £& 
conomiei fără oameni cu caii- 
ficarea cea mai înaltă, fără 
oameni pricepuți și hotăriți să 0 
facă totul pentru a înfăptui 
sarcinile încredințate de par
tid, pentru a corespunde în- 0 
crederii acordate de clasa 
muncitoare. Fiecare director, 
muncitor, maistru, ministru^ 0 
secretar de partid poar
tă, la locul său de mun
că, răspunderea pentru în- 0 
deplinirea sarcinilor ce i-au 
fost încredințate în fața po
porului — și este firesc să fie 0 
menținut în munca respecti
vă numai în măsura în care 
răspunde cum se cuvine a- 0 
cestei încrederi (vii aplauze).

Avem toate condițiile, tova- _ 
răși, să asigurăm cadrele ne- 0 
cesare în toate sectoarele. In 
anii regimului nostru socialist 
au crescut zeci și zeci de mii 0 
de ingineri, sute de mii de 
muncitori calificați, care — a 
prin munca lor — au dovedit 0 
că au~ capacitatea și hotărîrea 
de a înfăptui politica, progra- a 
mul partidului nostru. Să pu- " 
nem la muncă oameni destoi
nici, cu încredere, să-i spri- A 
jinim și vom putea îndeplini " 
toate sarcinile care ne revin 
(puternice aplauze). ț

La plenara Comitetului Cen
tral s-a acordat o atenție deo- 
sebită problemei reducerii 0 
cheltuielilor materiale, care 
sînt încă mari, problemei fo- 
losirii mai judicioase a mij-" 
loacelor materiale și finan
ciare. asigurării unei viteze de a 
rotație cît mai rapide a mij-" 
loacelor circulante și a mij
loacelor fixe. Nu este un se- a 
creț pentru nimeni, mai ales" 
pentru cei ce se ocupă de pro
blemele economice, că orice A 
încetinire în circulația mijloa- “ 
celor materiale duce la stag
nare în dezvoltarea economiei. 0 
împiedică mersul rapid înain
te. Este necesar să acordăm o 
atenție mai mare decît pînă 0 
acum folosirii raționale a mij
loacelor materiale, lichidării 
stocurilor supranormative de 0 
materii prime, materiale și 
produse finite, luării tuturor 
măsurilor pentru a nu mai ad- 0 
mite crearea lor. In Capitală 
valoarea acestora era, la 1 oc- 
tombrie, de peste un miliard 0 
de lei. Trebuie luate măsuri 
pentru micșorarea hotărîtă a 
consumurilor de materiale, li- W 
chidarea sau reducerea sub
stanțială a pierderilor provo- a 
cate de rebuturi, care în între- " 
prinderile din București se ri
dică la 88 de milioane lei ; sînt 
necesare măsuri energice pen- w 
tru economisirea combustibi
lului, a tuturor mijloacelor^ 
materiale și financiare. Fie-" 
care în sectorul său de lucru 
— director, muncitor — tre- a 
buie să înțeleagă că aceste" 
mijloace aparțin întregului 
nostru popor, că ele trebuie ț 
chibzuite și gospodărite cu 
răspundere și că de aceasta 
fiecare răspunde în fața parti- " 
dului, a clasei muncitoare, a 
poporului. In această privin- 0 
ță, trebuie să acționăm cu mai 
multă hotărîre și cu mai mul- 0 
tă intransigență, tovarăși ! Să 
terminăm cu atitudinea de to-

Informînd despre desfășurarea 
conferinței organizației de partid 
a municipiului București și a u- 
nor organizații județene de par
tid, ziarele de ieri au adus la 
cunoștința opiniei publice conți
nutul unor chemări la întrecere 
menite să impulsioneze activita
tea în toate ramurile industriei, 
în agricultură, în știință, în toate 
domeniile de activitate, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor stabilite de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R., pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noa
stră. Chemarea conferinței orga
nizației de partid a muncipiului 
București către toate organizațiile 
județene ale Partidului Comunist 
Român, către toți oamenii mun
cii, Chemarea conferinței organi
zației de partid Timiș către toate 
organizațiile județene ale Parti
dului Comunist Român, către în
treaga țărănime, către toți oame
nii muncii din agricultură, Che
marea institutelor de cercetări 
și proiectări din sectorul 7 dl mu
nicipiului București către toate 
institutele de proiectări și cerce
tări din țară configurează o am
plă acțiune creatoare, expresie a 
înaltei conștiințe a comuniștilor, 
a răspunderii lor pentru înfăptui
rea politicii partidului, pentru 
ridicarea pe noi trepte a eco
nomiei și culturii noastre socia
liste.

Analizînd cu spirit de răspun
dere rezultatele dobîndite în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului, în anii 1966—68, 
marile resurse și posibilități de 
care dispun întreprinderile, con
ferințele au apreciat că există

toate condițiile pentru îndeplini
rea și depășirea planului de stat 
pe anul 1969.

„Anul în care vom păși — se 
arată în Chemarea organizației 
de partid a municipiului Bucu
rești — are o semnificație și o 
importanță cu totul deosebite : 
este anul în care poporul nos
tru va sărbători cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei; 
este anul hotărîtor în înfăptuirea 
planului cincinal; este anul în 
care ne vom pregăti intens pen
tru cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român".

Intr-un spirit de analiză și dez
batere creatoare, cu însuflețirea, 
răspunderea și luciditatea proprii 
comuniștilor, chemările reliefea
ză, prin obiective concrete, prin 
măsuri științifice fundamentate, 
posibilitățile de îndeplinire și de
pășire a planului celui de al 
IV-lea an al cincinalului, pen
tru traducerea în viață a marilor 
sarcini stabilite de Congresul 
al IX-lea, de Conferința Națio
nală a P.C.R., de plenarele C.C. 
care au urmat — în domeniul 
industriei, al producției agricole, 
în proiectarea și realizarea la ter
men a investițiilor planificate, 
în înfăptuirea obiectivelor privind 
satisfacerea cerințelor pieții in
terne și ale exportului, în crește
rea eficienței întregii activității 
economice și științifice din patria 
noastră.

In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Capi
tală, conferința organizației de 
partid a municipiului București 
prevede, printre altele, în anga
jamentele înscrise în chemarea la 
întrecere, „îndeplinirea ritmică a

planului și depășirea volumului 
producției industriale planificate 
cu cel puțin 1 la sută, adică cu 
aproape 500 milioane lei; această 
depășire, urmează să fie ob
ținută în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii". 
Apreciind existența unor impor
tante resurse materiale si umane 
în domeniul agriculturii, confe
rința organizației de partid Ti
miș conturează, în chemarea sa 
Ia întrecere, obiective de primă 
însemnătate, privind creșterea 
producției agricole vegetale și a- 
nimale, consolidarea economică 
a cooperativelor agricole de pro
ducție, a întreprinderilor agricole 
de stat, dezvoltarea generală a 
agriculturii noastre socialiste. 
Chemarea instituțiilor de cerce
tare și proiectare conține, de a-* 
semenea, obiective care converg 
spre o angajare și mai deplină, 
cu maximum de eficiență, a pro
iectării și cercetării științifice, în 
cîmpul producției materiale, „o- 
rientarea întregului potential de 
cercetare științifică către acele 
direcții care corespund cerințe
lor pe care le ridică soluționarea 
celor mai importante probleme 
actuale și de perspectivă ale e- 
conomiei noastre".
. Aceste chemări — aduse ime
diat la cunoștința conferințelor 
organizațiilor județene de partid 
care au avut loc în cursul zilei 
de sîmbătă, a tuturor oamenilor 
muncii — au fost primite cu un

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Conferințe ale
unor organizații

judefene ale U.T.C
Sîmbătă și duminică au a- 

vut loc într-un număr de 
orașe ale tării conferințe ale 
organizațiilor județene ale 
Uniunii Tineretului Comu
nist. La lucrările conferințe
lor au participat delegații u- 
teciștilor din orașe și sate, 
aleși în adunările și confe
rințele organizațiilor U.T.C. 
— tineri muncitori, ingineri 
și tehnicieni, cooperatori și 
lucrători din întreprinderile 
de mecanizare a agriculturii, 
studenți și elevi, precum și 
numeroși invitați, reprezen
tanți ai unor instituții și or
ganizații obștești. In cadrul 
conferințelor au fost anali
zate rezultatele obținute în 
activitatea organizațiilor de 
tineret, traducerea în viață 
a măsurilor adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. din 29 
noiembrie—1 decembrie 1967 
privind îmbunătățirea activi
tății instructiv-educative în 
rîndul tineretului, succesele 
obținute de tineri în munca 
pe care o desfășoară în uzi
ne și pe șantiere, pe ogoa
rele patriei. în institute de 
cercetări științifice. în școli 
și facultăți. în cursul dezba
terilor ca și în programele 
de activități adoptate în ca
drul conferințelor s-a re
liefat cu pregnantă dorința 
tineretului de a răspunde 
cu promptitudine și compe
tentă sarcinilor tot mai mari 
pe care i le pune în fața 
dezvoltarea actuală a socie
tății noastre, hotărîrea sa 
de a-si mobiliza toate re
sursele în realizarea impor
tantelor obiective pe care 
partidul le pune în fata in
dustriei, agriculturii. în fața

(Continuare în pag. a Ill-a)

Locul și rolul tînărului

0 ARIE COMPLEXĂ

NECESITĂ PREOCU
PÂRI PE ACEEAȘI

MĂSURĂ
In perioada pe care am par

curs-o de la Consfătuirea pe ța
ră a Uniunii Tineretului Comu
nist, Comitetul județean U.T.C. 
— Bihor a trecut la diversifica
rea și extinderea celor mai po
trivite forme și metode de 
muncă, la generalizarea expe
rienței bune acumulate în anii 
anteriori. Ne aflăm, acum, 
după o perioadă de timp ce ne 
permite, într-o bună măsură, 
să constatăm modul în care 
organizațiile de tineret din sa

Cu planul anual îndeplinit
• Colectivul Fabricii de 

confecții din Curtea de Ar
geș, raportează îndeplinirea 
planului anual încă de ia 
data de 14 decembrie. Pînă 
la sfîrșitul lunii se va ob
ține o producție suplimen
tară în valoare de peste 10 
milioane lei, iar sarcina Ia 
export a fost realizată cu o 
lună înainte de termen.

• Din întreaga țară sosesc 
vești cu privire la îndepli
nirea planului anual de că
tre tot mai numeroase co
lective de muncă. Din Con
stanța se anunță că sîmbă
tă. întregul județ a înde
plinit planul anual la pro
ducția industrială globală și 
la livrările pentru export. 
Sarcina privind creșterea 
productivității muncii a fost 
depășită cu 2,6 la sută, rea- 
lizîndu-se, totodată, un be-

neficiu suplimentar de 26,4 
milioane lei.
• Industria județului 

Neamț a livrat la export, 
înainte de termen, peste pre
vederi, 36 tipuri de mașini- 
unelte pentru industria lem
nului, 100 tone țevi din oțel, 
25 000 tone ciment, 700 mc 
cherestea, 150 tone fire și 
fibre sintetice, precum și în
semnate cantități de îngră
șăminte azotoase, produse a- 
limentare, țesături, hîrtie etc.

• Direcția regională C.F.R. 
Galați a realizat integral 
sarcinile pe anul 1968, dato
rită îndeosebi creșterii cu 4,4 
Ia sută a vitezei medii co
merciale la trenurile de 
marfă și cu 4,6 la sută la 
trenurile de călători, precum 
și sporirii tonajului mediu 
brut al trenurilor.

tele județului nostru au reușit 
să răspundă cerințelor noi ale 
instruirii, educării, pregătirii 
și integrării cît mai depline și 
armonioase a tinerilor în viața 
satului. Aprecierea ce se cu
vine de la început este că re
zultatele sînt, în general, cele 
scontate. în permanență, cu 
sprijinul comitetului județean 
de partid, ne-am preocupat de 
inițierea unor acțiuni adecvate, 
specifice. Au fost organizate 
consfătuiri și schimburi de ex
periență cu tinerii din coopera
tive agricole, pe sectoare de 
producție — o consfătuire la 
Salonta cu tineri din 21 de u- 
nități, un schimb de experien
ță la Valea lui Mihai și altul 
la Vaida la care au participat 
tineri din 18 și respectiv 19 co
operative — ca să le aminteso 
numai pe cele mai importante. 
De asemenea, în aproape toate 
cooperativele au fost organi
zate discuții de genul „tinerii 
întreabă, inginerul 
seri de calcul, 
acțiuni pe tema, 
bun mecanizator", 
agricultură 
care au 
măsuiă tot 
trenarea și 
tivă a tinerilor la muncă, la 
sporirea contribuției lor în re
alizarea unor lucrări de bună 
calitate ce vin în sprijinul ob-

răspunde", 
concursuri, 
„cel mai 
„cine știe 

cîștigă" etc. — 
contribuit într-o 
mai mare la an. 
participarea efec-

PARASCHIV ALECU 
prim secretar al Comitetului 
județean U.T.C. — Bihor

(Continuare în pag. a Ill-a)
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leranță fată de risipă, față de 
nesocotirea bunului întregului 
nostru popor !

Unii tovarăși au vorbit aici 
despre felul cum au început 
să lucreze comitetele de direc
ție înființate în acest an. în
tr-adevăr, timpul este încă 
scurt pentru a trage concluzii 
generale asupra activității lor. 
Dar, se pare că începutul este 
bun, că aceste comitete de di
recție oferă posibilitatea de a 
uni cunoștințele, priceperea 
celor mai buni specialiști din 
întreprinderile și instituțiile 
noastre în vederea găsirii unor 
soluții judicioase pentru bunul 
mers al activității. Cred. însă, 
că se impune din partea Co
mitetului municipiului Bucu
rești, a comitetelor sectoarelor, 
mai multă preocupare pentru 
felul în care își desfășoară ac
tivitatea comitetele de direcție 
și mai mult ajutor. Membrii 
acestor comitete trebuie să 
participe mai frecvent la ac
tivitatea lor, asigurind o justă 
orientare a muncii de condu
cere colectivă a întreprinderi
lor. De asemenea, aș dori să 
mă adresez miniștrilor — se 
găsesc aproape toți aici. Și ei 
ar trebui să meargă, cîteodatâ, 
la comitetele de direcție din 
întreprinderi și, mai ales, să 
asigure ca miniștrii adjuneți 
și directorii generali să parti
cipe la activitatea acestora cel 
puțin o dată la trei luni. Nu
mai în felul acesta ei pot a- 
corda un ajutor efectiv în so
luționarea problemelor pe care 
le ridică buna funcționare a 
întreprinderilor noastre. Din 
păcate, puține cadre de con
ducere din ministere fac acest 
lucru.

Aș dori să mă refer la a- 
dunările generale ale salaria- 
ților din întreprinderi care 
urmează sâ aibă loc în pe
rioada următoare și care, de 
asemenea, fiind la începutul 
activității lor, trebuie să se 
bucure de sprijin susținut atit 
din partea ministerelor, cit și 
a comitetului municipal de 
partid. Este necesar sâ asigu
răm evitarea oricăror tendințe 
de formalism în aceste adu
nări, ca ele să dezbată în mod 
temeinic problemele întreprin
derii, să analizeze în spirit 
critic activitatea, să-și spună 
cuvîntul asupra măsurilor ce 
se impun. întregul colectiv de 
salariați trebuie să cunoască 
ce trebuie făcut, cum trebuie 
acționat în vederea îndepli
nirii în bune condiții a sarci
nilor de plan. Aceste adunări 
generale reprezintă un instru
ment minunat; dacă vom ști 
să-1 folosim, vor» asigura mo- 
bilizarea largă a tuturor sala- 
riaților la perfecționarea mun
cii din întreprinderi, la înde
plinirea planului. Trebuie sâ 
facem ca aceste adunări să re
prezinte nu numai o manifes
tare general-democratlcă, ci și 
o formă de participare activă 
a clasei muncitoare la con
ducerea întregii activități eco
nomice.

O altă problemă despre care 
s-a vorbit la plenara Comite
tului Central, iar aici în darea 
de seamă și în discuții, este 
aceea a investițiilor pentru a- 
nul viitor. Pe țară, va trebui 
să realizăm un volum de
63,3 miliarde lei. Din acestea, 
municipiului București îi re
vin peste 10 miliarde. După 
cum vedeți, Capitala se bucură 
în continuare de o atenție 
deosebită atît în ce privește 
dezvoltarea industriei, cit și 
construcția de locuințe, pre
cum și alte domenii de acti
vitate. Sînt în construcție în
treprinderi deosebit de impor
tante nu numai pentru eco
nomia Capitalei, ci a întregii 
țări ; alte obiective la fel de 
însemnate urmează să fie 
începute în cursul anului 
viitor. în angajamentul luat 
aici, în chemarea adresată de 
dumneavoastră organizațiilor 
județene de partid se prevede 
ca o serie de obiective să fie 
date în folosință cu cîteva luni 
mai înainte. Eu salut această 
inițiativă, dar. doresc să sub- 
linez că nu e un angajament 
ușor și că pentru traducerea 
Iui în viață sînt necesare 
măsuri bine gîndite și apli
cate consecvent. Ținînd seamă 
că în cursul anului 1968 și în 
Capitală unele unități n-au 
intrat la timp în producție se 
cere să luăm măsuri — în 
primul rînd — pentru ca o- 
biectivele ce urmau să fie date 
în funcțiune în 1968 să intre 
în exploatare cel puțin la 
începutul anului 1969 ; în al 
doilea rînd, toate capacitățile 
aflate în construcție în Capi
tală trebuie să intre la ter
menul planificat în producție 
și, în al treilea rînd, să fie 
date în funcțiune cu 1—6 luni 
înainte de termen cele 18 noi 
obiective, așa cum v-#ți pro
pus în chemare. Acestea sînt 
sarcini mari și consider că or
ganizațiile noastre de partid, 
conducerile întreprinderilor 
trebuie să muncească cu rîvnă 
și pasiune pentru a asigura 
realizarea lor. Trebuie să fie 
clar, tovarăși, nu va avea 
mare importanță dacă veți 
realiza cîteva obiective înainte 
de termen, înregistrind, în 
schimb, la altele mari în- 
tîrzieri, așa cum s-a întâm
plat în acest an, cînd 18 o- 
biective nu au fost terminate 
la timp, la unele depășindu-se 

termenul de punere în func
țiune cu peste 6 luni.

O altă problemă legată de 
planul de investiții este pon
derea încă ridicată a cheltu
ielilor pentru construcții și 
montaj în totalul investițiilor, 
în București ea reprezintă la 
întreprinderile constructoare 
de mașini 44,8 la sută, la în
treprinderile din industria 
chimică 44,7 la sută, la între
prinderile metalurgice aproape 
40 la sută, iar în industria 
ușoară 35.5 la sută. Or, se 
știe, de exemplu, in cazul 
chimiei, că in toată lumea se 
merge pe linia ca instalațiile 
să fie puse sub cerul liber, ca 
ponderea construcțiilor-montaj 
să fie foarte mică, sub 30 la 
sută. Cred că trebuie luate 
măsuri hotărîte pentru ca 
încă de anul viitor să facem 
o cotitură in această direcție. 
La plenară s-a stabilit, ca 
sarcină pentru anul viitor, re
ducerea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj cu cel 
puțin 10—15 la sută.

Sînt necesare măsuri pen
tru a folosi mai rațional și 
spațiile administrative exis
tente, pentru a nu mai admi
te construcții de noi clădiri 
administrative, pentru ca mai 
multe întreprinderi să folo
sească în comun aceleași 
spații.

în general am părere bună 
despre felul cum lucrează Mi
nisterul Industriei Ușoare; 
am vizitat in pauză o expozi
ție reprezertind realizări ale 
acestui*mmister. Totuși, în ce 
privește clădirile administrati
ve, nici aici nu s-a lucrat prea 
bine, pentru că într-un singur 
loc — în Drumul Taberei — 
3 întreprinderi, una lingă alta, 
au construit 3 blocuri turn 
per.tru nevoi administrative. 
O bună folosire a mijloacelor 
materiale și financiare, gospo
dărirea lor judicioasă impu
neau să se ridice o singură 
clădire, comuna. $i chiar dacă 
era vorba de întreprinderi ale 
unor ministere diferite, tot 
trebuia să se meargă pe linia 
concentrării spațiilor adminis
trative. Deficiențe de acest 
gen se manifestă în Capitală 
și în alte domeniu Am fost 
în sectorul unde se construiesc 
Fabrica de medicamente. Fa
brica de sticlărie și Fabrica 
Policolor. Toate și-au făcut 
cîte un bloc turn, care mai 
de care mai .frumos* și, desi
gur, mai costisitor. Și toate 
acestea pe seama investițiilor ! 
Am dat numai două exemple ; 
sînt .și altele de acest fel în 
Capitală Despre construcțiile 
pentru institutele de cercetări 
șț_jjreieetări, despre alte con
strucții de natură administra
tivă din Capitală, se poate 
spune că au apărut ca ciuper
cile după ploaie ; sînt prea 
multe clădiri și nejustificat 
de mari. Consiliul municipal 
trebuie să facă o analiză se
rioasă a acestei situații și să 
nu mai aprobe în nici un caz 
începerea de noi construcții 
administrative. Aceasta este, 
desigur, valabil și pentru mi
nistere ; la plenara Comitetu
lui Central, în plan chiar, s-a 
stabilit oprirea oricăror con
strucții de acest fel, pînă la 
o examinare temeinică a si
tuației. Trebuie să găsim, de 
asemenea, soluții mai bune, 
care să asigure — chiar atunci 
cînd astfel de clădiri sînt ne
cesare — construcții ieftine. 
Unii arhitecți — in sală sînt și 
ei reprezentați — nu vor să re
nunțe la principiul că fiecare 
cercetător, proiectant sau func
ționar trebuie să aibă camera 
sa de lucru. Este cunoscut că 
și în țările cu un venit națio
nal pe locuitor mai mare de- 
cît România s-a renunțat de 
mult la asemenea concepție în 
construcții. Se impune ca mi
nisterele, dar și Comitetul de 
partid al Capitalei, să se pre
ocupe mai mult de activitatea 
institutelor de proiectare. Co
muniștii, organizațiile de par
tid din institutele de proiecta
re trebuie să devină stegari ai 
luptei pentru înfăptuirea ace
stor hotărîri ale partidului.

în ceea ce privește construc
țiile din alte domenii, aș dori 
să subliniez că măsurile adop
tate în toamnă în sectorul lo
cuințelor, dacă vor fi aplicate 
pînă la capăt, vor da rezultate 
bune. în orice caz, experiența 
din Capitală a dovedit că se 
pot realiza locuințe bune cu 
un consum redus de materiale 
și cîe fonduri. Costul unui a- 
partament, incluzînd și apar
tamentele de clasa I și a IV-a, 
ajunge îr. medie la circa 
35 000 de lei, adică aproape la 
jumătate față de anii prece- 
denți. Aceasta ne permite să 
luăm măsuri ca anul viitor să 
construim cu aproximativ 
30 000 de apartamente în plus 
pe țară. Dar problema redu
cerii consumului de materiale, 
a lichidării risipei, a folosirii 
raționale a forței de muncă și 
a mecanizării lucrărilor este 
încă departe de a fi rezolvată 
satisfăcător și ea trebuie să 
constituie o preocupare per
manentă pentru Comitetul mu
nicipal de partid și Consiliul 
popular al orașului București

O importantă problemă — 
asupra căreia în conferință nu 
s-a insistat suficient — este 
aceea a comerțului exterior. 
Bucureștiul are o pondere în
semnată în volumul comerțu
lui exterior, atît la import, cît 
și la export ; nu mai vorbesc 
de faptul că în București își 
desfășoară activitatea toate 
organizațiile de comerț exte
rior. Pe lîngă rezultatele ob

ținute în creșterea volumului 
comerțului exterior, in reali
zarea în bune condiții a sar
cinilor care revin întreprin
derilor și ministerelor, sînt și 
o serie de neajunsuri. în pri
mul rînd, aș dori sâ mâ refer 
la tendința, care mai persistă 
în unele întreprinderi, minis
tere, unități de cercetare, de 
a apela cu ușurință la import, 
de a nu folosi cum trebuie 
materiile prime, utilajele, ma
șinile. aparatura care se pro
duc in tară. Or, es-e știut, to
varăși. câ pentru a importa 
utilaje, aparatură, mașini— fie 
din țări socialiste, fie din țăn 
capitaliste — trebuie să plă
tim cu produse românești. De 
aceea, cu cît apelăm mai mult 
la import, cu atît o parte mai 
mare din produsele noastre 
trebuie trimise în străinătate. 
Este de înțeles că și în viitor 
va trebui să importăm o serie 
de materiale și materii prime 
pe care nu le avem ; dar sînt 
și materiale și materii prime 
pe care le avem în țară și pe 
care nu le folosim, recurgind 
la importuri. în cursul întoc
mirii planului pe 1969 și apoi 
la plenara Comitetului Cen
tral s-a stabilit ca începînd 
încă din anul viitor să facem 
o cotitură radicală în acest 
domeniu. Tot ceea ce se gă
sește în țară, tot ceea ce pu
tem să producem în țară, să 
realizăm în țară, tovarăși, 
chiar dacă pentru început are 
o calitate mai slabă. Nu avem 
deeît să luăm măsuri pentru 
ca oamenii noștri de știință 
să găsească soluții de a spori 
calitatea acestor produse. De
oarece s-au luat măsuri hotâ- 
rîte pentru a reduce importul 
la utilaje, la instalații com
plexe solicitîndu-se mai mult 
industria noastră, trebuie să 
se acorde o deosebită atenție 
utilizării raționale a aparaturii 
și mașinilor. Am stabilit ca 
unele instalații chimice care 
erau prevăzute să le importăm 
— în sumă de 400 milioane 
de lei valută — să fie produse 
în țară ; mi se pare că aproa
pe toate se vor produce în 
București, la „Grivița roșie", 
care va trebui să depună e- 
forturi pentru a le fabrica la 
timp și de bună calitate. De 
fapt nu numai „Grivița ro
șie- este angajată în această 
acțiune, ci și „23 August*, și 
întreprinderea „Vulcan*, pre
cum și alte întreprinderi din 
București- Comitetul munici
pal, precum și organizațiile 
de partid din aceste între
prinderi vor trebui să anali
zeze serios sarcinile ce le re
vin, să stabilească măsuri co
respunzătoare pentru a le în
deplini în bune condiții. Do
rim. tovarăși. să așezăm cinci
nalul viitor, într-o măsură 
mult mai mare pe producerea 
în țară a utilajelor. Am făcut 
și facem investiții însemnate 
în industria construcțiilor de 
mașini tocmai pentru a putea 
rezolva în mod radical această 
sarcină. Vom mai importa, 
fără nici o îndoială, dar va 
trebui să sporească serios 
contribuția producției interne 
la utilarea întregii economii. 
Bucureștiului în revin în a- 
ceastă privință sarcini deose
bit de mari.

Este, de asemenea, necesar 
ca organizația de partid din 
București să exercite un con
trol mai temeinic și o influen
ță mai puternică în legătură 
cu felul în care se valori
fică produsele noastre în 
străinătate. Trebuie să asigu
răm ca și întreprinderea pro
ducătoare și întreprinderea de 
comerț exterior să fie legate 
direct de prețul pe care il 
obțin in valută. Iată de ce 
consider că era bine dacă în 
conferință această problemă 
ocupa un loc mai însemnat. 
Se cer eforturi nu numai pen
tru a asigura livrarea la ex
port a unor produse de bună 
calitate, ci și măsuri pentru 
a mobiliza comuniștii din a- 
cest sector în vederea îndepli
nirii la un nivel superior a 
atribuțiilor pe care le au. 
Dacă în activitatea organiza
țiilor de comerț exterior — 
care toate își au sediul în 
Capitală — sînt neajunsuri, 
înseamnă că nici organizația 
din București nu acționează 
în mod eficient; ea trebuie să 
controleze și să îndrumeze 
munca tuturor comuniștilor 
din acest important domeniu.

Acestea sînt cîteva din pro
blemele economice asupra 
cărora am dorit să insist. Știu 
că în București dispunem de 
toate forțele necesare, și de 
partid și economice, pentru 
a lichida lipsurile care s-au 
manifestat pînă acum, pentru 
a asigura îndeplinirea în bune 
condiții atît a planului, cît și 
a angajamentelor luate peste 
plan ; eu sînt convins că veți 
realiza toate sarcinile, tova
răși ! (aplauze preiungie).

Cunoașteți grija și atenția pe 
care Comitetul nostru Central, 
întregul partid o acordă dez
voltării activității științifice. 
Aceasta se datorește faptului 
că noi pornim de la conside
rentul că întregul progres al 
societății noastre, atît în dome
niul construcției materiale, cît 
și culturale, este strîns legat 
de dezvoltarea cercetării știin
țifice. în lumea de azi, cînd 
oamenii au pătruns în Cosmos, 
au pornit să înconjure Luna, 
aplicarea realizărilor științei 
reprezintă o condiție indispen
sabilă a progresului economic 
și spiritual. Nici o țară — și 

mai cu seamă o țară care-și 
propune să construiască socie
tatea cea mai avansată din lu
me. societatea comunistă — nu 
poate merge înainte fără a-și 
baza activitatea pe cele mai 
Înalte și mai modeme cuceriri 
științifice, (aplauze). Iată de ce 
partidul nostru acordă o deo
sebită atenție acestui sector de 
activitate. Trebuie sa spunem 
insă că, deși am obținut o se
rie de rezultate pozitive în 
unele domenii ale cercetării 
științifice, sîntem încă departe 
de a putea afirma că am reușit 
să facem ca cercetarea româ
nească să joace un rol de prim 
ordin, dacă nu hotărîtor, în 
dezvoltarea materială a țării. 
Avem în București 150 de in
stitute, centre și laboratoare 
centrale, precum și un mare 
număr de laboratoare uzinale, 
în care lucrează 27 de mii de 
salariați, din care aproape 
7 mii cercetători. Avem în Ca
pitală un sector important al 
învățămîntului superior, în 
care activează peste 6 mii de 
cadre didactice reunite în 300 
de catedre — o forță impre
sionantă, care poate și trebuie 
să aibă un rol important în 
rezolvarea multiplelor pro
bleme pe care le ridică dez
voltarea societății noastre. Dis
punem de o importantă bază 
materială de cercetare știin
țifică. Pentru nevoile cercetării 
în Capitală, în primii 3 ani ai 
cincinalului s-au alocat fon
duri de două miliarde și ju
mătate de lei, din care aproape 
800 de milioane pentru inves
tiții ; în planul pe 1969 sînt 
prevăzute — pentru instituțiile 
de cercetare din București — 
fonduri de circa 1 miliard 
100 de milioane lei. Cred că nu 
sînt mici aceste fonduri ; dacă 
ele vor fi folosite cu pricepere 
și vor fi îndrumate spre dome
niile hotărâtoare ale cercetării 
științifice, vom putea obține 
rezultate bune. Avem în rîndul 
cercetătorilor un număr mare 
de membri de partid — dacă 
nu mă înșel, aproape 30 la sută 
din totalul cercetătorilor — o 
forță ce poate și trebuie să fie 
folosită^ pentru a asigura o co
titură în activitatea de cerce
tare.

Am considerat că apelul ce
lor trei institute e un lucru 
pozitiv. Am ascultat cu interes 
și cuvîntul tovarășului Miron 
Nicolescu, care ne-a asigurat 
că și în activitatea institutelor 
Academiei va interveni o co
titură în anul viitor. Poate e 
mult spus, dar este necesar, 
într-adevăr, ca în activitatea 
de cercetare să intervină un salt 
calitativ în direcția legării de 
problemele dezvoltării mate
riale a societății noastre, de 
producție. Este necesar ca în
tregul potențial științific să 
fie folosit pentru a asigura 
valorificarea mai bună a resur
selor noastre materiale, crea
rea de noi materii prime și 
substanțe utile producției ma
teriale, de noi soiuri de plan
te și animale productive. Nu
mai așa știința poate să-și în
deplinească rolul de forță ma
terială de producție în socie
tatea noastră. Am făcut un 
început bun înscriind în pla
nul pentru anul viitor intro
ducerea în producție a rezul
tatelor cercetării de pînă a- 
cum, și totodată trecînd la 
planificarea principalelor cer
cetări pentru faza pilot, și a 
celor începute sau pentru care 
s-au alocat fonduri. Se mai 
crede la noi că cercetarea nu 
poate fi planificată. Experien
ța internațională demonstrea
ză însă că cercetarea poate șî 
trebuie să fie planificată.

Am asistat astăzi la lansa
rea satelitului care va ocoli 
Luna și am văzut că oamenii 
de știință și-au propus — și 
au reușit într-adevăr, la mii- 
me de secundă, această expe
riență. Activitatea în spațiul 
cosmic este — cred — o acti
vitate fundamentală de cer
cetare. Cunoașteți și cum au 
acționat în acest domeniu to
varășii sovietici; nu la întâm
plare, ci planificat! Cunoaș
teți cum acționează și State
le Unite și alte țări — tot pla
nificat. Nu numai că se poate, 
dar nici nu se concepe astăzi 
cercetare științifică fără un 
scop bine stabilit, (vii a- 
plauze).

Firește, cercetarea presupu
ne muncă, imaginație, îndrăz
neală. Dintr-un șir de teme, 
e posibil ca unele să nu poa
tă fi duse pînă la capăt, dar 
cine nu încearcă, cine nu-și 
propune să dea societății cît 
mai mult — nu hîrtii și re
ferate. desigur, ci rezultate 
concrete în producție, în via
ța societății — acela, îngă
duiți-mi să spun, orice titlu 
ar avea, nu este cercetător 
științific ! Este cu adevărat 
cercetător acela care se fră
mântă, care fierbe pentru a 
oferi societății cît mai mult ! 
(vii aplauze).

Este timpul să înțelegem că 
eforturile pe care clasa mun
citoare, întregul popor Je fac 
pentru dezvoltarea cercetării 
științifice trebuie recompensa
te, rezultatele trebuie să se 
simtă în producție, în crearea 
de bunuri materiale de înaltă 
calitate, care să ajute la dez
voltarea rapidă a societății 
noastre, la satisfacerea cerin
țelor poporului, la făurirea 
bazei materiale pentru desă
vârșirea socialismului și tre
cerea treptată spre comunism. 
Aceasta cerem noi de la cer
cetarea științifică ! (vii a- 
plauze). Și aceasta este vala
bil pentru toate domeniile ști
inței, inclusiv biologia și me
dicina. Cunoașteți unde a a

juns știința mondială în a- 
ceste domenii : sâ înlocuiască 
inima omului. Desigur, să rea
lizezi aceasta nu este ușor; 
pentru aceasta trebuie îndrăz
neală, pasiune și muncă. Noi 
ne mulțumim uneori să spu
nem că participăm la întîlniri 
și congrese internaționale, că 
prezentăm referate și conclu
zii, că publicăm articole în 
reviste. Firește, toate acestea 
au importanța lor — dar re
feratele, concluziile publicate 
trebuie să fie rezultatul unei 
activități de cercetare care ur
mează să fie aplicată în viață, 
(vii aplauze).

Ridic toate acestea în fața 
Conferinței organizației de 
partid din București pentru că 
aici își desfășoară activitatea 
cea mai mare parte din cerce
tătorii noștri, și organizația de 
partid poartă răspunderea pen
tru orientarea și îndrumarea 
activității de cercetare științi
fică. Este necesar să dezbatem 
serios problema orientării in
stitutelor de cercetare, a mun
cii comuniștilor din aceste in
stitute, să trasăm și în acest 
domeniu sarcini concrete, con
trolabile, ca în oricare sector 
de activitate. Nu există sferă 
de muncă față de care comi
tetul municipal de partid să 
nu poarte răspunderea depli
nă. Cu atît mai mult în secto
rul de cercetare, unul din sec
toarele hotărîtoare pentru 
mersul înainte ai societății 
noastre, (vii aplauze). Am 
convingerea fermă că comu
niștii din București, care lu
crează în munca de cercetare 
și aproape totalitatea cercetă
torilor vor răspunde cu entu
ziasm chemării partidului, a 
poporului nostru, punîndu-și 
toate cunoștințele în slujba 
cauzei socialismului și comu
nismului în patria noastră 
(aplauze puternice). Sînt con
vins că toț ceea ce s-a înscris 
în planul de cercetare, anga
jamentele luațe aici, vor fi 
nu numai realizate, dar și de
pășite. Am convingerea că oa
menii de știință nu vor ră- 
mîne cu nimic mai prejos de- 
cît ceilalți oameni ai muncii 
— din industrie, din agricul
tură sau din alte sectoare de 
activitate — că își vor uni e- 
forturile în munca clocotitoare 
a întregului popor, pentru ca 
împreună cu toți cetățenii să 
asigure progresul neîntrerupt 
al patriei noastre, (vii aplauze).

Ar fi meritat, poate, să fie 
dezbătute mai mult unele pro
bleme în legătură cu învăță- 
mîntul din București. Pentru 
că și aici Capitala deține o 
pondere însemnată. Este ade
vărat că în anul acesta am 
dezbătut problemele învăță
mîntului într-o plenară a Co
mitetului Central, că am a- 
probat un program, că încep 
să se aplice măsurile stabilite 
în plenară. Spun încep, pentru 
că nu toate măsurile hotărîte 
de plenară au prins viață; 
este încă mult de făcut și în 
acest sector, care are o deose
bită importanță pentru viața 
societății noastre. Puțin s-a 
făcut, deși era timp, pentru 
organizarea mai bună a desfă
șurării procesului de învăță- 
mînt, și mai cu seamă în pri
vința asigurării manualelor ne
cesare și a condițiilor mate
riale, pentru ca învățământul 
să răspundă cît mai bine ce
rințelor moderne. Sînt și în a- 
ceastă direcție multe probleme 
nerezolvate, se lucrează încă 
încet la adoptarea soluțiilor 
necesare, încă nu se ține sea
ma în suficientă măsură de ex
periența, de părerile, de punc
tul de vedere al cadrelor care 
lucrează în învățământ. Noi a- 
preciem că senatele universita
re și consiliile profesorale tre
buie să joace un rol tot mai 
important în modernizarea ra
pidă a învățămîntului superior, 
în înfăptuirea tuturor măsuri
lor stabilite în acest sens de 
partidul nostru. Orice rămâne
re în urmă în acest domeniu 
poate avea repercusiuni nega
tive asupra dezvoltării viitoare 
a societății noastre. Rog orga
nizația de partid a municipiu
lui București să acorde mai 
multă atenție problemelor în
vățămîntului superior, să ana
lizeze mai des modul în care 
se desfășoară procesul de in- 
vățămînt, să acționeze mai e- 
nergic pentru a asigura în
făptuirea directivelor și hotă- 
rîrilor partidului și Marii Adu
nări Naționale. Avem toate 
condițiile : avem cadre bune, 
avem studenți buni care — 
lucru îmbucurător — cer să 
se asigure un nivel mai înalt 
învățămîntului nostru.

Printre altele este necesar să 
asigurăm o mai mare apropie
re a cadrelor didactice de ma
sa studenților, o mai strinsă 
conlucrare a profesorilor cu 
studenții.

Asistentul, conferențiarul, 
profesorul trebuie să se afle 
acolo unde trăiesc studenții, să 
muncească și să trăiască ală
turi de ei. Numai așa profeso
rul va fi un educator, va de
veni, într-adevăr, acel om che
mat să făurească intelectualul 
de mîine al patriei noastre (vii 
aplauze). Sînt convins că toți 
tovarășii care lucrează în învă- 
țămînt vor face totul pentru a 
realiza Directivele și hotărârile 
adoptate de partid și de Marea 
Adunare Națională, că și în a- 
cest domeniu Capitala patriei 
va fi un exemplu, reușind să 
determine îmbunătățiri radi
cale în desfășurarea procesului 
de învățămînt.

Cunoașteți, tovarăși, preocu
parea și grija permanentă 
ale partidului nostru pentru 

a asigura ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului. 
De altfel, scopul întregii noas
tre politici, țelul ei suprem 
este omul, asigurarea condi
țiilor ca omul societății socia
liste să se bucure din plin — 
atît din punct de vedere ma
terial, cît și spiritual — de tot 
ceea ce creează mai bun civili
zația umană. In direcția a- 
ceasta ne concentrăm efortu
rile și sîntem hotărîți să fa
cem totul și în viitor pentru 
ca poporul nostru să ducă o 
viață demnă, din ce în ce mai 
îmbelșugată.

Am adoptat în acești ani un 
șir de măsuri privind îmbu
nătățirea nivelului de viață al 
poporului. în Directivele adop
tate de Congresul al IX-lea se 
prevede ca pînă în 1970 sala
riul real să crească cu 20—25 
la sută. Pe primii trei ani 
avem o creștere de 9,5 la sută. 
Prin măsurile stabilite în pla
nul pe 1969 se asigură crește
rea salariilor cu circa 4 mi
liarde lei, începîndu-se din ia
nuarie cu corpul didactic — 
care va primi un spor de circa 
19 la sută — și urmîndu-se 
apoi cu alte sectoare, în așa 
fel ca pînă la sfârșitul anului, 
cea mai mare parte, sau chiar 
totalitatea ramurilor econo
miei și a celorlalte ramuri de 
activitate ale societății noastre 
vor beneficia de sporurile pre
văzute în plan. Salariul real 
va crește astfel cu 5,1 la sută.

Un rol însemnat în venitu
rile populației îl au cheltuie
lile social-culturale. La ple
nară m-am referit pe larg la 
aceste cheltuieli, și nu doresc 
să revin amănunțit asupra lor. 
Trebuie însă să subliniez, to
varăși, că aceste cheltuieli so
cial-culturale — în învăță
mînt, cultură, asistență și al
tele — au totalizat în 1968 
suma de 31 miliarde lei, față 
de 22 miliarde în 1965 și că în 
anul 1969 ele vor ajunge la 33 
miliarde. Este o creștere de
osebit de mare, care depășește 
procentual creșterea venitului 
național. In acest timp s-au 
asigurat fonduri necesare pen
tru mărirea pensiilor — care 
în 1969 reprezintă aproape du
blu față de 1965. Anul acesta, 
după cum știți, s-au mărit 
bursele studenților cu aproa
pe 20 la sută, s-au adoptat mă
suri de mărire a duratei con
cediului, care a crescut de la 
17 zile în 1965 la 20,8 în 1969.

Desigur, toate acestea s-au 
răsfrînt pozitiv asupra nivelu
lui de viață al poporului. Este 
adevărat, au fost luate și un 
șir de măsuri impuse de ne
cesitatea de a pune ordine în 
unele sectoare de activitate, 
de a așeza pe baze economice 
mai sănătoase activitatea în a- 
ceste sectoare. Mă refer la 
chirii, la prețul lemnelor, al 
combustibilului în general — 
dar, după cum știți, pentru su
portarea diferențelor, salariați- 
lor cu venituri mai mici li 
s-au asigurat indemnizații 
pînă la îmbunătățirea gene
rală a salarizării. Cu toate mă
surile la care m-am referit se 
asigură ca salariul real să spo
rească pînă în 1970 cu circa 23 
la sută, ceea ce va însemna 
realizarea spre limita supe
rioară a directivelor Congre
sului al IX-lea, care preve
deau 20—25 la sută. Deci, în 
general, măsurile respective 
nu vor dăuna înfăptuirii sar
cinilor puse de congres în 
ce privește creșterea nive
lului de trai al oamenilor mun
cii, pentru că ele sînt com
pensate prin creșterea cu peste 
un miliard de lei a fondului de 
salarii prevăzut în planul cin
cinal. pentru 1970. Toate a- 
cestea arată preocuparea și 
grija partidului nostru ca, o 
dată cu dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, să crească 
continuu nivelul de viață al 
oamenilor.

Desigur, tovarăși, încă nu 
putem spune că toți oamenii 
muncii au asigurate condiții 
bune de viață, mai avem multe 
de făcut pînă să ajungem a- 
colo. Dar, dacă analizăm toate 
măsurile, întreaga activitate a 
partidului nostru, putem con
stata că, an de an, facem me
reu noi pași înainte spre ridi
carea bunăstării întregului 
nostru popor. Consider că bine 
a făcut comitetul orășenesc că 
în chemarea sa s-a ocupat de 
măsurile necesare înfăptuirii 
prevederilor în domeniul creș
terii nivelului de trai, de mă
surile privind asigurarea men
ținerii la nivelul stabilit prin 
plan a prețurilor la produsele 
de larg consum. Comitetul 
municipal de partid. Consiliul 
popular trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca în Capitală 
să fie asigurate, în condiții co
respunzătoare, atît înfăptuirea 
prevederilor planului, cît și 
buna aprovizionare și deser
vire a populației.

Consider că este bine ca co
mitetul municipal de partid să 
acorde mai multă atenție ac
tivității organizațiilor de par
tid din comerț, pentru ca cei 
ce lucrează în acest sector să 
înțeleagă că sînt chemați să 
deservească în mod exemplar 
populația. Trebuie să luăm 
măsuri hotărîte pentru a pune 
capăt unor stări de lucruri ne
gative în domeniul deservirii 
populației! Să terminăm cu 
concepția pe care o mai în
tâlnim la unii lucrători din co
merț sau din alte sectoare 
care pretind pentru serviciile 
ce sînt obligați să le aducă 
cetățenilor răsplata materială 
de la aceștia. într-adevăr, 
mulți s-au obișnuit așa, dar 
trebuie să înceapă să se dez- 
obișnuiască, tovarăși ! Pentru 
că, pînă la urmă, acela care 

pretinde bacșiș — ca să-i spu
nem pe românește — acela 
care înșeală la cîntar își însu
șește bunul altuia. Și nu pu
tem admite acest lucru. Eu 
nu pun în această categorie 
pe toți lucrătorii din comerț : 
dar sînt asemenea cazuri și 
este necesar ca organizațiile 
de partid, organizațiile de ma
să să le acorde o atenție mai 
mare. Ce s-ar întîmpla dacă 
în fiecare sector de activitate 
s-ar proceda astfel ? Ce ar fi 
dacă — hai să zicem — cei 
de la „23 August" ar consi
dera câ pentru a livra anu
mite piese pentru „Grivița ro
șie" trebuie să primească bac
șiș ? . (animație, veselie, vii 
aplauze).

Despre activitatea în dome
niul asistenței sanitare nu 
vreau să mă ocup. Este nece
sar să ținem seama de ce s-a 
discutat la plenara C.C. al 
P.C.R., să aplicăm măsurile 
stabilite pentru a asigura o 
mai bună asistență medicală 
pentru oamenii muncii.

Aș dori, tovarăși, să spun 
cîteva cuvinte despre munca 
organizației de partid din 
București — una din cele mai 
puternice organizații ale parti
dului nostru. Ea numără circa 
175 de mii de membri de par
tid, ceea ce înseamnă că fie
care al optulea locuitor al 
Bucureștiului este membru al 
partidului comunist. Dacă ne 
gîndim câ între locuitori mai 
sînt și copii — iar aceștia sînt 
pionieri — atunci se poate 
spune că aproape nu există 
familie unde să nu avem un 
membru al partidului. Avem 
o organizație puternică care 
exercită — și fără îndoială că 
va exercita tot mai mult în 
viitor — o influență profundă 
asupra întregii activități din 
Capitala patriei noastre.

Eu cunosc organizația de 
partid din București de 35 de 
ani, din ilegalitate. întotdea
una ea a constituit un sprijin 
pentru partidul nostru, pen
tru Comitetul Central. Cunosc 
ce a reprezentat după 23 Au
gust organizația din București, 
rolul important pe care ea l-a 
avut în condițiile grele de 
după eliberare, cunosc succe
sele obținute în desfășurarea 
întregii sale activități. Am fost 
la multe conferințe de partid 
din Capitală și trebuie să 
spun cu bucurie că la confe
rința de astăzi am constatat 
că organizația, activul din 
București au crescut conside
rabil. Avem aici și comuniști 
vechi, din ilegalitate, avem șî 
comuniști intrați în partid du
pă 23 August, avem și comu
niști mai noi. Dar toți alcă
tuiesc un detașament unit, o 
forță de seamă, un sprijin de 
nădejde al partidului, al Co
mitetului nostru Central, (vii 
și îndelungate aplauze).

Desigur, tovarăși, e o satis
facție să vezi cum au crescut 
cadrele în munca de partid, în 
domeniul economiei, științei, 
în toate sectoarele de activi
tate. Este plăcut să vezi am
ploarea muncii ideologice pe 
care o desfășoară organizația 
de partid din București, rolul 
tot mai activ pe care îl are ea 
în ridicarea nivelului politic și 
ideologic al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii. 
Toate acestea sînt expresia 
politicii juste, marxist-leni- 
niste a partidului nostru. Ple- 
cînd de la aprecierea că în 
condițiile desăvârșirii construc
ției socialiste crește rolul con
ducător al partidului, Comi
tetul nostru Central, întregul 
partid se preocupă de crește
rea și educarea activu
lui de partid. Comitetul 
Central asigură ca partidul 
să fie strîns unit cu întregul 
popor, să-și îndeplinească ro
lul conducător în fiecare dome
niu de activitate, să-și ducă 
la îndeplinire marile sarcini pe 
care și le-a asumat în fața na
țiunii noastre. Vorbind de ro
lul conducător al partidului, 
noi înțelegem aceasta nu de
clarativ, nu în sensul de a co
manda sau a elabora teze ge
nerale, ci în sensul că partidul, 
toți comuniștii, la locul de 
muncă, se află în primele rîn- 
duri ale înfăptuirii programu
lui de desăvârșire a construc
ției socialiste. Comuniștii tre
buie să fie strîns legați de cla
sa muncitoare, de țărănime, de 
intelectualitate, să facă totul 
pentru a fi urmați de oamenii 
muncii. Numai așa partidul 
își îndeplinește în fapt rolul 
de conducător al poporului 
(aplauze puternice, prelungite).

S-a relevat pe drept cuvînt 
aici practica partidului nostru 
de a se consfătui, în cele mai 
importante probleme, cu spe
cialiștii, cu masele populare, 
de a asigura condițiile necesa
re participării lor active la e- 
laborarea măsurilor și la în
făptuirea acestora. Tocmai în 

aceasta constă forța și tăria 
partidului nostru — în faptul 
că se sfătuiește cu poporul, că 
ține seama de părerile aces
tuia — de aceea partidul nos
tru este urmat și va fi tot 
timpul urmat de întregul po
por (aplauze puternice ovații).

între activitatea internă și 
politica externă a partidului 
nostru există o concordanță 
deplină. Noi pornim de la fap
tul că trebuie să acționăm în 
direcția întăririi continue a 
orânduirii noastre, a forței ma
teriale și spirituale a societății 
socialiste, considerînd că forța 
sistemului mondial socialist 
stă în forța fiecărei țări socia
liste. Pornim de la faptul că 
cu cît fiecare țară socialistă 
obține rezultate mai bune, cu 
cît este mai puternică din 
punct de vedere economic, ști
ințific, cultural, cu atît devine 
mai puternic întregul sistem 
mondial socialist, cu atît creș
te influența socialismului în 
întreaga lume (vii aplauze).

Noi vom acționa și în viitor 
cu toată hotărîrea pentru a ne 
aduce contribuția la lichidarea 
neînțelegerilor dintre țările 
socialiste, la găsirea căilor 
pentru realizarea unității, pe 
baza, principiilor marxist- 
leniniste, ale egalității în drep
turi, respectului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne. Numai pe această bază 
se creează condiții pentru ma
nifestarea din plin a interna
ționalismului, a solidarității 
internaționale între popoare 
libere și egale în drepturi, care 
construiesc noua orînduire (vii 
aplauze).

Partidul nostru a fost întot^ 
deuna, este și va fi în cor$^ 
nuare un detașament activ al 
mișcării eomuniste interna
ționale, al luptei antiimperia- 
liste. Vom face totul pentru a 
contribui la lichidarea diver
gențelor din mișcarea comu
nistă și muncitorească, la găsi
rea căilor pentru unirea în 
lupta împotriva imperialismu
lui atît a comuniștilor, cît și a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te; numai în acest fel vom a- 
vea garanția că vom împie
dica realizarea planurilor im
perialiste, că vom asigura pa
cea în lume (aplauze puterni
ce). Pornim de la faptul că 
divergențele sînt trecătoare, 
că ele pot și trebuie să fie în
lăturate cît mai curînd, dato
ria fiecărui partid comunist 
fiind de a milita în această 
direcție. Noi ne vom îndeplini 
neabătut această îndatorire , 
atît față de poporul nostru, cît-^ 
și față de clasa muncitoare, de 
forțele progresiste din întreaga 
lume (vii aplauze).

In același timp în lume 
există țări cu altă orînduire 
socială, și de aceea trebuie sa 
găsim căi pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii cu a- 
ceste state, pe baza principiilor 
respectului independenței și 
suveranității naționale, a ne
amestecului în treburile inter
ne al dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî soarta așa cum 
dorește. Pe această temelie noi 
am dezvoltat și vom dezvolta 
și în viitor relații cu toate sta
tele lumii. Tocmai datorită 
consecventei cu care partidul 
nostru a militat și militează 
pentru colaborarea cu toate 
statele, poporul nostru are as
tăzi numeroși prieteni în în
treaga lume, se bucură de un 
prestigiu crescînd în opinia 
publică internațională. Vom 
face totul pentru a dezvolta 
relații de prietenie cu toate 
popoarele, servind astfel cauza 
prieteniei și păcii în lume ! 
(aplauze îndelungi).

Doresc să închei exprimîn- 
du-mi încă o dată convingerea 
că organizația de partid a mu
nicipiului București, care dis
pune de puternice forțe în 
toate domeniile de activitate, 
va ști să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce îi revin, va 
îndeplini programul elaborat 
de Congresul al IX-lea, pre
cum și angajamentele luate 
astăzi aici. Sînt convins că 
dumneavoastră, comuniștii, 
împreună cu toți oamenii mun
cii din Capitală, veți aduce o 
contribuție tot mai mare la 
mersul înainte al poporului 
nostru pe calea bunăstării și 
fericirii (aplauze puternice).

Vă urez din toată inima mult 
succes în activitatea dumnea
voastră ; să depuneți eforturi 
și — aș dori — să câștigați în
trecerea care se va desfășura 
în anul viitor !

Vă doresc tuturor multă să
nătate și fericire ! (aplauze pu
ternice, prelungite ; asistența, 
în picioare, ovaționează înde
lung pentru partid, pentru Coj 
mitetul său Central).
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TELEGRAMĂ
Comitetal Central al Partidului Comunist Român a trimis 

• telegramă celui de-al VUI-lea Congres al Partidului Comu- 
nist din India (Marxist), Ernakulam-Kerala, în care se spune :

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 
celui de-al VUI-lea Congres al Partidului Comunist din India 
(Marxist), un salut cordial și urează comuniștilor din India A
succes în activitatea pe care o desfășoară în apărarea intere- 
selor și drepturilor fundamentale ale maselor muncitoare, pen
tru pace, democrație și progres social. a

PREMII Șl DISTINCȚII ACORDATE DE COMITETUL • 
CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST g 
LA AL V-LEA FESTIVAL BIENAL DE TEATRU DE AMATORI

„I. L. CARAGIALE”
loc, la sala 
din Capita- 
premiere a 

____ _____ __ ___ , de amatori, 
participante la cel de-al V-lea 
Festival bienal de teatru de a- 
matori „I. L. Caragiale".

în urma propunerilor făcute 
de juriu, alcătuit din reprezen
tanți de frunte ai artei româ
nești, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Co-

Sîmbătă a avut 
Teatrului U.G.S.R. 
lă, festivitatea de 
formațiilor artistice

mitetul de Stat pentru Cultură 0 
și Artă si C.C. — -
cordat distincții _ 
rituoase formații. A

Premiul Comitetului Central 
al U.T.C., Diploma de onoare și 
titlul de laureat al Festivalu- A 
lui: Casa de cultură Cerna- 
vodă — județul Constanța, pen
tru spectacolul „Cioburi de pa- 
har“ de Ion Maximilian ; regi- V 
zorul Boris Dunăreanu.

al U.T.C. au a- 
celor mai me-

Duminică la amiază a pă
răsit Capitala. îndreptîndu-se 
spre patrie, delegația Comite
tului orășenesc de partid și 
a Comitetului Executiv al 
Sovietului din Moscova, con
dusă de V. F. Promîslov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului din Moscova, 
care ne-a vizitat tara la in
vitația Comitetului municipal* 
București al P.C.R. și a Co
mitetului Executiv al Consi
liului popular municipal.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa^ membrii delegației 
au fost^hlutați de Dumitru 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal-București al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Ion Cosma, prlm- 
vicepreședinte al 
popular municipal, 
persoane oficiale.

Au fost de față
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la

București, și alți membri ai 
ambasadei.

Sîmbătă a plecat la Moscova 
o delegație comună a U.T.C. 
și U.A.S.R., condusă de tova- 
rășul Ștefan Traian, membru £ 
al Biroului CC. al U.T.C., se
cretar 
tar — 
vitația 
facă o 
plecare, pe aeroportul Băneasa, 
a fost prezentă tov, Lia Pop 
Păcuraru, vicepreședinte a 
U.A.S.R.

al Centrului universi- 
București, care, la in- 
U.T.C.U, urmează să 
vizită în U.R.S.S. La • ANOTIMPUL

Consiliului 
și de alte

I. S. Ilin,

Sîmbătă a plecat la Praga 
delegația Uniunii elevilor și 
ucenicilor din Cehoslovacia, 
condusă de Dusan Spitzer, vi
cepreședinte a] uniunii, care, 
la invitația U.T.C., a făcut o 
vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, 
a fost prezent tov. Cristache 
Nicolae, adjunct de șef de 
secție la C.O. al U.T.C.

(Agerpres)

FILMELE SAPTAMÎNII
23—29 decembrie 1968

toate capacitățile

Judo-ul, cea mai tînără „crea- 
ție“ a sportului nostru, își recla
mă în ultima vreme dreptul la a- 
firmare și consacrare. Ediția I a 
Cupei federației, disputată re
cent, poate fi socotită drept un 
succes, mai ales prin numărul 
neașteptat de mare al spectatori
lor prezențî la Floreasca în zilele 
competiției.

La primii săi pași — pe un 
drum deocamdată pavat doar cu 
bune intenții — este firesc să ne 
întrebăm : ce condiții există pen
tru promovarea acestei discipline 
șportive în rîndurile tineretului, 
pentru asigurarea practicării sale

JUDO
pe scară largă ? Există, cu alte 
cuvinte, la ora aceasta, posibili
tăți — mai cu seamă materiale — 
pentru atragerea unui număr tot 
mai mare de tineri spre practi
carea acestui sport ? Ce perspec
tive se deschid afirmării celor 
mai talentați dintre ei în compe
tiții internaționale — și, de ce 
nu, la Olimpiada din 1972.

Ne-am adresat — reluînd aces
te întrebări — unor specialiști ai 
disciplinei: prof. Anton Muram
— secretar general al Federației 
Române de Judo, prof. Dumitm 
Butnariu, antrenor — Brașov, ing. 
Nicolae Purțuc, antrenor — Bra
șov, Eugen Șolok, instructor — 
Cluj, Mircea Purțuc, instructor — 
Iași, dr. Vasile Șerban, antrenor
— Roman, Gheorghe Barjica, an
trenor — Orăștie. Fără intenția 
de a epuiza, într-o convorbire, 
multiplele probleme legate de

TURNEELOR
• FOTBALIȘTII ROMANI ÎN ISRAEL. BELGIA. OLANDA Șl ANGLIA

Astăzi de dimineață, a plecat în Israel, lotul național de fot
bal care, în zilele de 25 și 31 decembrie va susține, la Tel Aviv 
și Haifa, două jocuri cu echipa națională a țării gazda. Fac de
plasarea 17 fotbaliști români, printre care : Datcu, Gornea, Săt- 
măreanu, Barbu, Boc, Mocanu, Deleanu, Dinu, Ghergheli, Pan- 
tea, Nunweiller VI, Dembrovschi, Domide, Lucescu, Kallo etc. 
Ei sînt însoțiți de antrenorii Angelo Niculescu și Em. Vogi. 
Componențij lotului nostru național se vor reîntoarce în țară 
în ziua de 3 ianuarie, iar în ziua de 4 vor pleca într-un alt 
turneu în Belgia și Olanda, unde vor susține 3 partide cu 
echipe de club din primele ligi. Pe data de 12 ianuarie, lotul 
de fotbal, din Olanda, se va îndrepta direct spre Anglia, unde 
la 15 ianuarie va susține, pe Wembley, meciul revanșă cu 
echipa Angliei, campioana lumii. Ieri dimineață, jucătorii ro
mâni au efectuat un ultim antrenament-școală pe unul din te
renurile Complexului „23 August*’.

Deci, anotimpul turneelor a început. Să fie de bun augur !

promovarea și afirmarea tinerei 
discipline, vom încerca să sinte
tizăm, în rîndurile care urmează, 
cîteva din opiniile interlocutorilor.

Anul 1968 se înscrie în calen
darul disciplinelor noastre sporti
ve ca an de debut al judo-ului. 
Ștartul poate fi considerat de bun 
augur: o dată cu înființarea fe
derației, au apărut peste 40 de 
secții afiliate, cu formații gata să 
susțină întreceri, ba, mai mult, 
să-și dispute întîietatea într-o 
competiție republicană pentru cu
cerirea titlului de campion al ță
rii. Acestea sînt faptele. Dar tre
buie notat că aceste fapte — ce

în chimonouri albe* sînt spriji
niți în formarea lor ? Cu alte cu
vinte, unde și cum lucrează sec
țiile de judo ?

Secțiile de judo, cu puține ex
cepții, sînt socotite încă — fapte
le o arată —drept niște „intruși", 
niște „sarcini în plus", și, în con
secință, sînt „pasate" dintr-o sală 
de sport în alta. Secțiile de lupte 
— care Ia început acceptaseră 
„conviețuirea" cu judo — inten
tează insistent, în ultima vreme, 
acțiune de divorț „intrusului", 
invitîndu-1, mai direct sau mai pe 
ocolite, să părăsească sălile de 
antrenamente sau concurs. Undo

sport tînăr, în
pragul afirmării

circumscriu, după toate aparențe
le, o etapă de acum consolidată 
— sînt rezultatul unor eforturi 
singulare, depuse de pasionați ai 
acestui sport, și nicidecum urma
rea unei acțiuni ample, organiza
te, pornite de la nivelul federați
ei și mergînd pînă la ultima sec
ție, acțiune în care obiectivul 
principal să vizeze, deopotrivă, 
pregătirea de performanță a sec
țiilor afiliate, cum și recrutarea și 
formarea de noi sportivi, care să 
constituie „baza de masă" a dis
ciplinei.

Există pasiune — și acest lu
cru este ușor sesizabil — dar în 
ce măsură această pasiune este 
stimulată, în ce măsură „oamenii

anume să-și stabilească tabăra ju- 
docanii ? Vara se mai 
pe diverse terenuri, sau 
verde* (cum s-a întîmplat nu o 
dată Ia Brașov). Acum însă, ni
meni nu le dă nici măcar o su
gestie pentru un eventual adă
post. Să fie oare cluburile și or
ganele C.N.E.F.S. în imposibilita
tea de a oferi soluții ?

Faptele arată că, acolo unde e- 
xistă cît de cît înțelegere, se gă
sesc și soluțiile de rezolvare. Un 
singur exemplu : orașul Roman 
nu dispune de vechi tradiții în 
judo, dar secția de aici are la 
dispoziție condiții optime de pre
gătire a sportivilor, în vreme ce 
în alte orașe binecunoscute pen-

tru multilaterala activitate spor
tivă ce se desfășoară aici {Brașov, 
Cluj, Timișoara, Iași), judo rămî- 
ne un copil al nimănui. De ce ?

Cine a urmărit măcar în trea
căt întrecerile de judo, a obser
vat cu ușurință lipsa unor repre
zentanți ai marilor noastre clu
buri — Dinamo, Steaua, „U” 
Cluj, „U“ Craiova, Politehnica 
lași. De ce ?

Dacă ne gindim la echipamen
tul deloc pretențios pe care-1 re
clamă acest sport, (un chimono, o 
pereche de pantaloni și una de 
tenis), nu vom admite nici scuza, 
frecvent formulată în astfel de 
cazuri, a dezechilibrării 
lor...

Și, în sfîrșit, o ultimă 
ne : cine sînt antrenorii 
sport, cum se pregătesc 
tru a instrui marea masă a ama
torilor ? Și la acest capitol, lu
crurile sînt încă într-o fază inci
pientă. In vară, la București, a 
funcționat un curs — cu partici
parea a doi antrenori japonezi — 
inițiat de federație. Toate bune, 
dar mi se pare încă puțin — pu
țini au fost, de fapt, și elevii •—■ 
pentru cerințele ce le incumbă 
un sport aflat în etapa debutu
lui. Se simte nevoia unor măsuri 
în plus, cum ar fi, de pildă, e- 
xistența unei literaturi de specia
litate, care să abordeze o tema
tică variată, adresîndu-se diferi
telor categorii de practicant! ai a- 
cestui sport, de la începător și 
pînă la maestru.

Dar socotim că nu este cazul 
să indicăm, noi, măsuri și rețete... 
Federația de specialitate, cluburi
le — cu sprijinul direct al 
C.N.E.F.S. — sînt chemate să le 
adopte, să dea răspunsul cuve
nit întrebărilor pasionate cu care 
atîția tineri bat la poarta acestei 
noi discipline sportive.

VASILE RANGA
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în „Liga Europei** 
la tenis de masă
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TRIBUT
PLĂTIT

ACTULUI
DE CURAJ

BECKET
rulează la Patria (orele 10; 
13,30; 17; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Republica (orele 
9; 11,30; 14; 16,30. La orele 
20 gală). De la 24 decembrie 
AVE^URILE LUI TOM 
SAMfcMR ; MOARTEA LUI 
JOE INDIANUL (orele 9; 
12.30; 16,15; 19,30. In comple
tare Dan năzdrăvan), Festival 
(orele 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45), De la 24 XII (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
16,45; 21,15), Melodia (orele 
9,45; 12,15; 15; 17,30; 19,45). De 
la 24 XII (orele 9,45; 12,15; 
15,15; 17,45; 20,15), Feroviar 
(orele 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 21), Excelsior (orele
9.30; 12; 14,30; 17; 19,45). De la 
24 XII la orele 9 AVENTU
RILE LUI TOM SAWYER șl 
MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL. PROFESIONIȘTII (ore
le 14,30; 17; 19,45).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.45) 
In completare Mai tare ca 
piatra. București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 In com
pletare A 3-a Constanță).

URLETUL LUPILAR
rulează la Capitol (orele 8,30; 
10,45; 15,30; 18; 20,30), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Modern (orele 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21. în 
completare Mistere in piatră).

VERA CRUZ
rulează la Victoria (orele 9; 
11.15; 13,45; 15,45; 18.15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 12,15;
14,30; 17; 19.30) De la 24 de
cembrie orele 9; 11,15; 13,45’ 
16: 18.15; 20,30.

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bu- 
cegi (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

COLUMNA
rulează Ia Lumina (orele 9— 
16,45 în continuare; 19,45 — 
în completare Mistere în pia
tră). Grlvita (orele 10; 13; 16;
19.30) . Arta (orele 9,30—16 in
continuare; 19,15 — în com
pletare O zi în Transilvania), 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19,30 — " ................
Iulia).

CĂDEREA 
MAN

rulează Ia 
16; 19,30): ________
TRU COPII (orele 9; 10).

VALEA ALBINELOR
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30, sîmbătă orele 18 — 
DESENE ANIMATE : in fie
care dimineață matineu cu 
filmul PIRAMIDA ZEULUI 
SOARE la orele 10).

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TREI COPII MINUNE
rulează la înfrățirea (orele 
15; 17.30; 20 — în completare 
Soarele negru).

NEÎNȚELESUL
rulează la Buzești (orele 18; 
20,30; FETE ÎN UNIFORMA 
orele 15,30 — In completare 
Orizont științific nr. 10/1968), 
Unirea (orele 15,30; 18; 20.15). 

TARZAN. OMUL MAIMUȚA 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Dacia (orele 8,15— 
•20 în continuare).
SAMURAIUL

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,15 — In completare
Valul).

în completare Alba
IMPERIULUI RO’

Doina (orele 11,30;
PROGRAM PEN-

de creație9

(Urmare din pag. 1) 
deosebit interes, prilejuind dez
bateri vii, însuflețite, răspunsuri 
concretizate în angajamente en
tuziaste pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1969, ridicarea pe noi trepte 
a acțiunii de organizare supe- A 
rioară a producției și a muncii,™ 
îmbunătățirea calității produse
lor și a caracteristicilor lor teh- A 
nico-economice, realizarea în cele 
mai bune condiții a investițiilor, 
creșterea producției agricole ve
getale și animale, sporirea apor
tului cercetării științifico la re
zolvarea cerințelor producției, a- 
siguiarea tuturor măsurilor pen
tru întărirea puterii economice a 
țării și ridicarea bunăstării po- a 
porului. Alături de comuniști, de ™ 
toți oamenii muncii, întregul ti
neret al țării noastre — din uzi- A 
ne, din sate, de pe șantierele ™ 
muncii științifice — a primit cu 
entuziasm aceste chemări. Cu A 
prilejul conferințelor județene w 
U.T.C., desfășurate în cursul zi
lei de ieri, în unități economice 
și cultural- științifice, tinerii s-au 
angajat — exprimîndu-și depli
na adeziune Ia politica internă f 
și internațională a partidului 
nostru, la cauza nobilă a desă- 
vîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră — să-și înzecească 
eforturile, să-și consacre toata e- 
nergia, întreaga lor capacitate de 9 
muncă, întrecerii pentru înfăp
tuirea acestor obiective, închi- 
nîndu-și faptele lor de muncă W 
și de creație mărețelor eveni
mente din viața poporului nos- 
tru —• a 25-a aniversare a eli- ™ 
berării patriei și cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. "

De multă vreme, Sala sportu- 
I rilor Floreasca n-a mai găzduit 

o partidă internațională de te
nis de masă. Și înainte de a se 

| încheia acest an, a venit ziua 
(sîmbătă după-amiază) partidei: 

| România — Cehoslovacia, pro
gramată în cadrul jocurilor Li- 

1 gii europene. Negreșit, în in- 
I tenția organizatorilor a fost ca, 
| prin această programare, să 

readucă tenisul de masă în a- 
tenția pasionalilor de sport. 

I Spectatorii nu s-au arătat deloc 
receptivi, căci privindu-i, recu
noșteai cu ușurință foștii jucă- 

I tori și, de bună seamă, rude ale 
competitorilor. Se vede treaba 

I că, inițiatorii trebuie să fie mai 
inventivi și, mai ales, consec
venți în intenția lor salutară, 

I dar cam tardivă. Oricum, să a- 
vem răbdare...

| O altă surpriză, care se vroia 
mai ales încununată de o vic- 

l torie, a fost componența forma- 
I ției noastre reprezentative : Ma

ria Alexandru, a condus triple- 
| ta debutanților — și o afirmăm 
cu plăcere — de certă perspec- 

I tivă. Ceilalți doi coechipieri ai 
maestrei emerite, Silviu Dumi- 
trlu și Șerban Doboși au secon
dat-o de o manieră lăudabilă...

Laude învinșilor ? De ce nu ! 
Adesea tentația de a obține cu 
orice preț o victorie ne răpește 
obligația de a privi în perspec
tivă afirmarea elementelor ti
nere. Dincolo de o victorie nu 
mai vedem nimic, nici chiar a- 
mănuntul că adevăratul act de 
promovare reclamă uneori chiar 
sacrificarea victoriei... I-au a- 
plaudat spectatorii, îi apreciem 
și noi pentru simplul motiv că 
ceea ce se petrece acum în te
nisul de masă solicităm de mul
tă vreme, în alte discipline, pa
tronate de specialiști mai puțini 
receptivi la dorința tinerelor 
talente care bat destul de insis
tent la poarta consacrării.

Partida a fost pierdută, după 
cum se știe, cu un scor destul 
de sever : 2—5. A existat oare 
posibilitatea realizării unui scor 
mai strips, a unei ' victorii ? 
Ne-am aflat destul de aproape 
de victorie. La 2—0, Maria A- 
lexandru a învins-o în două se
turi pe campioana Europei, 
Ilona Vostova și în următoarea 
întîlnire de dublu bărbați, bă
ieții noștri au pierdut cu 1—2 
numai datorită lipsei de expe
riență și acelui trac firesc 
debutului. Victoria de la 
dublu mixt (Alexandru, Doboși 
— Vostova, Stanek î 2—1) nu ne 
mai putea salva de la o înfrîn- 
gere, dar nutream speranța unui 
scor mai onorabil...

Așadar, consemnăm cu regrete 
o înfrîngere — un tribut plătit 
actului de cifraj — pentru o 
perspectivă pe care o dorim cît 
mâi apropiată și mai ales du
blată de victorii prestigioase.

R. VASILE

I
Iîn fine, ieri, după multă 

vreme de anonimat, voleiul 
a avut spectatori, și încă 
destul de multi. Prezența lor 
în sala Floreasca era pe de
plin justificată. Se întîlneau 
primele patru echipe ale vo
leiului nostru, campioanele 
țării Steaua (m) și Rapid (f) 
care nu cunoscuseră înfrînge- 
rea £n această toamnă, cu vo
leibaliștii și voleibalistele de 
la Dinamo, care aveau cîte 
un meci pierdut, la Politeh
nica Timișoara și, respec
tiv, Politehnica Iași. Parti
dele dintre ele avînd darul 
să lămurească sau să com
plice situația în partea su
perioară a clasamentului. 
Deci, în perspectivă, întîl- 
niri de mare atracție, de 
mare spectacol în care învin
gătorii erau greu de prevă
zut. Dar, lucrurile nu s-au 
petrecut întocmai. Spectatorii 
au plecat total dezamăgiți 
de evoluția complet ștearsă 
a fruntașilor voleiului ro
mânesc, de atitudinea nespor
tivă a unor competitori, de 
arbitrajul sub orice critică 
prestat de Medianu și Buciu 
la meciul băieților. în primul 
joc al derbiului campioa
nele și fostele campioane 
n-au arătat nimic din ceea 
ce se pare că știu. Ele au 
apărut pe teren galbene la 
față, copleșite de emoții mai

rău ca niște începătoare, și 
nu și-au mai revenit pînă la 
fluierul final. Jucătoarele 
ambelor formații s-au între
cut în a greși, în preluarea 
mingiilor, în pasarea lor, în 
a ataca neinspirat. De puține 
ori balonul a atins podeaua. 
Partida, de un slab nivel teh-

u
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17.39 Telex T. V.
17,35 T. V. pentru specialiștii 

din industrie. Ciclul 
„Cibernetică-. Tema : 
Calculul electronic în 
industria petrolieră-. 
Participă prof. dr. ing. 
Nicolae Racoreanu. ing. 
Valeriu Dumitrescu și 
ing. Ion Dumitrescu.

FĂRĂ
SPECTACOL

nic, a arătat rapidistei Sze- 
keli că mai are încă multe 
de învățat, că nu este totuși 
„cea mai bună jucătoate a 
țării", așa cum declara fără 
reticență cu ocazia turneului 
internațional de la Constanța. 
Ar mai fi, din această par
tidă, de evidențiat poate 
stridențele vocii dinamovis-

tei Mariana Popescu care 
uită, probabil, că se află pe 
un teren de sport !? Au în
vins, în final, fetele de la 
Dinamo cu scorul de 3—2.

Jocul dintre Steaua, cam
pioană republicană și Dina
mo, cîștigătoarea a două ediții 
a „C.C.E.", a trezit oarecum 
din amorțeală asistența, s-a 
jucat totuși un volei mai 
spectaculos decît în deschi
dere și cu cărțile pe masă. 
Steaua, în pasă slabă — de 
mult n-am mai văzut o echipă 
să piardă serviciul consecutiv 
în situații avantajoase — a 
pierdut. în bătălia, purtată 
în aer, deasupra fileului, a- 
coIq unde se înfruntau suple
țea, curajul, forța și știința 
de a folosi tot ceea ce au în
vățat, au ieșit învingători di- 
xiiMBOViștii (3—0) care au de
monstrat că la ora actuală ei 
domină autoritar, ca valoare, 
divizia primă a țării. (O notă 
discordantă de la frumoasa 
evoluție a acestora au făcut-o 
Stoian și Smerecinschi care 
și-au agasat nepoliticos și ne
loial adversarii, i-au insul
tat, au vociferat tot timpul 
la deciziile arbitrilor). Cei 
care au încercat și au reușit 
să dea oarecum un colorit 
partidelor au fost Derzi, Co- 
zonici, Tîrlici. Barta. Baga, 
Iliescu și Bălășoiu.

VIOREL PĂUNESCU

Campioană națională la box pe echipe

18.05 Limba franceză. Lecția 
a 39-a.

18,39 Alma Mater — emi
siune pentru studenți.

TELEVIZIUIVE
..Psihologia unui com
plex-.

19,99 Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
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în turneul de handbal 
feminin de la Moscova

ECHIPA ROMÂNIEI

PE PENULTIMUL LOC

ELECTROPUTERE44
Gala care urma să desemnez» 

echipa campioană a țării la box, 
pe anul 1968, a început in ritm... 
de vals. Boxerii craioveni por
neau de la început defavorizați. 
Era 3—0 pentru Faru, deoarece 
craiovenii nu prezentau boxer 
la categoria ușoară. Și Farul ri
dică scorul. Ion Petru (semi- 
mușcă) și Mihai Aurel (muscă) 
cîștigă primele meciuri. Cra
iovenii au însă o revenire puter
nică și Constantin Nicolae (co
coș), Mihăileanu (pană) și Goan- 
ță (semi-ușoară) refac din han
dicap. Dar, se părea, inutil, 
pentru că după meciul Pițu—

Matei scorul era 20—>16 pentru 
Farul. Craiovenii mai aveau o 
singură șansă : să cîștige meciul 
la categoria semi-grea. Dar 
Șchiopu Sever, un necunoscut, 
nu pornea favorit în fața rutina
tului constănțean Preda. însă lo
vitura de teatru s-a produs. 
Șchiopu, boxînd curajos și a- 
vînd un finiș impresionant, a 
cîștigat meciul. Scorul a deve
nit 20—19 pentru Farul. Greul 
craiovean Sănătescu a încheiat, 
însă, repede „socotelile** cu tî
nărul Zadrigai, învingîndu-1 prin 
K.O. în repriza întîia.

CRAIOVA
Scor final 22—21 pentrn „Elec. 

troputere“-Craiova, care devine, 
astfel, noua campioană a țării 
pe echipe.

Fără îndoială, boxerii craio- 
veni, dovedind mai multă dîrze- 
nie și mai multă dragoste pen
tru culorile clubului lor, au me
ritat această nesperată victorie. 
Felicitări atît lor, cit și antre
norilor Duduleanu Marin și A- 
lexandrescu Marin, care i-au 
pregătit în vederea acestei fi
nale.

T. P,

I

I

Turneul internațional fe
minin de handbal de la Mos
cova a luat sfîrșit duminică 
seara. în jocul decisiv s-au 
întîlnit echipele U.R.S.S și 
R.D. Germane. întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 7—7 (3-6). Primul 
loc în clasament a fost ocu
pat de echipa U.R.S.S., care 
a totalizat 9 puncte, urmată 
de ‘echipa R.D. Germane, cu 
același număr de puncte, 
însă un golaveraj inferior. 
In alte meciuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate 
tehnice : Ungaria-Bulgaria
7—3 (1—2) ; Polonia-Româ- 
nia 11—10 (3—6). Selecționata 
României a ocupat penulti
mul loc în clasament. Cla
samentul : 1. U.R.S S.; 2.
R. D. Germană ; 3. Ungaria ; 
4. Polonia ; 5. România ; 6.
Bulgaria.

A

19,30 Publicitate.
19,45 Stop ! Emisiune pentru 

automobiliști.
29.00 Zoo — din viața ani

malelor. „Respirația 
mării-.
Magazin științific.
Film artistic : „Cine 
ești dumneata, domnule 
Sorge ?“
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

29.25
29,45

CONFERINȚE ALE UNOR ORGANIZAȚII
JUDEȚENE ALE U.T.C

(Urmare din pag. I)

economiei noastre naționale, 
de a-și spori contribuția pe 
care și-o aduce, alături de 
întregul popor, la înfăptuirea 
neabătută a programului ela
borat de partid pentru de- 
săvîrsirea socialismului, pen
tru continua înflorire a pa
triei socialiste.

Luînd cuvîntul în cadrul 
conferințelor, prim-secretari 
ai comitetelor județene de 
partid, apreciind activitatea 
de pînă acum a organizații
lor U.T.C.. au înfățișat repre
zentanților tinerilor sarcinile 
ce revin instituțiilor econo
mice din județe din planul 
de stat pe 1969 și din lucră
rile recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R., răspunderile ce re
vin tinerilor din unitățile e- 
conomice. din industrie si a- 
gricultură. din instituțiile de 
știința, cultură și învățămînt.

Din partea conducerii su
perioare a organizației, la lu
crările conferințelor ce au a- 
vut loc sîmbătă și duminică 
au participat la Brașov — Ion 
Iliescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, la 
Dolj — Floarea Ispas, la 
Dîmbovița — Vasile Nicol- 
cioiu, la Mureș — Ion Po
pescu, la Buzău — Iosif 
Walter, secretari ai C.C. al 
U.T.C. ; la Caraș-Severin — 
Nicolae Dragoș ; la Satu 
Mare — Iuliu Fejeș ; la Ar
geș —- Nicolae Ungureanu ; 
la Vrancea — Nicolae Stoian, 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C. ; la Bacău — Coriolan 
Voinea, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C. ; la 
Vaslui — Iuliu Furo și la 
Neamț — Gheorghe Miron, 
adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al U.T.C.

Conferințele au ales noile

organe de conducere ale or- 
organizațiilor — comitetele 
județene ale U.T.C. si comi
siile de cenzori. In cadrul 
plenarelor comitetelor jude
țene, ca primi-secretari au 
fost aleși : Constantin Voi- 
neag la Argeș, Constantin 
Secăreanu la Bacău, Ion 
Bucur la Dîmbovița. Adrian 
Ciaboni la Dolj, Costică Stoi
ca la Vrancea, Cornel San
dru la Brașov, Vasile Zaha- 
ria la Buzău. Virgil Marco, 
șan la Caraș-Severin, Eugen 
Trîmbițaș la Mureș. Gheor
ghe Grigore Ia Neamț, Zol- 
tan Huszty la Satu Mare, 
Constantin Horobăț la Vas
lui.

Intr-o atmosferă de însu
flețire, la încheierea lucră
rilor, conferințele județene 
ale U.T.C. au adoptat 
textul unor telegrame adre
sate Comitetului Central 
al Partidului, tovarășului

Nicolae Ceaușescu, în care 
exprimind sentimentele 
profundă recunoștință 
uteciștilor, ale tuturor tine
rilor pentru încrederea ce 
le-o acordă partidul și statul, 
pentru grija cu care sînt in- 
conjurațți, fac cunoscută a- 
deziunea lor deplină la între
cerea declanșată la chemările 
adresate de conferințele de 
partid al municipiului Bucu
rești si județului Timiș, de 
institutele de cercetări și 

proiectări din sectorul 7 al 
municipiului București anga
jamentul de-a contribui tot 
mai mult, cu elanul lor tine
resc, cu hărnicia și compe
tenta ce Ie sînt caracteristice 
la măreața operă de dezvol
tare și înflorire a patriei so
cialiste, pe care o înfăptu
iește întregul nostru popor 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

de 
ale
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LOCUL Șl ROLUL TÎNĂRULUI IN VIAȚA
ECONOMICĂ A SATULUI

cu 
s-au 
ac- 

dis-

(Vrmare din pag. I) 
ținerii de producții ridicate, 
influențind în mod pozitiv în
tărirea disciplinei în muncă, 
consolidarea și păstrarea avutu
lui obștesc.

I’e lîngă aceste acțiuni 
caracter și scop productiv, 
organizat, concomitent, și 
tivități cultural-artistice,
tractive, sportive, turistice, ser
bări cimpenești, festivaluri ale 
tineretului, simpozioane pe di
ferite teme, studierea docu
mentelor de partid și de stat, 
înarmarea tinerilor de la sate 
cu cunoașterea unor probleme 
de politică internă și interna
țională.

Fără a nega rezultatele bune 
obținute în acest domeniu mal 
persistă Încă unele neajunsuri. 
O parte dintre ele provin din 
vina organizațiilor UT.C., biro
ului județean. Faptul că activiș
tii noștri județeni nu se ocupă 
încă în suficientă măsură de 
toate laturile vieții, că în unele 
cazuri, iși concentrează aten. 
ția numai, spre un număr res- 
trîns de sate și comune, are ca 
urmare neantrenarea tuturor 
tinerilor la rezolvarea proble
melor mereu noi ce le ridică 
satul contemporan. Am făcut 
incă puțin, de exemplu, pentru 
orientarea activității organiza
țiilor U.T.C. în direcția sprijini, 
rii mai calificate a conducerii 
unităților agricole în rezolvarea 
problemelor legate de încadra
rea profesională a absolvenți-

lor școlilor profesionale și teh
nice agricole. Mă refer la a- 
ceastă categorie de tineri pen
tru că aici apar, in ul
tima perioadă, unele feno
mene față de care organizațiile 
n-ar trebui să rămînă pasive. 
Am în vedere în primul rînd 
fluctuația mecanizatorilor și a 
tehnicienilor agricoli.

în județul nostru, există, în 
general, din partea organelor 
agricole, a factorilor adminis
trativi, preocuparea pentru în
cadrarea în unități a tinerilor 
mecanizatori care termină 
cursurile școlilor profesionale, 
în posturi corespunzătoare cali
ficării lor, astfel ca acestora 
să li se dea în primire trac
toare și mașini agricole bune 
care să le permită o adaptare 
imediată la condițiile produc
ției și un cîștig cît mai bun.

Aceste preocupări nu au fost, 
însă, întotdeauna însoțite de ac
țiuni educative ale organizați
ilor U.T.C. care să faciliteze 
absolvenților integrarea în rit
mul cotidian al activității pro
ductive, sâ-i familiarizeze cu 
normele disciplinei socialiste a 
muncii. După cum o atenție 
mai mare trebuie acordată 
condițiilor de muncă și viață 
create tinerilor. Nu peste 

tot acestea sînt în modul cel mai 
bun rezolvate. Se mai întîm- 
pină greutăți în asigurarea co
respunzătoare a cazării, în a- 
provizionarea cu hrană la locul 
de muncă, în chiar organizarea

muncii, greutăți, evident tem
porare, dar care descurajează, 
uneori, pe tînărul mecanizator, 
îl determină să-și schimbe lo
cul de muncă. Intervenind pe 
lîngă ceilalți factori pentru în
lăturarea acestor neajunsuri, 
organizațiile U.T.C. pot în ace
lași timp — și au datoria — să 
antreneze chiar pe mecani

zatori la rezolvarea lor. Toto
dată, trebuie să manifeste mai 
multă exigență față de com
portarea tinerilor în producție, 
să le dezvolte responsabilitatea 
pentru îndeplinirea zilnică a 
sarcinilor ce le revin.

Sîntem conștienți că în mun
ca la sate se ridică mult mai 
multe probleme decît cele ci
te va ce le-am enumerat și că 
nouă, organizațiilor de tineret, 
ne revin sarcini deosebite — 
dar, la rezolvarea lor, în mod 
hotărîtor trebuie să se adauge 
și eforturile celorlalți factori. 
Astfel, munca noastră va fi în 
parte, lipsită de acel suport 
material ! de care au nevoie, la 
fel ca noi, și celelalte organiza
ții obștești și instituții educa
tive — pentru formarea idealu
lui, a dragostei de muncă, a in
tegrării armonioase a tineretu
lui în viață, a legării lui de sat. 
în acest scop — și cu încrederea 
că organele agricole vor găsi 
cele mai bune rezolvări — am 
și expus aceste, cîteva aspecte 
pe care le ridică, în județul 
nostru, problema locului tînă- 
rului în viața economică a sa-* 
tului.



săptămînă pe glob
Organizația Națiunilor Unite 

80 găsește, iarăși, la momentul 
bilanțului. Sfîrșitul de săptămînă 
a coincis cu încheierea sesiunii 
Adunării Generale. După trei 
luni de multiple activități, peste 
palatul ce adăpostește marele for 
mondial va coborî calmul vacan
ței. Confruntările de păreri, 
scrutinele cu incertitudinea pe 
care le generează, căutările fe
brile ale unor soluții în probleme 
spinoase — toate acestea aparțin 
trecutului și viitorului.

Dezbaterea a aproape 100 de 
puncte ale ordinei de zi a adus 
în incinta O.N.U. preocupările 
unei planete asupra căreia pla
nează încă primejdia războiului. 
S-au dezbătut aceste probleme 
sub diferite unghiuri dar în ma
joritatea cazurilor preocuparea 
dominantă a fost cea a apărării 
păcii. Dosarul dezarmării a sus
citat același viu interes deși este 
greu de măsurat pașii înainte 
care au fost realizați. O rezoluție 
a chemat Comitetul celor 18 
state să-și intensifice eforturile 
în vederea elaborării unui acord 
de dezarmare generală și totală, 
iar o altă rezoluție a cerut gu
vernelor S.U.A. și U.ILS.S. să 
înceapă neîntârziat convorbiri bi
laterale asupra limitării produc
ției mijloacelor strategice de 
transportare la țintă a armelor 
nucleare. Printr-un alt document, 
puterile nucleare sînt chemate să 
pună capăt tuturor experiențelor 
cu arme atomice.

O sfera de probleme de larg 
interes se referă la lichidarea ul
timelor rămășițe ale colonialis
mului și la asigurarea unor con
diții de liberă dezvoltare pentru 
toate popoarele. Trăim într-o e- 
pocă în care se afirmă pregnant 
cerința popoarelor de a fi stapîne 
pe destinele lor, iar la O.N.U. a- 
ceastă cerință s-a exprimat vi
guros. Teritorii întinse (unele 
avînd o populație de multe mi
lioane de oameni) continuă să 
rămînă colonii chiar dacă prin

probleme, inclusiv în cadrul unei 
conferințe internaționale.

Progresul omenirii este insepa
rabil de depășirea actualului de
calaj între statele dezvoltate pe 
plan economic și cele rămase în 
urmă. Subdezvoltarea rămîne o 
problemă esențială a acestui se
col în care Terra a cunoscut a- 
tâtea prefaceri, a înaintat pe ca
lea progresului dar în care sute 
de milioane de oameni sînt pri
zonieri ai foametei, mizeriei și 
bolilor.

Sfirsit de sesiune 
la 0. H. U.

subterfugii au fost declarate 
„provincii de peste Mări" («■ 
variante ale acestei formulei. 
Perimatele rânduieli coloniale ip 
găsesc expresia și in apartheid — 
inumana doctrină a discriminării 
rasiale, vehement cond—nstă de

unui deceniu de la adoptarea 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țăriUr fi 
popoarelor cshaialt prilej»

Educarea tineretului a rev enit 
m preocupările tA'.U. Opt state 
(printre care și România i au pre
gătit ■■ proiect de rezoluție «■ 
legatară cu -educarea tâneretu-

ția să vină în întâmpinarea „as
pirațiilor exprimate de largi pă
turi ale tinerei generații pentru 
apărarea mai eficientă a demni
tății umane în această epocă de 
mari realizări științifice, tehnolo
gice și culturale". în mod just, 
reprezentanta României a subli
niat că „pentru ca tinăra genera
ție sa descopere și să înțeleagă 
vocația sa, statele, comunitatea 
internațională în ansamblul ei și 
societatea în general trebuie să 
desfășoare o vastă activitate de 
educație. Soluția de viitor a ma
rilor probleme ale omenirii de
pinde într-o largă măsură de mo
dul în care tineretul va fi edu
cat".

Desigur, bilanțul sesiunii nu 
poate ocoli nici faptul că in u- 
nele probleme s-au adoptat re
zoluții ce nu abordează realist 
problemele în discuție, că uni
versalitatea organizației rămine 
in continuare un deziderat

a vădit un spirit de
iwțutrii hrg apreciat a fort 
tesufiețiU de năzuința rubber* 
ri b vederea prwei sre ■■■

săptămînă pe glob
Decembrie cunoaște o recru

descentă a frămîntărilor stu
dențești. în multe țâri, sfîrșitul 
de an găsește lumea amfitea- 
trelor într-o efervescența ce re
editează — mai intens sau mai 
puțin intens — atmosfera de 
tensiune universitară din mie
zul verii. Săptămînă aceasta 
multe comentarii s-au referit la 
evenimentele din Franța, unde 
raporturile dintre studențime și 
puterea publică au înregistrat 
o nouă deteriorare. Măsurile 
guvernamentale luate recent cu 
scopul de a readuce „ordinea 
și disciplina" în universități au 
avut drept efect o stare de ner
vozitate tradusă prin incidente. 
Utilizarea poliției pentru a e- 
fectua controlul legitimațiilor 
de student la intrarea în facul
tăți a provocat numeroase pro
teste mai ales la Nanferre („zo
na fierbinte" a lumii universi
tare franceze). Dar refuzul de 
a accepta pe polițiști în postura 
de controlori reprezintă un as- 
Cect de suprafață al unei pro- 

leme extrem de complicate. în 
fond, este vorba de structurile 
universitare pe care masa stu
dențească le contestă. Uneori, 
lozincile ce pot fi auzite în am
fiteatre vizează nu numai pro
blemele lumii universitare, ci și 
pe cele ale unei societăți con
siderată a fi perimată. în 
Franța (și nu numai în Franța) 
studențimea nu reprezintă ' o 
masă omogenă — structura ei 
socială favorizează o diferen
țiere evidențiată mai ales în 
momentele furtunoase. Atitudini 
din cele mai diverse sînt înre
gistrate în viața studențească — 
de la realismul profund la con
servatorismul obtuz, de la con
știința responsabilității sociale 
și pînă la anarhismul stîngist. 
Observatorii remarcă poziția 
realistă a majorității studen- 
țimii, refuzul multor tineri de a 
urma pe extremiștii gălăgioși, 
de a accepta o ruptură de

forțele progres ste ote noriuni 
Agitația sterilă, protest-: fă-ă 
finalitate nu recsesc deot să 
diminueze efkoctetec unei 
mișcări ce-și propu-e refo—o- 
rea într-un spir • ce*’’ocrrr ic a 
instituțiilor de invățăraint s-ce
ri or. Mișcarea s-a exr.ns &- 
cee și închiderea m ^Chop- 
tol" pînă in c *xsr-
maf dorința otice or de o 
împiedica „cor tog .unea". la o- 
cest liceu perizien s-ou proofs 
incidente ca urmare a u-»e> re
uniuni interzise* în curse cârea 
a fost proiectat un tiaesare 
evenimentele din -c. Desfășu
rarea cursurilor a :r<r - »- 
posibilă : o grevă c cc~ zr 
liceuL Decizia minister..'- de a

ie co-ccrec «nor o.
co-sec - “e. Aceste bârziuri gj 
cauze ewtepte Jvaete fMondo
re ricăene ce o de
c-stertete. chete tegeae oe re- 
tsterte encr cerxur ro-ser.c- 
tecre <£n iarvăaân»-r ri e-c pre
ocupă chior OF-
oosui LA KA-
nON sere ci ». •
cariei Sorce este confer' 
oe ate-te* « ex.sr*rte și se

ZxxW ■cecrciT risc, si acte- 
oreze ceeo că grewie v~_oer 
tesh uchicr oocă e e set b» 
iii* eu vor cvec a# erec? de
ci* jă rdirzre tetec refor
ms*. L«der s’-der* cr rro 
ce cei oi ULMEFJ resong, io-

în amfiteatre
închide liceul) se înscrie pe 
nia declarației Iu» Co_--e de 
Murville : „Nu poate fi tolereră 
ocuparea niciunei dea n șco
lare*.

Grevele, demonstrați ie, pro
testele reflectă o nemulțumire 
ce nu poate fi pusă doar pe 
seama acțiunii unor grupuri 
contestatoare, lipsite de o viziu
ne clară a perspective or. 
COMBAT releva că probleme e 
care i-au determinat pe stu- 
denți să acționeze în mai ră- 
mîn valabile și permaner-e".

Pauza impusă de turnurc oe 
care au luat-o evenimentele 
pare a se fi încheiat iar pro
blemele reformei universitare 
solicită o atenție deoseoitâ, do
vadă a faptului că întîrzier e

Frâ—' —â- îe sUante se 
ampTrfîeâ si «n hcfc cu e ac
centuată tete socci Ehsnro- 
rea ctecror'smeor ate viefta 
uruveniteră reorezirte o $ăgă-

săptămînă pe glob
Asistăm la un conflict de an

vergură între City și Downing 
Street sau, mai direct spus, in
tre marea finanța britanică și ca
binetul laburist ?

Pentru a doua oară în decurs 
de zece zile, premierul Wilson 
acuza joi „unii exponenți din 
City" că „sabotează in mod o- 
biectiv", prin zvonuri false des
pre situația precară a lirei ster
line și a economiei engleze, e- 
forturile guvernului „de a redre
sa economia naționala’. Minis
trul de finanțe, Jenkins, se ală
tura, în aceiași zi acuzațiilor pri
mului ministru, apreciind că 
„manevrele oculte ale unor de
nigratori interesați" nu pot fi ta
xate decît ca „antinaționale p 
antidemocratice".

în jocul de pe arena politică 
britanică, declarațiile virulente 
ale lui Wilson și Jenkins la 
Dunstable și, respectiv, Bir
mingham au, probabil, scopul de 
a recuceri încrederea opiniei pu
blice care, potrivit sondajelor din 
ultimele luni, își manifestă o ac
centuată nemulțumire în legătu
ră cu politica guvernului labu 
rist, mai ales în domeniul eco
nomic.

Argumentul principal cu care 
Wilson și Jenkins și-au susținut 
acuzațiile lor — îmbunătățirile

de
UbwȚȚU | piCT- 

ținte anterior. Dar. in timp cc 
atengă -stafia coaliției" fi respin
ge vehement presiunile opoziției 
pentru organizarea de alegeri an
ticipate. echipa guvernamentală 
laburistă e confruntată cu difi
cultăți serioase. Vineri se anunța 
la Londra am i narea rambursării

Cr/y contra Wilson ?

cierile pesimiste asupra situației 
economiei britanice. „Sistemul 
monetar internațional este în cri
ză — scria FINANCIAL TIMES 
— și lira sterlină e o monedă 
slabă. Marea Britanie a contrac
tat datorii internaționale uriașe 
și oneroase și merge in intimpi- 
narea unor riscuri grave dacă 
sistemul monetar internațional vo 
ceda, chiar și parțial". Și, pentru 
a treia oară în două săptămîni, 
FINANCIAL TIMES avansa ca 
soluție „un guvern forte, care să

oficial și violent respinse de pre
mierul britanic în Camera Comu
nelor. O asemenea reacție e 
foarte firească atît din motive de 
prestigiu politic cît și din con
siderente ținînd de însăși subzis
tența politică a partidului labu
rist. Alergia laburistă la coaliția 
cu conservatorii e perfect expli
cabilă dacă amintim că ultima 
coaliție pe timp de pace cu con
servatorii, în 1931, a dus la o 
veritabilă catastrofă pentru parti
dul laburist: la primele alegeri

ratelor datoriilor pe termen lung 
contractate în 1967 de Anglia in 
S.L.A. și Canada. Ceea ce nu 
este, desigur, de natură să în
tărească încrederea in lira ster
lină și, implicit, în vigoarea e- 
conomiei britanice.

„Există în City — scrie in
fluentul cotidian financiar THE 
ECONOMIST — unele perso
nalități care n-ar avea nimic îm
potriva unei noi crize a lirei. Ei 
consideră că o nouă criză a li
rei sterline ar fi singurul lucru 
căruia guvernul laburist nu i-ar 
putea supraviețui". Profeție ? 
Simplă speculație ? Este încă 
prea devreme pentru a descifra 
substratul și eventualele conse
cințe . pe care le-ar putea avea 
posibilele presiuni exercitate a- 
supra guvernului Wilson de une
le cercuri influente ale marii fi
nanțe britanice.

EUGENIU OBREA
EM. RUCÂR
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U.t. $.$. — în regiunea Irkutsk la Selehov a intra în funcțiune 
o uzină de cabluri

Situația din Brazilia
-»

• SUPRIMAREA CENZURII ASUPRA ȘTIRILOR DESTINATE 
STRĂINĂTĂȚII • SCIZIUNEA DIN PARTIDUL GUVERNAMENTAL

In Brazilia a fost suprimată cenzura asupra știrilor desti
nate străinătății. A

Ridicarea cenzurii, care intervine la o săptămînă după 
actul instituțional din 13 decembrie, va contribui la o oare
care destindere a atmosferei.

în afară de aceasta, ministrul 
justiției, Gana e Silva, a anunțat 
contrar primelor informații ofici
oase. că lista personalităților care 
vcc ti private de drepturile lor 

va fi stabilită- înainte de în
ceputul anului viitor. El a decla
rai că va avea loc un proces me
at sâ garanteze dreptul la apă
rare a acxxzațikr. i

Pe de akă parte, comisia de an
chetă care va fi prezidată de mi- 
3=strci die justiție, nu va fi for- 

deeft sâptixnina \*îitosrc. iar 
Kczata av^a la dispoziție un 
leuaeu <ie 10 zile pentru a răs
punde acuzațiilor.

Pe pian parlamentar, ziarul 
.Canon da Manha** anunță el 
D—'ri Kijlou. președintele par- 
btMă -Mem* din cadrai Ca
ncan DtyutatA». a hotărit să 
’ ~ ' ■— dan funcția de lider

al naacriUSi. Kr-.ecer ar fi luat 
această betărfre in urma sciziunii 
dedaasale in cadrai partidului 

critar si care a pros-ocat direct 
crtza itfwrnită vineri.

Adunarea 
festivă de la 

Hanoi
Ageoz5a V-XJL transmite că 

fesrrrî eccsacra^ celei de-a 
S-a aniversări a Zilei rezisîen-

Vlecsars. și aizi conducători ai 
Republieii Democrate Vietnam- 

La adunare a rostit o cuvin-
tare Vo Nguyen Gi^p. nnnisTru’ 
apârăr^i națĂooale al BJ>. Viet-
nair»

în cuvinte rea sa, Vo Nguyen 
Giap a subliniat marea impor
tanță istorică a luptei de rezis
tentă amicolanialistă și însem
nătatea creării Armatei Popu
lare Vietnameze, care a luptai 
cu eroism împotriva agresiunii 
americane. Vorbitorul a trecut 
în revistă succesele obținute de 
populația și forțele armate ale 
R. D. Vietnam, care au dobori! 
peste 3 200 de avioane ameri
cane, au scos din luptă și cap
turat un mare număr de piloți 
inamici, au avariat sau incen
diat numeroase nave de război 
ale S.U.A. Statele Unite, a spus 
el, s-au văzut nevoite să înce
teze necondiționat toate bom
bardamentele asupra întregului 
teritoriu al R.D. Vietnam.

O .dată cu succesele strălucite 
obținute în ultimul an în cele 
două părți ale țării, a spus în 
continuare Vo Nguyen Giap, re
zistența noastră națională îm
potriva agresiunii americane și 
pentru salvarea națională a in
trat într-o noua perioadă.

în momentul de față, a arătat 
vorbitorul, situația militară și 
politică este mai favorabilă ca 
oricînd compatrioților și com
batanților din întreaga țară. Pe 
drumul spre victoria finală, mai 
avem încă de învins numeroase 
dificultăți și de făcut multe sa
crificii. Pentru independență și 
reunificarea patriei, pentru so
cialism, pentru îndeplinirea 
datoriei noastre internaționa
liste sîntem hotărîți să fim tot 
mai uniți, să ne continuăm lup
ta pentru a-i învinge pe agre
sorii americani, să mergem îna
inte pentru a obține victoria 
deplină.

„ Apollo —

in drum spre Lună

• LA 208 000 KM. DE PĂMÎNT • VITEZA: 5 616 KM. PE ORĂ
• SIMPTOME DE GRIPĂ ÎN CABINĂ SPAȚIALĂ

ro, s-au înapoiat duminică la 
locuințele lor. Lacerda continuă 
să se afle sub supravegherea 
poliției politice, iar Kubitschek 
are domiciliu forțat, neputînd 
comunica cu nici o persoană din 
afara locuinței sale.

De la Centrul spațial Huston 
se transmite că Frank Bor
man, comandantul navei „A- 
pollo-8“, a comunicat căjzborul 
decurge în bune condiții și, 
după cît se pare, nu va mai 
fi nevoie de o nouă manevră 
de corectare a traiectoriei, așa 
cum se prevăzuse inițial pen
tru ora 16,50 G.M.T. (18,50 — 
ora Bucureștiului).

La bordul navei, cei trei cos- 
monauți execută programul de 
zbor. Borman a luat sîmbătă 
noaptea, pentru prima dată în 
spațiul cosmic, un somnifer, 
deoarece nu a putut să adoar
mă la ora prevăzută în pro
gram. Pînă duminică la prînz, 
cosmonauții au consumat o 
cantitate mai mică de hrană 
și apă decît se stabilise inițial. 
„Se pare că nu prea avem un 
apetit grozav4* — a informai 
Frank Borman, explicînd că 
încearcă să nu consume mai 
multă apă decît li s-a reco
mandat.

In cursul dimineții de dumi
nică, unul din cele cinci hu
blouri ale navei au început să 
se încețoșeze din cauza depu
nerii de praf cosmic. Celelalte 
patru hublouri sînt transpa
rente și cosmonauții au conti
nuat observațiile asupra cor
purilor cerești.

Convorbirile 

de la Praga
PRAGA 22 (Agerpres). — 

Pe baza acordului intervenit 
intre guvernele R. S. Ceho
slovace și U.R.S.S., în perioada 
17—22 decembrie au avut loc 
la Praga convorbiri între 
Frantisek Hamouz, vicepre
ședinte al guvernului ceho
slovac, și Nikolai Baibakov, 
vicepreședinte ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, cu privire la 
problemele actuale și de pers
pectivă ale colaborării econo
mice dintre R. S. Cehoslovacă 
și Uniunea Sovietică.

Reprezentanții celor două 
țări s-au informat reciproc 
despre elaborarea planurilor 
de perspectivă de dezvoltare 
a economiei naționale a R.S. 
Cehoslovace și Uniunii So
vietice, despre sarcinile tra
sate de aceste planuri și căile 
de soluționare. A avut loc, de 
asemenea, un schimb de pă
reri cu privire la perfecționa
rea in continuare a planifi
cării economiei naționale, a- 
vîndu-se in vedere condițiile 
specifice ale fiecărei țâri. In 
cursul convorbirilor s-a acor
dat o importanță deosebită 
creării premiselor necesare 
pentru asigurarea extinderii și 
perfecționării colaborării re
ciproc avantajoase dintre cele 
două țări pe perioada de după 
1970.

• POTRIVIT unor cifre date 
□ubliciLĂții de agenția V.N.A., 
forțele patriotice din provin
ciile Defcn Bau. Hoi .An și Dai 
Loi au scos din luptă in pri
mele xeee rile ale lunii decem
brie, aproximativ 406 de sol
dați si ofițeri inamici, dintre 
care 169 de militari americani, 
în cursul luptelor care au avut 
Ioc iu această perioadă în re
giunile amintite, au fost dis
truse două blindate americane, 
două elicoptere au fost doborî-
e și o mare cantitate de arme 

>i muniții capturată.
• REPREZENTANTUL Cam- 

bodgiei la O.N.U. a înmînat 
președintelui Consiliului de Se
curitate patru scrisori de pro
test împotriva acțiunilor agre
sive repetate comise de trupe 
americane, sud-vietnameze și 
tailandeze împotriva teritoriu
lui cambodgian. Scrisorile de
nunță violările frontierelor 
Cambodgiei, precum și atacu

în cursul temerarei lor că
lătorii, cosmonauții ameri
cani îndeplinesc un vast pro
gram de cercetări științifice, 
în cursul căruia au făcut 
„descoperiri la care nimeni 
nu se aștepta11. Stelele sînt 
mai puțin vizibile decît de 
pe Pământ — declară Frank 
Borman, care pune acest fe
nomen pe seama reflexiei 
luminii solare. La rîndul său, 
James Lowell a comunicat 
că „spațiul din jurul Lunii 
este de un albastru diafan 
și nu negru". Observațiile 
fiecăruia dintre cei trei pă- 
mînteni sînt întrerupte doar 
de pauza pentru odihnă — 
șapte ore pentru fiecare, prin 
rotație — și de cea necesară 
mesei.

• La peste 24 de ore după 
lansarea navei cosmice „Apoilo- 
8*', echipajul, aflat la 193 000 km 
de Pămînt, nu a fost expus de
cît unor radiații cosmice și so
lare „neglijabile". Un purtător 
de cuvînt al N.A.S.A. a preci
zat că Frank Borman și coechi
pierii săi au fost supuși unei 
slabe radioactivități de protoni 
și particule Alfa. Purtătorul de 
cuvînt a anunțat că în acel mo
ment „Apollo-8“ zbura spre 
Lună cu viteza de 5 616 km pe 
oră, viteză care va continua să 
scadă sub efectul gravitației te
restre. La distanța de 50 000 km 
de Lună se va face însă simțită 
forța de atracție a acestei pla
nete. In consecință, cabina spa
țială își va accelera viteza pînă 
marți dimineața, cînd va începe 
prima revoluție a lui „Apollo- 
8" în jurul Lunei, la o altitu
dine de aproximativ 125 km.

• Agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL informează 
că Frank Borman, comandan
tul navei „Apollo-8“, aflată la 
peste 208 000 km distanță de 
Pămînt în zborul său spre 
Lună, a transmis stațiilor te
restre că atît el, cît și William 
Anders nu se simt bine. Purtăm 
torul de cuvînt al Serviciului 
de control al zborului, Paul 
Haney, a declarat că, după cît 
se pare, simptomele indică fap
tul că cei doi cosmonauți s-au 
îmbolnăvit de gripă. Cel de_al 
treilea membru al ecbOhjului, 
James Lovell, se sil bine. 
Borman a anunțat ulterior că el 
și William Anders se simt mai 
bine, după ce au luat medica
mentele necesare.

După cum se știe, membrii 
echipajului navei „Apollo-8" au 
fost izolați și inoculați preven
tiv împotriva virusului gripei 
de tipul Hong Kong, înainte de 
lansarea în spațiul cosmic, dar 
medicii au precizat că nu pot 
garanta imunitatea totală. De 
aceea, cosmonauților li s-a dat 
o cantitate mare de medica
mente, în special pentru comba
terea gripei.

Potrivit autorităților N.A.S.A.. 
nu există încă nici un indiciu 
că îmbolnăvirea cosmonauților 
de gripă ar putea scurta sau 
întrerupe primul zbor al oame
nilor spre Lună, deși în cursul 
nopții de sîmbătă spre dumini
că toți membrii echipajului au 
avut un somn agitat.

SESIUNEA SEIMULUI R. P. POLONE
VARȘOVIA 22 (Agerpres). - 

Agenția PAP transmite că la 
Varșovia s-au încheiat lucrările 
sesiunii Seimului R. P. Polone 
Deputății au aprobat în unani
mitate planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale și bugetul 
R. P. Polone pe anul 1969, pre
cum și principalele prevederi ale 
planului pe anul 1970. A fost a- 
probat, de asemenea, proiectul de 
amendament la legea cu privira 
la Comitetul pentru Știință și 
Tehnică.

Seimul l-a ales pe deputatul 
Witold Jaroszynski, membru al 
Consiliului de Stat.

Au fost aprobate apoi propu
nerile făcute de Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri, cu privire la unele mo
dificări în componența guvernu
lui. în legătură cu alegerea sa 
ca președinte al Comisiei cen
trale de Control a P.M.U.P., Ze

non Nowak și Franciszek vVa- 
niolka, din motive de sănătate, 
au fost eliberați din funcția de 
vicepreședinți ai guvernului. De 
asemenea, din motive de sănă
tate, a fost eliberat din funcția 
de ministru al afacerilor externe 
Adam Rapacki. Seimul l-a nu
mit pe Ștefan Jedrychowski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., în funcția de 
ministru de externe. In legătură 
cu numirea sa în funcția de 
prim-vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării, Witold 
Trampczynski a fost eliberat din 
funcția de ministru al comerțu
lui exterior, iar Eugeniusz Szvr 
a fost eliberat din funcția de 
președinte al Comitetului pentru 
Știință și Tehnică.

Au fost efectuate, de aseme
nea, și alte modificări în compo
nența guvernului polonez.

rile lansate asupra unor unități 
militare și localități cambod
giene. Aceste atacuri — se spu
ne în scrisorile de protest — au 
provocat numeroase victime.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, l-a primit duminică pe 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, care 
se află într-o vizită de priete
nie la Cairo. După cum preci
zează agenția TASS, cei doi 
oameni de stat au discutat pro
bleme de interes comun.
• ADUNAREA GENERALĂ a 

O.N.U. a adoptat sîmbătă o rezo
luție care „hotărăște să ‘ncludă 
rusa printre limbile de lucru ale 
Adunării Generale". A fost votat, 
de asemenea, un amendament 
prin care se considera necesară 
includerea rusei și spaniolei 
printre limbile de lucru în Con
siliul de Securitate.

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că renumitul fizician 
vest-german, prof. dr. Peter 
Moebius din Karlsruhe a hotă- 
rît să se stabilească în Repu
blica Democrată Germană, dînd 
curs invitației unei universități 
din R.D.G., de a conduce o ca
tedră de fizică. în ultimii ani, 
prof. Moebius s-a ocupat în 
special de studiul particulelor 
elementare și de fizică nucleară.

A fost ucis Mengele ?
Nu mică a fost 

surpriza ziariștilor de 
la săptămînalul bri
tanic ..THE PEO
PLE", cînd la re
dacție a intrat un 
necunoscut care le-a 
spus simplu : „l-am 
omorît pe doctorul 
Toseph Mengele. I- 
am tras două gloanțe 
în piept și apoi i-am 
aruncat cadavrul în 
rîul Parana".

Ziarul, care po

vestește întîmplarea, 
dă și numele celui 
ce pretinde că ar fi 
asasinul lui Men
gele : Erich Erdeste- 
in. în vîrstă de 57 de 
ani și care trăiește în 
Paraguay de apro
ximativ 30 de ani.

A murit cu adevă
rat doctorul Men
gele, denumit și 
„monstrul experien
țelor naziste" ?. Pre
supusul său asasin

n-a furnizat nici un 
fel de amănunt în 
plus, iar fapta sa 
nare cu atît mai ne- 
verosibilă cu cît cir
culă cu persistentă 
zvonurile că Men
gele s-ar afla într-o 
regiune din America 
Latină, apărat de o 
gardă puternică și 
este aproape imposi
bil să se ajungă pînă 
la el.

Prestigiul S.U.A. în lume 
a atins cel mai scăzut nivel 
din ultimii 50 de ani, se a- 
rată într-un raport prezen
tat de un subcomitet pentru 
afaceri externe al Camerei 
Reprezentanților a S.U.A.

Războiul purtat de S.U.A. 
în Vietnam a avut efectul 
cel mai negativ asupra opi
niei publice din străinătate, 
precizează raportul, adăugind 
ca într-o mare măsură au 
contribuit la crearea acestei 
imagini și rasismul, violența 
și criminalitatea care macină 
societatea americană. In ra
port se afirmă, de asemenea, 
că asasinarea senatorului 
Robert Kennedy și a docto
rului Martin Luther King a 
șocat opinia publică mon
dială. „Chiar observatorii 
străini care privesc cu sim
patie Statele Unite sînt pro
fund impresionați de condi
țiile grele de locuit din ghe
tourile urbane americane, de 
puternicele tulburări rasiale 
din ultimii trei ani și de 
spectrul escaladării continue 
a conflictelor rasiale", sub
liniază raportul.

F> e

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA» București. Plata „Scînteii’ TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale sl dlfuzorti din Întreprinderi si Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnfelt 40.362


