
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8696 I Simbătă 13 februarie 1971 8 PAGINI-40 BANI

In pag, a vi-a

„Vom depune eforturi 

susținute pentru 

valorificarea tuturor 

rezervelor de creș

tere a producției 

agricole*1 — Telegrame 

adresate C.C. al P.C.R.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
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Vineri, 12 februarie a.c., a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința’Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Biroul Executiv a examinat contribuția pe care organizațiile din Frontul Unității Socialiste o pot a- duce la realizarea Programului național de gospodărire rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor. Biroul Executiv a hotărît să se adreseze întregului popor un apel al Consiliului Frontului Unității Socialiste de a participa la înfăptuirea acestui măreț program de importanță deosebită pentru întreaga viață economică și socială a țării.Biroul Executiv a examinat problemele dezvoltării și perfecționării controlului obștesc asupra diverselor sectoare de servicii pentru populație și a aprobat inițierea unui proiect de lege privind organizarea și desfășurarea controlului obștesc.Biroul Executiv a examinat informările prezentate de Uniunea

scriitorilor, Uniunea compozitorilor și Uniunea artiștilor plastici cu privire la activitatea pe care o desfășoară în vederea educării socialiste a tineretului. Apreciind pozitiv această activitate, Biroul Executiv a recomandat ca, împreună cu Ministerul învățămîntului și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, uniunile de creație să desfășoare și în viitor o intensă muncă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerei generații și creșterea nivelului său de cultură, pentru a contribui la sporirea participării active a tineretului la întreaga operă de edificare a socialismului, la ridicarea multilaterală a patriei noastre.Biroul Executiv a examinat și aprobat darea de seamă cu privire la relațiile internaționale ale Frontului Unității Socialiste în anul 1970 și proiectul de plan pentru anul 1971, informarea referitoare la realizarea bugetului pe anul 1970 și proiectul de buget pe anul 1971, precum și planul de muncă pe primul semestru al anului 1971.A fost hotărîtă convocarea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste în cursul lunii martie.
din 10-11 februarie 1971

Stimați tovarăși,Plenara noastră a avut o ordina de zi destul de bogată. în cadrul ei au fost analizate probleme de o deosebită importanță pentru activitatea societății noastre socialiste, în cuvlntul tuturor vorbitorilor au fost evidențiate rezultatele bune obținute de poporul nostru tn reali-
BILANȚUL MARILOR REALIZĂRI

Șl TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE 
IN VIATA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ 

A PATRIEI NOASTREDin analiza rezultatelor dezvoltării economico'-sociale a țării în ultimii cinci ani reiese că Directivele Congresului al IX-lea și prevederile planului cincinal 1966— 1970 au fost realizate cu succes. Ați luat cunoștință de datele concrete ale îndeplinirii planului și nu mă voi referi la ele. Tabloul acestor cifre dă posibilitatea tuturor membrilor Comitetului Central, tuturor membrilor de partid, întregii țări să constate ce drum lung am străbătut în acest cincinal în dezvoltarea pe o treaptă superioară a societății noastre socialiste.în mod deosebit vreau să subliniez succesele obținute în aplicarea consecventă a politicii noastre de amplasare rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. în ultimii 5 , ani s-au realizat în această direcție lucruri deosebit, de importante. Nu. există județ unde să nu fi fost construite întreprinderi industriale, unde să nu se fi înregistrat o vie dezvoltare economică, culturală și socială. De altfel, și numeroși vizitatori străini remarcă drept un âspect esențial tocmai această caracteristică a construcției socialiste din țara noastră. Aplicînd a- ceastă politică, noi am pornit de la învățătura marxistă, de la conceptul că edificarea socialismului și comunismului presupune ridicarea la o viață nouă — așa cum spuneau Marx și Engels — a tuturor localităților, pentru ca fiecare să poată duce o activitate înfloritoare, independentă în toate domeniile existenței sociale. Or, amplasarea teritorială judicioasă a diferitelor activități industriale, dezvoltarea forțelor de producție în toate zonele țării merg tocmai în direcția creării condițiilor pentru ridicarea tuturor localităților, a tuturor comunelor la un nivel superior de civilizație materială și spirituală. De altfel, se află în studiu măsuri pentru ca, în următorii 10—lp ani, să se poată crea în România zeci și zeci de centre orășenești noi, în jurul cărora să graviteze mai multe comune și. care să se dezvolte puternic pe planul industriei, învățămîntului, culturii, intensifi- cînd toate activitățile menite să a- sigure ridicarea generală a condițiilor de viață ale populației.Cred că trebuie să amintim că rezultatele bune obținute mai cu seamă în perioada anilor din urmă în acest domeniu sînt și,, o urmare a acțiunii de reorganizare administrativ-teritorială a țării noastre.Toate marile succese obținute în dezvoltarea economică și socială a patriei, în înflorirea multilaterală 
a societății noastre socialiste în cincinalul care a trecut sînt o do

zarea cincinalului șl, totodată, s-a exprimat acordul față de proiectele de legi și hotărîri supuse dezbaterii, față de măsurile preconizate pentru îmbunătățirea activității în diferite domenii ale vieții sociale.De asemenea, în cursul discuțiilor au fost formulate o serie de observații critice, în cea mai mare parte pe deplin îndreptățite, pre

vadă grăitoare a justeței liniei politice generale a partidului nostru care, în întreaga sa activitate, se călăuzește neabătut. după învățătura marxist-leninistă, aplică adevărurile și legile generale ale socialismului la condițiile concrete ale României.Ceea ce am înfăptuit în acești ani este rezultatul eforturilor pline de abnegație depuse de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — români, maghiari, ■germani și alte naționalități conlocuitoare. Realizările remarcabile ale acestui cincinal, ca de altfel toate succesele obținute în perioada istorică de după 23 August, se datoresc faptului că întregul noștru popor, muncind cu elan și învingînd greutățile care i-au stat în cale, a urmat și înfăptuit neabătut linia politică, programul partidului nostru.De la înalta tribună a Comitetului Central adresăm cele mai calde felicitări și mulțumiri poporului nostru pentru marile realizări obținute pînă acum, pentru munca eroică depusă în vederea dezvoltării socialiste a României. (Aplauze puternice).Ne adresăm, în primul rînd, clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste — care, prin munca sa neobosită de fiecare zi, prin vasta și rodnica sa activitate creatoare, dovedește în practică că își îndeplinește cu cinste misiunea istorică, garantînd dezvoltarea cu succes a noii noastre societăți.' In al doilea rînd, ne adresăm țărănimii cooperatiste, cît și celei cu gospodărie particulară, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, care, urmînd chemarea partidului, au dezvoltat și dezvoltă cooperativele de producție, unitățile agricole de stat, obțin rezultate tot mai bune în ridicarea întregii noastre agriculturi.In al treilea rînd, ne adresăm intelectualității patriei. Cunoaștem cu toții — și în cursul plenarei mai mulți tovarăși au subliniat — că, în contextul revoluției tehnico- științifice de astăzi, știința devine tot mai mult o forță materială a producției și că numai pe baza folosirii cuceririlor științei în toate domeniile de activitate se poate construi cu succes societatea socialistă multilateral dezvoltată, se poate asigura victoria comunismului. Putem afirma că intelectualitatea noastră a răspuns și răspunde cu cinste acestor deziderate, înfăptuind, ca și ceilalți oameni ai muncii, cu consecvență și fermitate, linia generală a partidului nostru.Ne adresăm, de asemenea, și celorlalte categorii sociale, tuturor cetățenilor patriei care, prin munca lor neobosită, au contribuit la în- 

cum și o serie de propuneri de care va trebui să se țină seama în definitivarea hotărîrilor respective, care, de altfel, urmează să fie supuse dezbaterii publice, iar apoi a- probării Marii Adunări Naționale, spre a primi caracter de lege. Ca atare, am putea aprecia că dezbaterile plenarei au fost deosebit de rodnice.

făptuirea planului cincinal, la progresul României.Paralel cu rezultatele obținute în dezvoltarea bazei. materiale a societății noastre, în acești ani s-a realizat o tot mai strînșă apropiere între muncitori, țărani și intelectuali, precum și celelalte categorii sociale, s-a întărit și cimentat tot mai puternic alianța clasei muncitoare cu țărănimea, cu intelectualitatea — alianță ce constituie forța de granit a orinduirii noastre socialiste, garanția înfăptuirii cu succes a tuturor sarcinilor de viitor.Consider, de asemenea, necesar să ne adresăm, în mod special, naționalităților conlocuitoare, care — în strinsă unitate și frăție cu poporul român — au adus o contribuție de preț la obținerea tuturor marilor noastre realizări. Aplicarea neabătută a politicii marxist- leniniste în problema națională, a- sigurarea în fapt a deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, preocuparea constantă pentru industrializarea tuturor zonelor, deci pentru crearea bazei economice de realizare efectivă a egalității în drepturi — toate acestea au consolidat și mai mult prietenia și colaborarea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, au întărit unitatea întregului nostru popor, coeziunea națiunii noastre socialiste.In acești ani partidul și guvernul au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei, a întregii activități sociale. Un rol important au avut în această direcție hotărîrile Conferinței Naționale din 1967. Reorganizarea administrativ- teritorială înfăptuită de partidul nostru a asigurat apropierea conducerii de unitățile de jos. S-a acționat, obținîndu-se un șir de succese în lichidarea centralismului excesiv, în lărgirea atribuțiilor și autonomiei organelor locale și a întreprinderilor — deși, trebuie să spunem cinstit că ceea ce am înfăptuit pînă acum constituie numai un început, că în această direcție mai avem încă de parcurs un drum destul de lung. Măsurile care urmează să fie luate în cursul acestui an vor asigura aplicarea tot mai fermă în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale, a Directivelor Congresului al X-lea al partidului.Ca urmare a măsurilor luate de partid, am asistat și asistăm la o participare tot mai activă a oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale, la e- laborarea tuturor hotărîrilor importante ce privesc politica internă și externă a țării. S-a lărgit și perfecționat democrația socialistă 

care — așa cum se știe — constituie un proces continuu. Ceea ce am realizat pînă acum în această direcție nu poate fi considerat ca o limită maximă ci, dimpotrivă, ca o etapă care a deschis drumul spre perfecționarea și lărgirea continuă a formelor de participare a poporului la conducerea întregii societăți.Am mai spus și în alte împrejurări — și cred că este bine să subliniem aceasta și acum cind facem bilanțul ultimilor cinci ani — că succesele cele mai însemnate pe care le-am obținut sînt legate de formarea omului nou, de transformările adînci ..care au loc în conștiința cetățenilor patriei noastre, ațît. ca rezultat al dezvoltării forțelor de producție, .cît. și ca urmare a extinderii învățămîntului, propagării științei și culturii, activității educative desfășurate de societatea noastră. După cum se știe, în această perioadă s-au format sute de mii de cadre în toate domeniile de activitate, s-a trecut la învățământul de zece ani, au fost organizate numeroase forme de ridicare a calificării tuturor oamenilor muncii. Și în viitor, tovarăși, ceea ce ne propunem să înfăptuim se va realiza în măsura în care vom ști să ne preocupăm, de transformarea omului, de ridicarea nivelului cunoștințelor sale generale. Mersul nostru înainte se va asigura prin aceea că toți oamenii muncii se identifică cu politica de construcție socialistă, acționînd ca unul singur pentru transpunerea ei în viață.Creșterea nivelului de viață — după cum ați putut constata și din proiectul de comunicat — s-a realizat la nivelul minim stabilit de Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Cifrele referitoare la consumul produselor alimentare și industriale demonstrează că, în general, desfacerea mărfurilor pe piață a înregistrat o creștere substanțială, la unele bunuri consumul dublîndu-se față de anul 1965. în același timp, creșterea fondului general de salarii pe țară, sporirea numărului de persoane salariate dintr-o familie s-au răs- frînt pozitiv asupra standardului de viață al populației. Situația materială a oamenilor muncii s-a îmbunătățit, de asemenea, și ca urmare a creșterii cu peste 30 la sută a pensiilor, a sporirii indemnizațiilor pentru naștere și alocațiilor pentru copii, a măririi burselor studenților. O influență importantă asupra nivelului de trai al cetățenilor a avut și sporirea continuă a cheltuielilor sociale făcute din bugetul statului, care însumează 5 500 lei anual pe o familie, deci cu 'peste 2 000 lei mai mult decît cu 5 ani în urmă.' Toate aceste elemente relevă faptul că, apreciind pe ansamblu, în acești, ani s-au realizat sarcinile trasate de Congresul al IX-lea de îmbunătățire a condițiilor de viață ale poporului, că tot ce s-a făurit și se. făurește în patria noastră este închinat omului, bunăstării și fericirii sale. Și în viitor vom acorda o atenție deosebită dezvoltării serviciilor sociale gratuite, asigu- rînd ca ridicarea bunăstării generale să se realizeze atît prin creșterea salariilor, cît și prin sporirea cheltuielilor sociale ale statului. De altfel, această tendință se manifestă tot mai accentuat în ultimul timp nu numai în țările socialiste, ci chiar și în unele țări capitaliste.In noul plan cincinal se prevede ca salariul real să crească cu circa 20 la sută față de 1970. In legătură cu aceasta, ne gîndim să trecem încă din 1972 la majorarea salariilor, în așa fel 

îneît sporul de salariu pe care îl va primi fiecare salariat în cursul cincinalului să fie eșalonat în două tranșe, spre a asigura astfel posibilitatea suportării în Jaune condiții de către economia noastră a efortului financiar respectiv. Apțiunea de majorare a salariilor în noul cincinal va fi începută tot pornind, de la salariile mici, astfel îneît în 1975 salariul minim în economia noastră națională se va ridica la circa 1100 de lei, față de,800 cît este astăzi.Pentru a veni în sprijinul familiilor cu venituri mai mici și cu mulți copii, încă în a doua parte a anului curent se vor lua măsuri pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Se va asigura,, de asemenea, dez.voltarea .construcției de . .creșe, realizarea altor cheltuieli cu carac-, ter social, pentru ca, paralel cu creșterea salariului nominal, să se realizeze ridicarea salariului real, înfăptuirea prevederilor de îmbunătățire a condițiilor de viață ale populației stabilite de Congresul al X-lea și incluse în proiectul planului cincinal.Făcînd, tovarăși, bilanțul succeselor obținute în acești ani putem spune că partidul nostru, Comitetul său Central și-au îndeplinit cu fermitate și în bune condiții rolul de forță politică conducătoare a societății noastre. Aceasta a și făcut să crească și mai mult prestigiul și autoritatea sa în rîndul maselor, încrederea cu care este urmat de întregul popor.Doresc ca de la această tribună să adresez felicitări și cele mai calde mulțumiri' organizațiilor partidului nostru, tuturor membrilor de partid, pentru munca eroică desfășurată în vederea înfăptuirii marilor sarcini de dezvoltare a economiei și cul- • turii, a unirii tuturor forțelor poporului în lupta pentru înflorirea patriei socialiste.Paralel cu îmbunătățirea organizării întregii societăți, în acești ani s-au perfecționat și activitatea generală a partidului nostru, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, s-au întărit legăturile partidului cu masele largi populare.O dată cu mulțumirile adresate de către Comitetul Central întregului popor, ne exprimăm convingerea, acum la începutul muncii pentru realizarea noului cincinal, că, sub conducerea partidului, oamenii muncii din patria noastră vor face totul pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al X-lea, a mărețului program de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Subliniind succesele remarcabile, nu putem spune că în acest cincinal în activitatea noastră nu s-au manifestat și neajunsuri, nu au fost și lipsuri. Există încă deficiențe în buna gospodărire a întreprinderilor economice, în folosirea resurselor și posibilităților mari pe care le oferă economia noastră socialistă ; se manifestă încă fenomene de birocratism care impietează asupra eficienței activității economice și sociale și stînjenesc inițiativa oamenilor muncii, există încă neajunsuri în buna soluționare a problemelor legate de condițiile de viață și muncă ale cetățenilor. Este știut că noi a trebuit să aducem o serie ' de corecturi și îmbunătățiri însuși planului de stat. Ceea ce a constituit și constituie însă caracteristica generală a vieții noastre sociale este că Partidul Comunist Român, poporul au știut să depășească I greutățile, au luat măsuri de înlăturare a lipsurilor și neajunsurilor, asigurînd înfăptuirea în condiții bune a Directivelor Congresului al IX-lea, a planului cincinal, dezvoltarea multilaterală a societății I noastre socialiste. I

Zona industrială a municipiului Constanja
Foto : Gh. VInțilă

SEMNIFICAȚIA
CUNOAȘTERII
Așez aceste cîteva 

gînduri despre rapor
turile scriitorului cu 
realitatea, despre ne
cesitatea cunoașterii la 
sursă a vieții, sub 
semnul pătrunzătoare
lor și generoaselor i- 
dei cuprinse în .cuvîn- 
tarea rostită de secre
tarul general al parti
dului la întilnirea cu 
oamenii de artă și cul
tură. Spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Sursa principală de inspirație pentru omul de artă, indiferent de naționalitate, trebuie să fie viața și munca eroică a poporului nostru', a constructorilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ai noii orinduiri sociale. Acesta este izvorul viu, dătător de viață, care poate să înnobileze orice operă, să facă din artist un creator de valoare nemuritor. Cine vrea, intr-adevăr, să fie un artist mare, care să rămînă veșnic tînăr, cine vrea ca opera sa să intre pentru totdeauna în patrimoniul culturii trebuie să bea apa limpede, răcoroasă și înviorătoare a acestui izvor, să soarbă din seva continuu tînără și viguroasă a spiritului poporului nostru, a măreței sale activități creatoare".

Evident, sintagma 
„cunoașterea vieții" de
signează una din ce
rințele și condițiile 
fundamentale ale ar
tei. Abstragerea scrii
torului de la datele, 
climatul și proble
matica epocii contem-, 
porane este de ne
conceput și, intr-un fel, 
practic imposibilă ; fie 
și datorită a ceea ce a 
început să capete nu-

însemnări de

Nicolae VELEA

mele de sistem infor
mațional ori „explozie 
informațională", a ceea 
ce nu se mai mulțu
mește să aducă lapidar 
și rece știrea tipărită, 
și trimite imaginea te
levizată ori formată 
peste meridiane, fixin- 
d-o pe retină, in me
morie și de atîtea ori 
— zguduitor — în con
științe. Deci, nu se 
mai poate vorbi de ab
strageri sau absențe 
decît poate in speța 
unor cantonări și'izo
lări orgolios-bolnăvi- 
cioase care nu intere
sează.

întrebarea s-ar pune

cam In termenii cind 
și cum fluxul divers al datelor și solicitărilor 
pe care le primim zil
nic devine cunoaștere, 
cind și cum aceasta 
devine cunoaștere artistică și mai ales care 
element, secvență, 
fragment al acesteia 
din urmă ajunge să fie 
resortul declanșator, 
nucleul inițial și punc
tul de plecare al unei 
opere de artă. Se în
țelege că despre felul 
cum un anumit episod 
sau împrejurare din 
biografia unui scriitor 
poate fi întilnit în tra
tarea artistică, se poa
te glosa aproape inter
minabil. Privită însă 
numai din această par
te și sub acest unghi, 
relația dintre operă și 
realitatea furnizoare a 
motivelor sau temelor 
artistice s-ar îngusta, 
ar părea mecanică și, 
la urma urmei, nein
teresantă. Pentru că 
nu orice izbindă sau 
eșec, orice bucurie sau 
dramă intimă devine 
experiență și nu orice 
consemnare a lor adu
ce rîvnitul certificat de 
autenticitate artistică. 
Aici intervin predis
pozițiile afective ale 
creatorului: formația 
sa socială și ideologică, 
știința sau posibilita
tea sa de a selecta, or-

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

(Continuare în pag. a II-a)
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m est

la Plenara C. C. al P, C. R. din 10-11 februarie 1971
ROLUL Șl ATRIBUȚIILE SINDICATELOR 
In etapa actuală a construcției 

SOCIALISTE DIN PATRIA NOASTRĂ
La avut sindicatelor. Aceasta este, după părerea mea, o problemă deosebit de importantă a vieții noastre politice și sociale. Este adevărat, raportul prezentat aici a oglindit numai în parte dimensiunile activității reale desfășurate de sindicate și nu a reușit să redea nici toate lipsurile din munca acestora. Cred că este necesar, tovarăși, să menționăm că în toți acești ani sindicatele au desfășurat o activitate intensă și au adus o contribuție substanțială la marile realizări obținute de poporul nostru în înfăptuirea planului cincinal, în întreaga activitate de construire a socialismului.în ultimii ani au fost aduse o serie de clarificări cu privire la sarcinile și rolul sindicatelor în construcția socialismului, au fost îmbunătățite, în anumite privințe, formele și metodele de muncă ale a- cestora. Au fost luate măsuri pentru sporirea atribuțiilor organizațiilor sindicale, care participă acum, la diferite niveluri, începînd cu Consiliul de Miniștri și termi- nînd cu întreprinderile, la activitatea organelor colective deliberative de conducere, avînd posibilitatea să-și spună cuvîntul, să ia parte activă la adoptarea hotărîri- lor privitoare la dezvoltarea noastră socialistă. După cum ați văzut, sînt destule locuri unde sindicatele au lucrat bine, îndeplinindu-și cu cinste sarcinile ce le revin.Pe drept cuvînt, mulți vorbitori au subliniat însă lipsurile și neajunsurile din munca Sindicală, mai cu seamă din munca de conducere a sindicatelor. Sînt de acord cu cele mai multe din aceste critici și observații. Consider că trebuie să atragem atenția îndeosebi asupra unei anumite birocratizări a conducerii sindicatelor, asupra faptului că unele forme organizatorice' de astăzi, pre-

ordinea de zi a plenarei am și analiza activității și rolului despre care am vorbit nu epuizează formele și posibilitățile de participare a oamenilor muncii la conducerea vieții sociale. Tocmai pornind impune unesc toare și— să asigure participarea tot mai intensă și activă a acestora la conducerea soci'etății socialiste.Dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție impun ca o necesitate obiectivă lărgirea continuă a democrației socialiste, crearea cadrului organizatoric cel mai corespunzător pentru participarea tot mai deplină a celor ce muncesc la conducerea nemijlocită a vieții economice și sociale. în acest context trebuie analizat și rolul sindicatelor, locul lor în sistemul democrației socialiste din patria noastră. în condițiile de astăzi ale societății noastre, sindicatele trebuie să fie în primul rînd un larg forum de reunire a oamenilor muncii pentru dezbaterea tuturor problemelor e- conomico-sociale. Aceasta presupune, desigur, o nouă abordare a rolului sindicatelor, a organizării și funcționării lor.Sarcina centrală care, după părerea mea, trebuie să stea în fața sindicatelor, este dezvoltarea continuă a forțelor de producție, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, construirea comunismului în România.în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și ai p'rodusu- -lui social, oamenii muncii sînt profund interesați în organizarea cit mai bună a producției, în asigurarea reproducției lărgite, în creșterea neîntreruptă a avuției naționale. Colectivului fiecărei întreprinderi îi este încredințată o parte a mij-

constitui, într-adevăr, pentru partid, cadrul de desfășurare organizată a consultării maselor, al dezbaterii de către acestea a problemelor dezvoltării noastre economice și sociale. Este necesar ca sindicatele să fie lăsate să-și îndeplinească în mod corespunzător acest rol și să nu se treacă peste capul lor în organizarea dezbaterilor cu oamenii muncii din întreprinderi. Pentru că trebuie să privim și autocritic : de multe ori, organele și organizațiile noastre de partid, pornind de la necesitatea de a se lucra mai operativ, ocolesc în practică sindicatele și realizează activități care cad exclusiv în sarcina sindicatelor, peste capul acestora. De aceea, nu pot fi de acord cu unele păreri potrivit cărora problemele de producție, ale organizării științifice a muncii revin organizațiilor de partid, sindicatele rămînînd să se ocupe doar de activitatea culturală și educativă. Gum am putea accepta asemenea păreri, tovarăși ? Ar fi posibil ca, în calitatea lor de organizatori ai proprietarilor mijloacelor de producție și producătorilor, sindicatele să ocolească problemele esențiale ale economiei ? Se poate oare ca organizarea științifică a producției și a muncii, ridicarea calității și productivității, problemele conducerii unităților e- conomice să poată fi soluționate fără participarea sindicatelor ? Conducerea de partid a activității din întreprinderi trebuie înțeleasă în sensul unirii tuturor forțelor, al creării tuturor condițiilor pentru ca sindicatele să-și poată îndeplini în mod optim rolul și atribuțiile ce le revin. Cred că la diminuarea și, în unele cazuri, chiar la pierderea prestigiului și autorității sindicatelor a contribuit și stilul de muncă _ ____ __________ ____ al unor organe și organizații deloacelor de producție ale sociețății, partid care s-au substituit-în prac- ale întregului; popor,'pe1 care *este; 1 " " "cum și compoziția .organelor de. chemat să o gospodărească ca pro-
’ - J . ....... ■ în așa"făr îricît să contri- 'buie la creșterea continuă a producției, la sporirea avuției naționale, la ridicarea bunăstării sale și a tuturor celor ce muncesc. Iată de ce organizația sindicală din fiecare întreprindere, pornind de la realitățile social-politice noi din țara noastră, trebuie să pună pe primul plan problemele producției, buna gospodărire a mijloacelor de care dispune unitatea respectivă.Crearea comitetelor de direcție și a consiliilor de administrație în întreprinderi, la care participă reprezentanți ai sindicatelor și ai salariaților, reprezintă o formă eficientă de conducere colectivă a unităților de timp, un mocrației portanță generale să dezbată cele mai probleme ale conducerii și tiunii economice a întreprinderilor.In legea cu privire la organizarea și conducerea unităților economice socialiste se prevăd noi măsuri de sporire a rolului oamenilor muncii în conducerea activității economi- ce-sociale și, implicit, de creștere a rolului și atribuțiilor sindicatelor. Avem în vedere, în primul rînd, lărgirea participării reprezentanți-' lor oamenilor muncii în comitetele .de direcție și în consiliile d.e administrație, sporirea rolului sindicatelor în organizarea și conducerea adunărilor generale ale salariaților — adunări care vor avea un cuvînt greu în dezbaterea și elaborarea planului de dezvoltare a întreprinderii, a planului de producție, în rezolvarea problemelor sociale ale oamenilor muncii. întărind astfel răspunderea întregului colectiv în conducere'a și buna funcționare a întreprinderii respective. Dezbaterea rapoartelor, a dărilor de seamă ale comitetelor de direcție și consiliilor de administrație- trebuie să ducă de fapt la analizarea .‘ profundă a însăși muncii conducerilor întreprinderilor. Eventuala dezaprobare de către adunarea generală a activității comitetului de direcție, dezacordul cu darea de seamă vor însemna de fapt deza- întreprinderii,

conducere sindicală, nu sînt corespunzătoare, făcînd ca participarea la activitatea sindicatelor a oamenilor muncii care lucrează nemijlocit în producție să nu aibă greutatea cuvenită. Sînt, de asemenea, de acord cu observațiile privind participarea nesatisfăcătoare a femeilor la activitatea de conducere a sindicatelor, slaba preocupare a sindicatelor pentru rezolvarea unor probleme de viață și de muncă ale femeilor.Cu toate minusurile raportului, el are meritul de a fi înfățișat plenarei un șir de probleme care preocupă sindicatele, precum și orientarea pe care tovarășii care lucrează în acest sector se gîndesc să o dea activității lor de viitor. Raportul a dat prilej membrilor Comitetului Central să analizeze munca sindicală și să facă o serie de propuneri valoroase în direcția perfecționării ei. De aceea, adunînd minusurile și plusurile, putem afirma că raportul și discuțiile au fost pozitive.Cred, tovarăși, că în legătură cu activitatea sindicatelor trebuie să avem în vedere că noi toți — inclusiv tovarășii care lucrează nemijlocit in acest domeniu,— am privit și mai privim încă problemele muncii sindicale sub influența unor concepții mai vechi, datînd din anii îndepărtați. Nu ne-am preocupat — și nici astăzi nu aș putea spune că ne preocupăm în suficientă măsură— să înțelegem condițiile noi în care trebuie să acționeze sindicatele. în țara noastră s-a schimbat mult rolul sindicatelor, iar vechea lozincă a „curelei de transmisie", folosită și în anii de început ai construcției socialiste, nu mai corespunde actualei etape de dezvoltare a societății noastre. Am ajuns într-un stadiu de evoluție socială care ne impune să modificăm unele concepții despre rolul -sindicatelor, despre formele de organizare si de activitate ale acestora. Pentru a putea înțelege cît mai bine rolul sindicatelor în viața economico-socială a țării, trebuie să pornim de la faptul că în țara noastră astăzi clasa muncitoare este clasa conducătoare a societății si că, în această calitate, muncitorimea este și proprietară a mijloacelor de producție, conti- nuînd să constituie în aceiași, timp orincipala forță productivă a societății. în această calitate dublă, de proprietar și producător, clasei muncitoare îi revin răspunderi ieosebite în întreaga activitate de lezvoltare a societății socialiste.Desigur, în condițiile de azi, clasa muncitoare participă la con- iucerea societății în primul rînd crin intermediul Partidului Co- nunist Român — forța politică conducătoare a întregii societăți— precum și prin intermediul orcanelor statului nostru socialist, care sînt organe ale puterii clasei nuncitoare aliate cu țărănimea, crgane ale puterii poporului muncitor. Cred că este bine să re- imintim aceste probleme de principiu, pentru că numai în lumina or vom putea să ne orientăm cu crivire la rolul ce revine sindicatelor și la formele cele mai co- ■espunzătoare de activitate a aces- :ora.Este adevărat că acest cadru

de la această concluzie se ca sindicatele, — care totalitatea clasei munci- a altor oameni ai muncii

producție și, în același nou pas în lărgirea de- economico-sociale. O im- deosebită au adunările ale salariaților, chemate importante ges-

vuarea conduceriiceea ce va impune organelor superioare să ia măsuri pentru îmbunătățirea muncii și, acolo unde este cazul, pentru schimbarea unora din cadrele de conducere, pentru ridicarea nivelului activității' generale a întreprinderii. în acest sens. în lege vor fi prevăzute obligații exprese pentru comitetele de partid și consiliile populare județene, pentru ministere și organele sindicale superioare. Aceste prevederi vor duce la creșterea reală a rolului clasei muncitoare, al oamenilor muncii în conducerea întreprinderilor, a întregii activități, economice și sociale. Totodată, aceasta va spori răspunderea organelor de conducere colectivă din întreprinderi în fața oamenilor muncii, va contribui la activizarea simțitoare a tuturor celor ce muncesc înjviața' economico-socială. în ultimă instanță, aceasta va reprezenta de fapt o nouă dezvoltare a democrației noastre muncitorești, a demo-. crației socialiste.în aceste condiții, sindicatele vor

tică activității organelor sindicale;- Punînd în centțțul ' , atenției și,, muncii lor problemele producției, ale activității economice, sindicatele nu trebuie să se transforme în administratori, suprapunîndu-se conducerii administrative a întreprinderii. Totodată, a încredința sindicatelor atribuțiile amintite nu înseamnă a le da dreptul de control asupra conducerii administrative, acest drept revenind adunării generale a salariaților, colectivului de oameni ai muncii, organizațiilor de partid.Ocupîndu-se sistematic și eficient de organizarea științifică a producției și muncii, de creșterea productivității, de perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților, de ridicarea calității produselor, sindicatele trebuie să înțeleagă — făcînd totodată să înțeleagă pe fiecare om al muncii — că de rezolvarea acestor probleme, de creșterea continuă a eficienței economice, de asigurarea reproducției lărgite depinde pînă la urmă ridicarea bunăstării fiecărui salariat, a întregului colectiv, â întregii societăți.Pe drept cuvînt s-a subliniat aici că un loc primordial în activitatea sindicatelor trebuie să-l ocupe problemele sociale, legate de condițiile de muncă și de viață ale clasei muncitoare, ale tuturor salariaților. Este adevărat că noi prevedem în planurile de stat creșterea salariilor, a veniturilor, a cheltuielilor social-culturale — dar aceasta nu reduce cu nimic dreptul și obligația sindicatelor de a urmări ca prevederile respective să fie realizate în condiții bune și la timp.în întreprinderi sînt încă multe probleme de rezolvat din acest punct de vedere. Au fost ridicate aici unele probleme cu privire la condițiile de viață și muncă ale femeilor, cum ar fi problema creșe- lor, a muncii de noapte, ușurării activității gospodărești etc. Sînt, de asemenea, probleme care privesc tineretul, legate de calificarea profesională, de condițiile lui de trai. Toate acestea trebuie să facă obiectul preocupării atente și perseverente a sindicatelor, ca și a organizațiilor economice și de stat. Se pun, de asemenea, în întreprinderi probleme legate de mai buna organizare a locului de muncă, de aplicarea măsurilor de protecție a muncii și altele. Trebuie să spunem că am cheltuit în acest cincinal pentru protecția muncii peste 7 miliarde de lei, dar n-am putea a- firma că aceste fonduri au fost cheltuite întotdeauna cu grijă, că rezultatele în îmbunătățirea condițiilor de muncă au fost în raport cu aceste eforturi financiare. Din păcate, există multe neajunsuri în această privință. Se știe că, în a- ceșli ani, în Valea Jiului, ca și în alte zone miniere, au fost o serie de accidente care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești.Una din îndatoririle importante ale sindicatelor , este exercitarea controlului asupra aplicării legislației de protecția muncii, asupra rezolvării acestei importante probleme sociale. Desigur, pentru lipsurile, existente tn această direcție poartă vina și Ministerul Muncii, ca și celelalte ministere, care sînt chemate să acționeze concret pentru rezolvarea acestor probleme.

Dar, în conducerea acestor ministere se află și reprezentanți ai sindicatelor, care nu trebuie să. facă a- colo numai un act de prezență o- norifică, formală. Reprezentanții u- niunilor sindicale în colegiile ministerelor trebuie să ia parte activă atît > la soluționarea problemelor legate de dezvoltarea generală a ramurii economice respective, cît, mai ales, la rezolvarea problemelor legate de condițiile de viață și muncă ale salariaților, printre care un loc deosebit ocupă asigurarea protecției muncii.Sindicatele au atribuții însemnate și în repartiția de locuințe, precum și în soluționarea altor probleme sociale. în acest scop, ele fac parte din numeroase comisii — poate chiar din prea multe. Nu e suficient însă ca reprezentanții sindicatelor să fie incluși în asemenea organisme, important este modul în care ei își fac simțită prezența a- colo. Oamenii muncii trebuie să poată constata că sindicatele, orga- > nizația lor profesională știu să acționeze .pentru rezolvarea problemelor economico-sociale. în felul acesta ele își vor ridica prestigiul și autoritatea, vor putea realiza în practică’ rolul ce le revine în viața socială.Sindicatele trebuie să facă din lichidarea unor neajunsuri ce apar în activitatea întreprinderilor și ministerelor probleme centrale ale muncii lor. în acest scop, ele trebuie să acționeze cu energie, ridi- cînd, atunci cînd este cazul, aceste probleme în fața guvernului, mer- gînd, pentru soluționarea lor, pînă. la conducerea de partid.Atribuții importante ău, de asemenea. sindicatele în educația socialistă a oamenilor muncii. De altfel, ele au pentru aceasta la înde- mînă practic toate mijloacele culturale din întreprinderi, răspunzind prin actuala noastră organizare de întreaga activitate cultural-artisti- că a salariaților. Pînă nu de mult, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă nu avea în această privință nici o atribuție și, ca s-o spunem cinstit, deși la ora actuală i-am dat ceva atribuții în acest sens, nu își face încă simțită prezența în a- ceastă activitate.Și în acest domeniu al activității sindicale — activitatea cultural-e- ducativă — există serioase neajunsuri; Desigur, dacă .ne-am- referl4. ț nuțnai-la activitatea artistică,. pu-. . i te£jSpjLiție^că există. o seric. de re- zultâte bune. Aceeași' ’ situație se poate constata și în sport, referindu-rie însă numai la sportul de performanță. Dar dacă ne-am gîndi mai cu seamă la activitatea politico-educativă și la activitatea sportivă de masă — care trebuie să cuprindă pe toți oamenii muncii, întregul tineret — nu ne putem declara satisfăcuți cu rezultatele obținute de sindicate.în această privință trebuie spus că nu există încă o bună colaborare între sindicate și Uniunea Tineretului Comunist. Știm cu toții că o mare parte a-muncitorimii noastre este alcătuită din tineret ; avem zeci de fabrici unde vîrsta medie se înscrie între 20 și 25 de ani. Aceasta face ca educația tineretului, formarea sa, să constituie o problemă de cea mai mare importanță. Se știe, de asemenea, că anual vin în întreprinderi sute de mii de oameni din mediul rural, în marea lor majoritate tineri. Tot acest personal — și mai ales tineretul — trebuie bine pregătit din punct de vedere profesional, trebuie ajutat să-și ridice nivelul politic. cultural, ideologic. Consider că rezolvarea acestor probleme trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a sindicatelor noastre.Ca organizație largă de masă cu caracter muncitoresc, sindicatele trebuie să joace un rol deosebit de activ și eficace în dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, în educarea trăsăturilor morale corespunzător principiilor etice ale clasei muncitoare, ale partidului nostru comunist.O latură esențială a muncii educative a sindicatelor este cultivarea unei atitudini înaintate a tuturor salariaților față de muncă, față de îndatoririle obștești, ridicarea spiritului de responsabilitate al fiecărui salariat față de interesele generale ale colectivității, ale întregii noastre societăți.Sindicatele trebuie să fie militante active pentru întronarea în viața socială, în cadrul colectivelor unde își desfășoară activitatea, a principiilor echității și dreptății sociale, acționînd cu fermitate împotriva abuzurilor de orice fel, pentru stimularea a tot ceea ce este nou și înaintat, pentru recompensarea morală și materială a salariaților care aduc o valoroasă contribuție la perfecționarea activității întreprinderilor și instituțiilor în care lucrează. Nu-i pot fi străine, de asemenea, sindicatului nici problemele legate de comportarea cetățenească a salariaților, de natura relațiilor dintre oameni, el avînd datoria să militeze pentru întronarea relațiilor tovărășești, de sprijin, colaborare și întrajutorare socialistă a tuturor celor ce muncesc.Cred că putem aprecia ca pozitivă măsura pe care am adoptat-o ca sindicatele să participe, cu toate drepturile, în, organele de conducere colectivă ale unităților economice, în colegiile ministerelor și în guvern. Va trebui să precizăm și mai bine rolul și sarcinile ce revin sindicatelor în aceste organe : totodată însă, trebuie să cerem sindicatelor, uniunilor pe ramuri, conducerii centrale sindicale să participe efectiv și să-și aducă contribuția la activitatea acestor organe.

Tovarășii din guvern ne-au informat, de pildă, că nu prea se simte prezența conducerii sindicatelor în Consiliul de Miniștri.Consider util să se introducă practica unui dialog direct între sindicate și organele administrației de stat. Pentru soluționarea unor probleme mai generale, care privesc atît dezvoltarea economiei cît și unele aspecte ale vieții sociale a salariaților, va trebui să se organizeze periodic întîlniri între conducerile sindicatelor de ramură și co-- legiile ministerelor, precum și între U.G.S.R. și Consiliul de Miniștri. Această conlucrare strînsă va putea asigura, o fundamentare mai temeinică a unor decizii și hotărîri adoptate de organele executive de stat.îndeplinirea rolului și atribuțiilor sporite ce le revin sindicatelor presupune îmbunătățirea activității lor generale, inclusiv perfecționarea compoziției și structurii organelor de conducere sindicale. în legătură cu aceasta, va trebui să luăm măsuri pentru ca în organele de conducere sindicale de jos și pînă sus— de la sindicatul din întreprindere și uniunea pe ramură și pînă la Uniunea Generală a Sindicatelor— să predomine oameni care lucrează nemijlocit în producție și nu activiști sindicali salariați.în întreprindere, desigur, problema aceasta este rezolvată în cea mai mare parte, și, într-un anumit sens, și la județe. Dar ce se întîm- plă, tovarăși ? Această rezolvare are un caracter mai mult formal, pentru că, practic, activitatea curentă de conducere o desfășoară activiștii salariați, iar unii dintre aceștia trec prin fabrică rareori și numai în control, cunoscînd foarte superficial sau de loc problemele actuale ale producției. într-un anumit sens acești tovarăși s-au birocratizat, s-au rupt de producție, ceea ce face ca ei să nu înțeleagă întotdeauna, să simtă — ca să spun așa — problemele care preocupă masele oamenilor muncii. Cu atît mai mult acest fenomen se resimte la nivelul uniunilor sindicale pe ramură și la nivelul Uniunii Generale a Sindicalelor. De aceea, este necesar să introducem regula ca în organele executive ale sindicatelor să participe muncitori, tehnicieni și ingineri, oameni card lucrează nemijlocit în producție. In acest,fel organele d,e .conducere sindicale, vor .. putea dezțate. în adunările,lor pe- . riodice problemele reale 'Crire se pun într-o anumită ramură, într-o anumită localitate și stabili măsurile corespunzătoare. Cei cîțiva activiști salariați trebuie să constituie un ajutor în pregătirea materialelor de lucru și nu să hotărască asupra sarcinilor și activității sindicale. Aceste hotărîri trebuie adoptate realmente de către cei care lucrează nemijlocit în procesul de producție și care cunosc cel mai bine problemele ce trebuie soluționate. Dacă vrem într-adevăr facem o cotitură în activitatea dicatelor, să le legăm, strîns mase. După părerea mea, de tr(ebuie să pornim, tovarăși ! ceasta înseamnă că trebuie să
să sin- de aici A- în-

i'

cepdm cu democratizarea, ca spun așa, a însăși conducerii dicatelor noastre.Democrația muncitorească șl dicală — despre care noi am __ bit și vorbim — trebuie realmente înfăptuită în conducerea sindicatelor în sensul participării nemijlocite a oamenilor muncii înșiși la luarea hotărîrilor. Nu va mai trebui acceptată nici o măsură, nici o soluție propusă de sindicate dacă nu a fost dezbătută în prealabil cu colectivele de muncitori din întreprinderi sau cu reprezentanții acestora, chiar și atunci cînd acestea sînt elaborate de consiliul județean, de uniunea pe ramură sau de Uniunea Generală a Sindicatelor.Un alt factor important pentru îmbunătățirea muncii sindicale este întărirea rolului sindicatului de întreprindere, dezvoltarea autonomiei acestuia. In practică, din punct de vedere al structurii organizatorice, sindicatele au copiat în multe privințe partidul, neținînd seama de faptul că ele au alt rol și alte atribuții, că ele unesc masa largă a salariaților din întreprinderi și. instituții. Punerea accentului asupra- activității consiliilor județene, a uniunilor pe ramură, a U.G.S.R. a dus la un centralism excesiv în activitatea sindicală. Multe din hotărîrile organelor sindicale superioare nu exprimă întotdeauna opinia sindicatelor din întreprindere, nu țin seama de realitatea Vieții din unitățile de producție. Or, viața demonstrează că baza activității sindicale o constituie sindicatul de întreprindere, care trpbuie să devină organizație autonomă, de sine stătătoare, ce se poate afilia la o uniune sau alta. Această problemă trebuie bine clarificată, nu numai principial, ci și in practică.Sindicatul de întreprindere trebuie să devină în realitate unitatea de bază a activității sindicatelor ! Mulți din cei care au lucrat în trecut știu că așa era organizat sindicatul înainte. S-a creat în ultima vreme O situație nouă prin constituirea centralelor sau grupelor de uzine. Va trebui să reflectăm pentru a găsi — menținînd și întărind sindicatul pe întreprindere — o formă de organizare pe grupe de uzine sau pe centrală, spre a asigura astfel participarea activă a oamenilor muncii și la rezolvarea. . vz”-.problemelor generale ale acestor • •£.XI‘"s

să sin-sin- vor-

unități economice. Participarea sindicatelor în conducerea centralelor este cu atît mai indicată cu cît acestea dispun în prezent de largi atribuții, atît cu caracter economic, cît și social.în acest fel, uniunea pe ramură va fi de fapt o federație de sindicate ; ea va trebui să se ocupe de un șir de probleme care necesită rezolvări generale, fără să tuteleze și fără să știrbească drepturile și autonomia sindicatelor de întreprindere.în același fel va trebui, cred, să gîndim și la activitatea Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Nu există, după părerea mea,

nici un fel de pericol ca, prin aceste măsuri, să se slăbească îndrumarea unitară a activității sindicale — pentru că s-ar putea ridica această problemă — ca acordarea acestei autonomii să afecteze principiul centralismului democratic. Trebuie să inversăm, însă, puțin, situația, tovarăși ! Pînă acum accentul a căzut pe un centralism excesiv ; să punem acum accentul pe democrație, pe democrația sindicală. Păstrîrid centralismul democratic, asigurînd îndrumarea u- nitară a întregii activități sindicale, să facem să funcționeze latura esențială a acestui principiu — latura democratică și nu cea centralistă, excesivă. (Aplauze).în legătură cu munca sindicală, aici s-au făcut multe propuneri și observații juste. Conducerea sindicatelor va trebui să-și analizeze activitatea în această lumină și, a- vînd în vedere că se pregătește pentru congres, să deschidă o largă dezbatere în presă avînd că scop găsirea modalităților celor mai potrivite pentru îmbunătățirea generală a activității sindicale, să fie o dezbatere reală, dea posibilitatea expunerii se a punctelor de vedere, rilor tuturor muncitorilor ... ... treprinderi, ale tuturor salariaților spre a vedea cum privesc ei sindicatele, ce doresc ei de la sindicate. O asemenea dezbatere ne va ajuta mult la la stabilirea care trebuie sindicatele cială.Va trebui, tocmească un nou statut al sindicatelor și să se modifice legea sindicală din 2 septembrie 1944. Proiectele acestor documente trebuie să fie supuse, de asemenea, dezbaterii publice, urmînd ca orientarea lor generală să fie dată de Congresul sindicatelor.Este necesar să fie grăbită elaborarea Codului Muncii, pentru ca în prima jumătate a anului să poată fi supus dezbaterii publice. Este necesar ca apropiatul Congres al ■ sindicatelor să ducă la o îmbunătățire radicală a activității în viitor, să marcheze o etapă nouă, calitativ superioară, în munca sindicatelor.Doresc, încă o dată, să subliniez, tovarăși, necesitatea ca organele și organizațiile de partid să-și îmbunătățească și ele stilul și metodele

Aceasta care să deschi- a păre- din în-
clarificarea problemelor, rolului și locului pe să le ocupe în viitor în viața noastră so-de asemenea, să se in

peCte și, totodată, să vegheze la respectarea democrației sindicale, a democrației muncitorești, la realizarea autonomiei sindicatelor, să asigure îndrumarea acestora pentru a răspunde cît mai bine sarcinilor și cerințelor pe care clasa muncitoare, oamenii muncii le ridică în fața sindicatelor.Conducerea de către partid a sindicatelor trebuie să aibă un caracter politib, să asigure o orientare generală a acestora și nu tutelarea lor. Aceasta este, de asemenea, după părerea mea, o problemă importantă de care depinde în mare măsură îmbunătățirea activității sindicala din țara noastră.
MĂSURI PENTRU PERFECTIONAREA

IN CONTINUARE A CONDUCERII DE PARTID
Șl DE STAT, PENTRU ÎNTĂRIREA LEGĂTURII 
CU MASELE A ORGANELOR CONDUCĂTOARE

ALE PARTIDULUI Șl STATULUITovarăși,Din informările prezentate plenarei în legătură cu structura partidului și politica de promovare a cadrelor de partid și de stat reiese că partidul nostru se dezvoltă continuu, pe o linie sănătoasă. Avem aproape două milioane o sută de mii de membri de partid, din care circa 70 la sută sînt muncitori și țărani. Merită subliniat faptul că, din totalul membrilor de partid, 44 la sută sînt muncitori ; compa- rîndu-ne cu alte partide comuniste și muncitorești, putem a- firrha tovarăși, fără să ne lăudăm, că’ partidul nostru are o compoziție muncitorească foarte bună. A- ceasta arătă prețuirea și atenția a- cordate clasei muncitoare, faptul că Partidul Comunist Român este realmente partidul de avangardă, în primul rînd, al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, conducătorul întregului nostru popor. Prin compoziția sa, partidul demonstrează că în societatea noastră socialistă clasa muncitoare este într-adevăr clasă conducătoare și, ca atare, și în partid ea trebuie să dețină rolul preponderent.Trebuie să avem în vedere ca și în organele de conducere ale partidului și statului muncitorimea să fie reprezentată in mod corespunzător, prin elementele ei cele mai înaintate chemate să joace un rol important în viața partidului și a țării.După cum ați Văzut, avem, de asemenea, rezultate bune și în politica de pregătire și promovare a cadrelor. Partidul nostru aplică cu consecvență principiul îmbinării în

munca de conducere a experienței și maturității cadrelor vîrstnice, cu elanul și energia cadrelor tinere. Un succes de seamă este creșterea continuă a numărului de cadre — tinere și vîrstnice — cu o temeinică pregătire politică, ideologică și profesională. Zecile de mii de cadre care lucrează în aparatul de partid și de stat, în întreprinderi și insti- . tuții își îndeplinesc în condiții tot mai bune sarcinile încredințate, aduc o contribuție de preț la mersul nostru înainte spre socialism și comunism.Putem spune cu satisfacție deplină că avem un partid puternic, unit, strîns legat de masele largi populare,. care-și îndeplinește Cu cinste rolul de forță politică conducătoare a națiunii noastre socialiste.în aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea este necesar să luăm în continuare noi măsuri pentru îmbunătățirea conducerii de partid și de stat, E adevărat, cele mai multe hotărîri se dezbat astăzi larg cu diferitele categorii de oameni ai muncii, inclusiv în faza lor de proiect. De altfel, chiar și măsurile și hotărîrile pe care le dezbatem în această plenară, pentru cei mai mulți dintre tovarăși. r.U sînt noi. Proiectul de lege privind perfecționarea cadrelor a fost larg dezbătut și la județe, și în centrale, și în ministere. De asemenea, Legea comerțului exterior a fost larg dezbătută cu toți cei care lucrează în acest sector. Aceste documente au fost discutate și în cadrul comisiilor Comitetului Central. Practic, nu există hotărîri

mai importante pe care le elabo- răm, care să nu fie realmente rodul activității colective a celor mai bune forțe de care dispunem într-un domeniu sau altul.Cu toate acestea, chiar dacă materialele sînt elaborate în acest stil, consider că, pentru a da posibilitate celor care nu au participat la întocmirea lor să-și facă observații, va trebui să se asigure difuzarea lor din timp membrilor Comitetului Central, pentru ca fiecare să-și poată aduce contribuția la definitivarea lor. Va trebui, poate, să ne gîndim ca, unele proiecte pe care le vom elabora în viitor, chiar dacă urmează să fie publicate — pentru că, în general, toate sînt publicate — înainte de a le da publicității să le trimitem membrilor Comitetului Central spre a-și face observațiile asupra lor ; aceasta, ținînd seama de faptul că nu e posibil ca fiecare' proiect de lege să fie dezbătut în plenare ale Comitetului Central. Colectivele care lucrează la elaborarea acestor proiecte vor introduce sugestiile utile, explicînd tovarășilor ale căror propuneri nu au fost folosite motivul neuti- lizării lor : este de înțeles pentru toți că dintr-un anumit număr de propuneri trebuie alese acelea care permit să se ajungă la o soluție unică, eficientă. în orice caz, consider că este bine să aducem această îmbunătățire practicii noastre de elaborare a hotărîrilo» și legilor mai importante.în legătură cu măsurile de îmbunătățire a activității de partid.
(Continuare în pag. a
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fe Plenara C. C. al P. C. R. din 10-11 februarie 1971
(Urmare din pag. a n-a)vreau să mă refer, printre altele, șl - la necesitatea modificării articolului din statutul partidului nostru privitor la cotizații. Propunem astfel o reducere a cotizațiilor de partid, în sensul că pînă la 1500 lei să se plătească 0,50 la sută ; după cum se știe, în prezent se plătește 0.50 la sută pentru un venit pînă la1 000 lei. între 1 501 și 2 000 de lei urmează să se plătească o cotizație de 0,75 la sută ; de la 2 001 la 2 500 lei — de 1 la sută, de la 2 501 la 3 500 lei — de 1,50 la sută, iar la un salariu de peste 3 501 lei — de2 la sută. Aceasta înseamnă practic reducerea pe total a cotizațiilor cu circa 40 la sută. Cred că măsura este binevenită și va fi primită aprobativ de membrii de partid. Vreau să adaug că aceste cotizații se vor aplica la salariul tarifar, re-. dueîndu-se astfel cuantumul general al cotizației și. totodată, simpli- fieîndu-se calculele ce se fac în prezent.Am recomandat, de asemenea, sindicatelor să reducă și ele cotizația, astfel ca, pînă la 2 500, să se plătească 0,50 la sută, iar de la 2 501 o cotizație lunară de 1 la sută. Prin aceasta cotizațiile sindicatelor se vor reduce cu aproape 300 de milioane de lei. Corespunzător, propunem să se reducă cotizațiile la Uniunea Tineretului Comunist.Paralel cu aceasta, va trebui să ne gîndim la unele măsuri de economii pentru a putea asigura, în condițiile financiare noi, desfășurarea corespunzătoare a activității partidului, sindicatelor și U.T.C.- ului.în legătură cu măsurile luațe în domeniul organizării agriculturii și industriei alimentare, Comitetul Executiv a ajuns la concluzia — astăzi de dimineață ne-am consultat și cu primii secretari — să propună ca la Comitetul Central și la comitetele județene să se renunțe la funcția de secretar cu problemele agrare. Primii secretari au fost pe deplin de acord cu această propunere. De problemele economice ale agriculturii urmează să se ocupe Consiliul Economic și, respectiv, comisiile economice ale comitetelor județene de partid.Vom aduce, în continuare, îmbunătățiri activității Comitetului Executiv al Comitetului Central al partidului, în sensul ca în viitor acest-organ să se preocupe îndeo- : sebi de problemele majore ale vieții, politice, economice și sociale ale țării, lăsînd ca guvernul și Secretariatul Comitetului Central să soluționeze problemele operative. Actualmente, agenda de lucru a Comitetului Executiv este foarte încărcată și, din această cauză, este greu ca el să acorde atenția cuvenită problemelor de bază ale dezvoltării multilaterale ale societății, ale o- rientării diferitelor sectoare de activitate.Intenționăm, de asemenea, să asigurăm o mai bună repartizare a cadrelor de conducere, în așa fel ca într-un sector de activitate să lucreze un singur activist cu muncă de conducere, sarcină pe care a indicat-o de altfel și Conferința Națională, dar care nu a fost dusă pînă la capăt. Este anormală situația ca de un anumit sector de activitate să răspundă mai mulți tovarăși din conducerea partidului.Consider necesar să ridic și problema lichidării mentalității create în decursul timpului potrivit căreia un -activist de partid ales într-un organ de conducere — să zi- - cern, în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. — trebuie neapărat să primească o muncă de conducere pe linie de stat sau obștească. Consider de mare importanță ca din organele de conducere ale partidului, inclusiv din cele executive, să facă parte și tovarăși care lucrează nemijlocit în producție.Este pozitiv faptul că, pe baza orientărilor date de conducerea partidului, în diferite organe ale partidului, inclusiv ale Comitetului Central, activează muncitori, lucrători din agricultură, specialiști și alte categorii de oameni ai muncii. Participarea acestora la studierea și adoptarea hotărîrilor, la dezbaterea problemelor de conducere pe linie de partid a influențat pozitiv asupra activității organelor de partid, a dat rezultate bune în creșterea competenței și eficienței acestora. Este însă necesar să mergem mai departe pe această linie, atră- gînd un număr mai mare de activiști din producție în organele executive de partid, în birourile orășenești și județene, inclusiv în Comitetul Executiv al C.C.’ al P.C.R. în felul acesta organele de partid vor putea să cunoască mai bine problemele ce preocupă organizațiile de partid, pe comuniști, masele de oameni ai muncii. Aceasta va contribui la întărirea legăturilor conducerii de partid, ale partidului cu masele ‘de oamehi ai muncii, îi va spori și mai mult autoritatea și influența, va duce la îmbunătățirea continuă a activității organelor partidului nostru.în legătură cu necesitatea ridicării la un nivel mai înalt a activității organelor de conducere ale partidului și statului și a unei mai judicioase reprezentări în aceste organe, vreau să expun plenarei următoarele considerațiuni. Astfel, în spiritul cerințelor muncii colective și a răspunderii colective în organele de partid și pentru întărirea răspunderii fiecărui cadru de conducere în îndeplinirea sarcinilor din sectorul în care lucrează, consider necesar ca fiecare membru al Comitetului Executiv al C.C. al partidului să raporteze periodic a- supra activității sale, asupra mo

dului de rezolvare a problemelor ce intră în atribuțiile lui. Această practică este necesar să fie introdusă și la organele locale ale partidului.De asemenea, după cum se știe, în pregătirea Congresului al X-lea a fost introdusă practica desem- nării de candidați pentru organele, locale și centrale ale partidului în adunările organizațiilor de bază de partid, precum și în conferințele orășenești și județene ale organizațiilor de partid. Această practică s-a dovedit deosebit de utilă, ea permițînd discutarea într-un înalt spirit de răspundere a calităților politice și profesionale ale candi- daților, creșterea rolului masei comuniștilor în promovarea activiștilor în organele alese ale partidului. Consider necesar ca în continuare să perfecționăm și. să generalizăm această practică. Am în vedere, de pildă, ca propunerea candidaturii unui tovarăș ce lucrează într-o întreprindere pentru a fi ales-într-un organ superior de partid — să zicem în Comitetul Central — să fie supusă discuției și consultării adunării generale a organizației de partid' din întreprinderea respectivă, și nu numai conferinței județene de partid. Acest sistem consider necesar să fie introdus și în ce privește propunerea de candidați pentru organele conducătoare ale sindicatelor, U.T.C.rUlui și ale celorlalte organizații de masă și obștești.în aceeași ordine de idei, se impune să introducem practica pro- rhovării pe baza consultării maselor și a cadrelor care lucrează pe linie de stat. Dacă, spre exemplu, se intenționează ca din sînul unui colectiv un tovarăș să fie numit director în întreprinderea respectivă, pentru această numire să fie consultată adunarea generală a sa- lariaților din întreprindere. A- celași procedeu va trebui să se utilizeze pentru orice promovare de cadre din rîndul unui colectiv,' pe întreaga scară ierarhică, inclusiv pentru postul de ministru. Este firesc ca aprecierea cea mai obiectivă și mai competentă privitoare la calitățile și la capacitatea cadrelor care urmează să fie promovate să o facă colectivul în mijlocul căruia acesta a trăit și a muncit și care-1 cunoaște cel mai bine.Metoda consultării largi a oamenilor muncii cred că este pe deplin valabilă j și pentru propunerea de. candidați. în consiliile populare, precum și în Marea Adunare Națională. Este de la sine înțeles că dacă un tovarăș nu întrunește adeziunea adunării generale a colectivului în care lucrează, el nu poate fi propus candidat pentru a fi ales în organele puterii de stat.Vreau să subliniez, tovarăși, că introducerea în practică a acestei metode de promovare a cadrelor va întări și lărgi și mai mult democrația noastră socialista. Pe a- ceastă cale se va obține atît ridicarea nivelului controlului maselor de oameni ai muncii asupra cadrelor de răspundere, cît și creșterea răspunderii celor promovați în fața maselor. Se vor strînge astfel și mai mult legăturile organelor de conducere ale partidului și statului cu masele oamenilor muncii, se va întări și msți puternic unitatea întregului nosttu popor în jurul partidului. în ultimă instanță, a- ceasta înseamnă ridicarea pe un plan superior, în mod real și efectiv, a participării oamenilor muncii la conducerea societății, lâ guvernarea țării.Tovarăși,în scopul perfecționării continue a activității generale pe linie de stat și lichidării practicii care generează fenomene de birocratism și apariția a tot felul de hotărîri și instrucțiuni — de multe ori contradictorii — va trebui să reglementăm mai bine răspunderile și dreptul de a emite acte normative și instrucțiuni. în primul rînd, actele cu caracter normativ privind măsurile generale legate de activitatea economică și socială trebuie să aibă caracter de lege și să fie adoptate de Marea Adunare Națională, iar între sesiunile a- cesteia de Consiliul de Stat. Este necesar să aplicăm cu toată fermitatea prevederile constituționale în modul de adoptare a hotărîrilor și instrucțiunilor, care nu pot avea caracter normativ, nu pot stabili reguli generale pentru societatea noastră și care se întocmesc exclusiv de către Consiliul de Miniștri, în spiritul și pe baza legilor țării, în acest fel, Consiliul de Miniștri acționează în conformitate cu atribuțiile cu care este învestit de Constituție privind conducerea concretă, operativă, a administrației de stat.. Ministerele și celelalte organe centrale nu au dreptul să emită instrucțiuni și ordine decît cu caracter tehnic și numai în domeniul lor strict de activitate. Or, noi ne aflăm astăzi în situația cînd ministerele trimit întreprinderilor și consiliilor populare instrucțiuni care, însumate, cuprind sute și chiar mii de pagini — evident, imposibil să fie citite, cunoscute și a- plicate. Ceea ce este și mai grav este că de multe ori aceste instrucțiuni modifică însuși sensul legii, provocînd dezorientare în rîndul celor chemați să le aplice.Un alt efect negativ al acestei practici este că, chiar după apariția legilor, unitățile economice și instituțiile nu .acționează pentru a- plicarea lor, așteptînd apariția instrucțiunilor. Această situație este de natură să încătușeze inițiativa de jos, să împingă la birocratism,

să nu stimuleze efortul pentru aplicarea normativelor generale la situația și condițiile specifice, concrete, existente în fiecare unitate. Legile dau orientarea generală, iar instrucțiunile, de multe ori, stabilesc șablo'ăne rigide, obligatorii, care nu țin seama de diversitatea situațiilor oferite . de viață, frî- nează dezvoltarea gîndirii proprii a cadrelor pentru găsirea și adoptarea soluțiilor celor mai corespunzătoare.Desigur, aplicarea în viață a acestor norme, lichidarea hotărîtă 'a practicii instrucțiunilor și circularelor impune îmbunătățirea generală a activității pe linie de stat, ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, a întregului personal de conducere al instituțiilor noastre. Tocmai de aceea, înainte de a angaja pe salariații respectivi, este necesar ca ei să fie supuși unor examene și probe exigente și minuțioase spre a vedea dacă corespund funcției ce urmează să o îndeplinească.Tot în scopul simplificării relațiilor între instituții și unități, va trebui da legile noastre să precizeze mai bine cine are dreptul să dea instrucțiuni și ordine, și ce anume instrucțiuni și ordine pot fi date. Consider că nu trebuie acordat dreptul de a emite instrucțiuni și ordine decît ministrului. Astăzi, orice director, orice funcționar din minister dă instrucțiuni, ordine, dispozițiuni — și nimeni nu mai știe ce să execute. Noi am stabilit în acest sens citeva reguii și va trebui ca, în cel mai scurt timp, să le aplicăm în practică, definitivînd cit mai repede legea corespunzătoare. în legătură cu aceasta este necesară sporirea în și mai mare măsură a răspunderii organelor județene de partid, a consiliilor populare, în aplicarea prevederilor legilor, punîndu-se capăt imixtiunilor în activitatea acestora a Comitetului de S-îtat pentru Administrația Locală de pe lîngă Consiliul de Miniștri. (Vii aplauze). Consider semnificative aplauzele primilor secretari. (Animație în sală).Este necesar să înțelegem că nu 
se poate amesteca nici un organ central în munca consiliilor populare, cu excepția Consiliului de Miniștri. în legătură cu aceasta ne gîndim să renunțăm — atît pe linie de partid cît și pe linie de stat — la practica actuală de amen-- ține legătura și a transmite indicații organelor locale prin "intormfe^ ' diul instructorilor. Este, cred, nefiresc că, în loc să discutăm problemele cu primul-secretar al comitetului județean, chemăm instructorul Comitetului Central să ne informeze asupra a ceea ce se întîmplă în județ — atît cît cunoaște el — și îi spunem Iui ce să- transmită primului-secretar și biroului județean. în practică instructorii s-au interpus între comitetele județene și Secretariatul Comitetului Central. Este necesar să punem capăt acestor stări de. lucruri. în viitor va trebui să-l che-

mam pe primul-secretar sau — dacă este nevoie — întregul birou, să ne raporteze asupra îndeplinirii sarcinilor și, totodată, să-l instruim asupra felului cum trebuie să lucreze. De asemenea, trebuie clarificat faptul că primul-secretar al comitetului județean nu este subordonat nici secției organizatorice și nici altor secții, ci el depinde direct de Comitetul Executiv, de Secretariat, de secretarul general al partidului. (Aplauze).Tot astfel se pune problema și pe linie de stat. Nu Comitetul pentru Administrația Locală, ci numai Consiliul de Miniștri, președintele Consiliului de Miniștri au dreptul să convoace și să-i instruiască pe președinții consiliilor populare. Trebuie să se pună capăt practicii de astăzi cînd oricine poate chema — desigur, acum mai puțin ca în trecut — la Consiliul de Miniștri pe președinții consiliilor populare județene, pentru a-i instrui.Cred că luarea acestor măsuri va avea o influență pozitivă asupra activității noastre, va întări legăturile dintre Comitetul Executiv, Secretariatul C.C. și comitetele județene de partid. Aceste îmbunătățiri aduse conducerii activității de partid vor contribui la rezolvarea mai bună a problemelor multiple care se ridică în întreaga țară, la creșterea răspunderii și a rolului comitetelor județene, al primilor secretari.Vor trebui aduse, de asemenea, îmbunătățiri și în activitatea Consiliului de Miniștri, în sensul lichidării verigilor intermediare, creșterii răspunderii și atribuțiilor ministerelor, miniștrilor, în sensul simplificării și sporirii operativității în rezolvarea problemelor. Am în vedere eliminarea situației ca între președintele Consiliului de Miniștri și ministere să se inter- pună vicepreședinții Consiliului de Miniștri. în felul acesta am ajuns la situația de a avea un fel de organism interministerial de conducere. Dacă credem că într-un sector trebuie să întărim conducerea, atunci să numim acolo un ministru mai bun, dar trebuie lucrat nemijlocit cu acesta. Vicepreședinții trebuie să se ocupe nu de conducerea unui grup de ministere, ci de studierea și soluționarea unor probleme generale ale economiei și vieții sociale. De exemplu, vicepreședintele care răspunde de comerțul exterior trebuie să se ocupe nu de șeful acestui departament, ci de problemele generale ale comerțului exterior al țării noastre și în legătură cu care au sarcini toate ministerele, toate întreprinderile. El trebuie să exercite controlul general asupra comerțului exterior, lucru pe care nu-1 poate face ministrul comerțului exterior, care nu are drept de control asupra altor ministere.La fel se pune problema și în legătură cu activitatea celorlalți vicepreședinți. Este necesar să avem un vicepreședinte care să se ocupe de problema investițiilor, de exemplu — nu de planificarea lor, de-

oarece lucrul acesta îl face Comitetul de Stat al Planificării. Acest vicepreședinte nu trebuie să se o- cupe însă cu controlul șefului departamentului de construcții, ci de felul în care toate ministerele își realizează sarcinile în domeniul investițiilor.Deci, este necesar să aducem o îmbunătățire în organizarea,. în stabilirea atribuțiilor și a stilului de muncă ale Consiliului de Miniștri. Aceasta va spori și rolul Biroului Permanent al Consiliului de Miniștri, va face să crească și răspunderea și rolul ministerelor. îmbunătățirea stilului de muncă al Consiliului de Miniștri cere să se lucreze nemijlocit cu șefii departamentelor, fără intermediari și fără dădăceală. Atunci însă cînd conducătorii departamentelor nu-și realizează sarcinile, trebuie trași cu toată exigența la răspundere. Trebuie să introducem regula ca miniștrii să fie chemați la Biroul Permanent pentru a raporta trimestrial — sau cînd se va găsi util și. posibil — asupra felului în care își îndeplinesc sarcinile.'Ne-am gîndit ca atît Comitetul Executiv cît și Consiliul de Miniștri să adopte regula ca cele mai importante probleme pe care le dezbat și soluționează să fie făcute cunoscute opiniei publice, îmbunătățind astfel informarea partidului, a întregului popor asupra •activității organelor de conducere ale . partidului și statului. în același fel vor trebui să procedeze în viitor și comitetele județene de partid și consiliile populare județene.în conformitate cu rolul sporit al organelor locale de partid va fi necesar să deplasăm unele cadre de la centru spre județe. Lucrul a- cesta este, de altfel, necesar să se realizeze și pe linie de stat, în sensul întăririi cu cadre corespunzătoare a centralelor și întreprinderilor. Mult timp, cînd a acționat principiul centralismului excesiv, au fost luate numeroase cadre de jos, slăbindu-se organele locale de partid și de stat, conducerea întreprinderilor ; s-a creat astfel un a- parat mare la centru, dispunînd de cadrele cele mai bune. Trecînd la descentralizarea activității' noastre. la lărgirea atribuțiilor organelor locale, se impune să deplasăm o serie de cadre de partid și de stat spre județe, spre centrale, spre întreprinderi, acolo unde se află de fapt centrul activității, unde se rezolvă problemele curente, atît în producție cît și în alte sectoare de activitate, inclusiv în organizarea bunei aprovizionări a populației.Toate aceste măsuri la care m-am referit, precum și altele care se află în pregătire, sînt dictate de necesitatea perfecționării muncii noastre, sînt menite să ducă la îmbunătățirea continuă a activității partidului nostru, a organelor sale centrale și locale, la creșterea răspunderii și autorității lor în fața maselor largi populare.
RIDICAREA CONTINUĂ A CALIFICĂRII 
PROFESIONALE, ÎNSUȘIREA ȘTIINȚEI 

CONDUCERII SOCIALE - 0 NECESITATE 
OBIECTIVĂ A PROGRESULUI 

SOCIALISMULUI Șl COMUNISMULUI
Tovarăși,Am lăsat la sfîrșit problema perfecționării cadrelor. Materialele prezentate plenarei ridică, după cum ați văzut, unele probleme deosebit de complexe. Construcția societății socialiste, construirea comunismului nu sînt posibile cu un nivel scăzut de cunoștințe sau numai cu o anumită experiență practică de viață. Eu consider de altfel — și am mai spus-o mi se pare de cîteva ori — că teoria aceasta a fost greșită și, în trecut, ea a împiedicat o serie de cadre să studieze. Noi trebuia ca, imediat după 23 August, să obligăm activiștii de partid care în condițiile capitalismului n-âu putut învăța să înceapă să învețe, pentru că conducerea construcției socialiste și comuniste nu se poate face fără însușirea a tot ceea ce a creat mai valoros cunoașterea umană. Fără a-ți însuși acest tezaur, fără a învăța, inclusiv la școală, nu se pot înfăptui aceste sarcini uriașe. Desigur, viața .îți dă experiență, dar nu se poate conduce societatea, nu se pot construi uzinele, centralele electrice, combinatele chimice numai cu experiența vieții și cu elan revoluționar. Pentru aceasta sînt necesare cunoștințe tehnice, științifice, o înaltă competență. Și tocmai pe această bază am putut noi construi aceste mari obiective industriale, tovarăși.

Uzinele de astăzi cer oameni pri- cepuți, care să știe să mînuiască tehnica modernă. Și, cum se știe, dezvoltarea științei și tehnicii a a- juns foarte departe și merge mereu înainte. Dacă vrem să construim socialismul, și comunismul trebuie să avem oameni pricepuți, stăpîni pe cuceririle științei modeme, capabili sâ mînuiască tehnica avansată. Toți trebuie să ne însușim cunoștințele noi !. Firește, nu ne gîndim — și proiectul de hotărîre nu are în vedere — ca fiecare să-și însușească cunoștințe în toate domeniile. Trebuie, însă, ca fiecare în specialitatea lui să se preocupe de temeinica cunoaștere a tot ce e modern.De asemenea, este necesar să ne însușim și știința conducerii societății, pentru că și aceasta a devenit o știință, o specialitate. Nici societatea socialistă nu se mai poate construi numai cu elan revoluționar ; elanul este foarte necesar — noi trebuie să-l cultivăm permanent la întregul popor, la tineretul nostru — dar pe lîngă elan trebuie să avem și cunoștințele necesare. Să unim elanul revoluționar cu știința și atunci vom construi cu succes societatea comunistă ! (A- 
plauze puternice).Este știut că Comitetul Central a luat o serie de hotărîri pentru perfecționarea învățămîntului de toate gradele ; a apărut și o lege care a adus multe îmbunătățiri școlii noastre. Mai sînt, într-adevăr,

multe lucruri de făcut în acest domeniu și, de altfel, cred că nu o să putem spune niciodată că am a- juns la perfecțiune. In toate țările lumii — atît capitaliste cît și socialiste — problemele învățămîntului fac obiectul unor studii și perfecționări continue. Noi avem datoria să ținem seama de experiența mondială și să folosim tot ceea ce are ea mai bun și se potrivește condițiilor noastre.Perfecționarea și legarea învățămîntului de practică este o problemă esențială pentru realizarea unui învățămînt eficient, de înaltă ținută științifică. Au fost luate, după cum știți, o serie de măsuri pentru legarea mai strînsă de practică, pentru participarea studenților Ia activitatea concretă din întreprinderi. Studenții noștri cunosc și participă aștăzi la procesul de producție mai mult decît acum 10 ani sau chiar decît acum 3 ani. Procentul de prezentare a absolvenților în unitățile în care sînt repartizați este astăzi de 92 Ia sută. De asemenea, trebuie să spunem că absolvenții, cu toate lipsurile din învățămînt, se încadrează destul de repede în producție.Desigur, nu putem spune însă că au fost rezolvate toate problemele legate de accentuarea caracterului practic al învățămîntului nostru. Va trebui într-adevăr să dezvoltăm mai mult baza de laboratoare, atelierele de producție de 
pe lîngă facultăți, atelierele școa

lă — în care studenții să lucreze efectiv. Este necesar ca la examenul de diplomă, de inginer, absolvenții să susțină și o probă practică pentru care să primească un certificat. Desigur, tovarăși, nu vom putea să-1 facem pe student să cunoască toate mașinile, nu vom putea să mutăm în facultate combinatul chimic sau o fabrică. Cu toate acestea trebuie să depunem eforturi susținute pentru întărirea bazei materiale a învățămîntului, mai ales în ce privește posibilitățile de pregătire practică. Totodată, pentru îmbunătățirea activității practice a studenților a fost stabilit un sistem de prerepartizare care, din păcate, nu se aplică cum trebuie. Cu doi ani înainte de absolvire, tînărul trebuie să facă contract cu fabrica. Acesta îl va lega de întreprindere, îl va cointeresa să facă practică in unitatea respectivă, iar fabrica va putea să-1 ajute ușurîndu-i cunoașterea cu doi ani înainte de absolvire a problemelor producției.Ne gîndim, de asemenea, să legăm mai mult pe elevii de liceu — atît din liceele de cultură generală cît și din cele tehnice — de producție. In primul rînd, în școlile tehnice este obligatoriu să avem ateliere. Nici nu se poate concepe liceu tehnic fără atelier și laborator. Ne gîndim să trecem la -crearea de ateliere și la liceele teoretice. Și acolo tînărul trebuie să lucreze și în atelier, iar aceasta nu înseamnă o degradare a învățămîntului, dimpotrivă, în felul acesta îl pregătim pe elev pentru viață — pentru că atunci cînd va da bacalaureatul, el se va prezenta și la un examen practic care îi va da un certificat de specializare, demonstrînd prin aceasta că a lucrat în electronică, în fizică, în chimie, mecanică etc. A- ceasta îl va ajuta și în orientarea spre universitate, spre politehnică.Vom ajunge, probabil prin 1980— 1985, ca toți copiii să absolve liceul. Acum nu dispunem de baza materială necesară, dar, în perspectivă, va trebui să ajungem acolo, dacă nu vrem să rămînem în urmă. Asta nu înseamnă, desigur, că toți vor deveni ingineri ; ei vor primi un anumit grad de cunoștințe, o pregătire profesională care le va ușura angajarea în producție. Pentru că și în producție, pentru a asigura conducerea aparaturii moderne, a instalațiilor electronice este necesar ca muncitorii să aîbă cunoștințe liceale, cunoștințe de nivel mediu ; tot mai puțini vor fi aceia care vor avea cunoștințe inferioare. Aceasta este o necesitate a dezvoltării tehnicii moderne. Dezvoltarea științei, a forțelor de producție ne duce inevitabil în a- ceastă direcție. Noi, comuniștii, care avem misiunea să construim în mod conștient socialismul condu- cîndu-ne după legile obiective ale dezvoltării societății, trebuie să acționăm în această direcție în mod conștient și organizat. Tocmai de aceea Ministerul învățămîntului trebuie să urgenteze elaborarea măsurilor pentru perfecționarea învățămîntului, cu consultarea cadrelor de învățămînt de toate gradele, care împărtășesc această orientare. Cred că este un lucru pozitiv, pe care trebuie să-1 apreciem, că specialiștii din învățămîntul nostru înțeleg cerințele dezvoltării societății, se preocupă de pregătirea la cel mai înalt nivel a cadrelor viitoare ale construcției socialiste.Doresc să mă refer, în continuare, la problema reciclării. Independent de gradul de pregătire în politehnică sau în' alt domeniu, după 4—5 ani problema reciclării •este o necesitate imperioasă atît pentru cei din producție, cît și pentru cei din învățămînt. Desigur, reciclarea celor din producție trebuie făcută într-un fel, a celor din învățămînt în alt fel. Nimeni, cred, nu s-a gîndit că reciclarea celor din învățămînt presupune ținerea unor lecții, ci trimiterea lor să lucreze în producție — să zicem un an de zile — pentru a cunoaște tehnologia, pentru a învăța, așa cum se procedează astăzi în nenumărate țări atît socialiste, cît și capitaliste. Nici nu se poate concepe un învățămînt tehnic, mai cu seamă un învățămînt tehnic dezvoltat, fără ca profesorii, cadrele didactice să lucreze periodic în producție, să cunoască producția ! Să nu ne fie teamă că astfel vor rămîne în producție, tovarăși. De altfel, pînă la urmă nici-nu e rău dacă unii ră- mîn în producție ! (Animație în sală). Vom găsi și dintre cei din producție care să vină în învățămînt. Acest schimb a existat de altfel întotdeauna și așa va fi mereu.Deci reciclarea periodică este o necesitate — iar noi trebuie s-o realizăm în mod organizat. De altfel, avem și o anumită experiență în această privință ; trebuie să o generalizăm, această sarcină devenind o obligație pentru fiecare. Problemele pe care ni le punem în viitor nu se pot rezolva dacă nu vom soluționa sarcina îmbogățirii cunoștințelor tuturor oamenilor muncii începînd de la muncitor și pînă la inginer. In ce privește problemele conducerii, să începem cu

cadrele de jos, din întreprinderi, o- rașe, județe, mergînd pînă la Consiliul de Miniștri și Comitetul Executiv. Trebuie să se înțeleagă că este necesar ca toți să studiem, și apoi periodic, să ne așezăm și să recapitulăm ceea ce am studiat. Să facem astfel, ca, pînă la urmă, ceea ce am învățat să ne ajute să îmbunătățim mai departe munca.Reciclarea atît în producție, cît si în domeniul conducerii economico- sociale, o consider hotărîtoare pentru activitatea noastră de viitor. Cred că măsurile prevăzute în a- cest sens trebuie aprobate în întregime, urmînd, desigur, ca în practică să le aducem perfecționări. Legile, hotărîrile nu sînt ceva imuabil, ele dau cadrul, dar organizarea concretă trebuie realizată corespunzător situației din fiecare ramură și sector de activitate. Trebuie însă ca fiecare să înțeleagă că nu va putea promova în viitor, nici în producție, nici în viața politică șl socială, fără a se preocupa continuu de ridicarea cunoștințelor sale, fără a-și însuși tot ceea ce este nou în sectorul său de activitate, în dezvoltarea vieții sociale. Acțio- nînd în felul acesta, noi contribuim la ridicarea nivelului de pregătire științifică și culturală a clasei muncitoare — ca și a celorlalte categorii de oameni ai muncii — pentru a-și putea îndeplini în condiții cît mai bune misiunea de forță conducătoare a societății. Așa cum spuneau Marx și Engels, devenind clasă conducătoare, clasa muncitoare trebuie să-și creeze propriii ei conducători, cu un înalt nivel de pregătire generală, să-și însușească știința și cultura cea mai înaintată, acționînd totodată pentru a contribui ea însăși la dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului universal al cunoașterii. Numai așa clasa muncitoare își poate îndeplini mărețele sarcini ce-i revin în societatea socialistă. (Aplauze 
puternice).Eu pun cu toată seriozitatea problema studiului, a învățăturii în fața Comitetului nostru Central, a partidului nostru, a poporului. Trăind numai cu ceea ce am învățat în trecut, nu putem conduce societatea ! Pentru a conduce cu succes construcția socialistă și comunistă trebuie să învățăm continuu. (Aplauze prelungite). Organizarea reciclării cadrelor presupune, desigur, în primul rînd, intensificarea studiului individual.- Hotărîrea Comitetului Central pune un accent deosebit pe studiul individual — acesta este tocmai esențialul în cadrul măsurilor privind reciclarea activului de partid și de stat. învățătura este o necesitate și o obligație pentru fiecare activist. Nici nu se poate concepe altfel trecerea de la fraza generală — „tovarăși, studiați !“ — la exercitarea u- nui control eficient și la sprijinirea efectivă a tovarășilor care studiază. Acesta este unul din aspectele fundamentale în activitatea de ridicare a' nivelului ideologic, politic și cultural al tuturor activiștilor, al întregului partid, al întregului popor.In această acțiune, un rol important revine și televiziunii, radioului, celorlalte mijloace de informare în masă. în acțiunea de reciclare va trebui să folosim activ acești factori, precum și toate acele mijloace pe care le avem la îndemînă, utilizîndu-le în mod organizat și unitar, orientîndu-le spre un țel precis. Toți cei care doresc să se încadreze activ în muncă să aibă o perspectivă clară în muncă trebuie să fie de acord să se încadreze și în efortul de pregătire organizată. Aceste lucruri trebuie să le spunem deschis, tovarăși ! Nu trebuie să considerăm că le discutăm numai așa, între noi. Tocmai de aceea am și pus problema e- laborării legii cu privire la reciclarea cadrelor. Trebuie să spunem clar clasei muncitoare, activului nostru, tuturor oamenilor muncii : pornim la o acțiune al cărei rezultat va trebui să fie ridicarea generală a nivelului de pregătire tehnică și profesională, a nivelului politic, ideologic, cultural, științific al întregului nostru popor. Aceasta este una din condițiile dezvoltării cu succes a societății noastre, ale trecerii mai departe spre comunism.Iată, tovarăși, problemele pe care am dorit să le ridic în fața plenarei. In încheiere, aș dori să subliniez încă o dată că hotărîrile plenarei noastre trebuie să ducă la îmbunătățirea întregii activități de construcție a socialismului, la întărirea legăturilor partidului șî statului cu masele de oameni ai muncii, la dezvoltarea democrației socialiste, la stimularea tot mai puternică a energiei și inițiativei creatoare a întregului popor. Datoria noastră, a activiștilor de partid și de stat, a tuturor membrilor de partid este ca fiecare la locul său de muncă să nu precupețească nimic pentru a sluji în cele mai bune condiții interesele clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, pentru a servi cauza socialismului și comunismului în România, pentru a contribui la bunăstarea și fericirea poporului nostru. (A- 
plauze puternice, prelungite).
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AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE NĂSTASE
Comunicatul cu privire la încheierea planului pe anii 1966— 1970 ne permite să examinăm un rodnic bilanț care atestă justețea, realismul politicii mar- xist-leniniste a partidului, precum și munca plină de abnegație a întregului popor pentru traducerea ei în viață.Analiza retrospectivă a acestei bogate etape din istoria contemporană a țării pune în evidență, totodată, adevărul unanim recunoscut că avem o conducere cutezătoare, pătrunsă de cel mai profund devotament față de interesele poporului român, în fruntea căruia se află omul care dinamizează forțele creatoare ale poporului și întruchipează esența umanismului socialist, — secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Coautori și realizatori ai programelor stabilite de partid, oamenii muncii din județul Argeș trăiesc din plin binefacerile industrializării. La noi se vorbește curent de o „explozie industrială", care a dat naștere unei „explozii de viață nouă“. Finali- zînd cele 14,8 miliarde lei investiții ce au fost alocate, județul Argeș a realizat la sfîrși- tul anului 1970 o producție globală industrială egală cu producția din anul 1950 a 19 județe de talia județului nostru. Mii și mii de oameni au intrat în producție, au învățat meserie ; s-a schimbat fața orașelor și satelor noastre. Sînt greu de cuprins în cuvinte uluitoarele transformări petrecute în viața oamenilor, dar mai cu seamă este greu să exprimi recunoștința fierbinte a argeșenilor față de partid și de secretarul său general. Pot să vă asigur, tovarăși, că muncitorii, inginerii și tehnicienii din județul Argeș sînt hotărîți să-și exprime devotamentul nețărmurit față de partid prin muncă de înaltă răspundere, prin exploatarea cu un grad înalt de eficiență economică a modernelor întreprinderi ce s-au ridicat în anii ultimului cincinal.Noile realități prospere--, • din Argeș, ca $i j din- teață'j țara-, îndreptățesc să aprobam cu cea mai fermă convingere continuarea politicii de industrializare și de modernizare a ramurilor de bază ale economiei naționale, deoarece numai pe această cale se asigură cu adevărat ridicarea nivelului de trai material și cui- tural al poporului, ridicarea României în rîndul țărilor înaintate din punct de vedere al dezvoltării economice.Exprimindu-mi acordul deplin cu documentele puse in dezbatere, doresc să mă refer la unele aspecte ale activității sindicatelor. Este de necontestat faptul că, sub conducerea partidului, sindicatele e- xercită o influență pozitivă în viața economică și politico-so- cială a țării. Cred însă că sindicatele au rămas în urmă față de evoluția rapidă a clasei noastre muncitoare, față de procesul de modernizare a industriei și vieții economice în ansamblu. Au apărut forme noi, superioare, de manifestare a clasei muncitoare, care atestă lărgirea, a- dîncirea democrației socialiste și
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE NECULA
Proiectele de lege supuse dezbaterii plenarei și care urmează să fie legiferate de Marea Adunare Națională — a spus vorbitorul — creează cadrul unei activități fructuoase, corespunzătoare exigențelor ce decurg din obiectivele noului plan cincinal.Am în vedere, în primul rînd, legea cu privire la organizarea activității comerțului exterior, care, înlocuind vechile acte normative, devenite necorespunzătoare stadiului actual, determină 

o descentralizare a operațiunilor de import și export, acordînd autonomie centralelor și altor organizații economice autorizate. Consider pe deplin întemeiată prevederea cuprinsă în articolul 10 al proiectului de lege ca unitățile producătoare să introducă în fabricație numai acele mărfuri pentru care este asigurată desfacerea. Dar, a arătat /orbitorul, trebuie să facem do- zada că sîntem buni negustori și să ținem seama nu numai de :șea ce producem, ci și de unele situații care se ivesc în practica •elațiilor cu partenerii străini, să ie adaptăm practicilor interna- ionaie, atît în materie de con- ractări, cît și în materie de ilanificare a producției și de reditare a întreprinderilor pro- iucătoare.In altă ordine de idei — a spus ov. Gheorghe Necula — doresc ă-mi exprim și eu convingerea ă actele normative menite să ea o reglementare superioară ctivității de perfecționare a adrelor și salariaților întreprih- erilor de stat vor determina o nbunătățire substanțială a fo- jsirii forței de muncă, cores- unzător cu cerințele sporite ale ctualei etape de dezvoltare a e- anomiei noastre naționale, vor 

care, în mod firesc, trebuiau să determine perfecționarea muncii sindicale.Apar în rindurile colectivelor de muncă din întreprinderi inițiative minunate. Voi aminti cîteva din cele de la noi. La Uzina mecanică Muscel din Cîm- pulung a apărut inițiativa ca un număr tot mai mare de -muncitori înaintați, cu bogată experiență și pregătire, să se bucure de autoritate corespunzătoare membrilor comitetului de direcție și să fie consultați în adoptarea principalelor decizii. De pe acum, din cei. aproape 3 600 de muncitori ai uzinei, 300 de muncitori se bucură de acest drept. Crește rîndul celor care primesc atestarea pe post de producție. pe instalație — inițiativă pornită la combinatul petrochimic și fabrica de motoare e- lectrice. La uzina de autoturisme, pe baza experienței dobin- dite anul trecut, s-a dezvoltat mișcarea de a da la export numai produse competitive. Se a- firmă, de asemenea, un curent pozitiv pentru profesionalizare, pe drept cuvînt socotită act de competență și cultură.Consider că trebuie examinate sistematic problemele privind evoluția clasei muncitoare in raport cu noile procese tehnologice. Desigur, aici trebuie să-și aducă aportul și sociologii, filozofii, pe baza unei cercetări la fața locului în uzine, fabrici, nu în birouri și nu la catedre, ci într-o colaborare strînsă cu organele locale de partid.Examinînd autocritic munca noastră, a comitetului județean, cu sindicatele, trebuie să spun că nu le-am ajutat suficient mai ales în probleme de cadre. U- neori am greșit. Dacă un om nu mai dădea randament la partid, îl recomandam sindicatelor. Cred că am depășit a- ceastă perioadă. Cine nu corespunde exigențelor într-o funcție de conducere, să fie pus să muncească acolo unde dă randament maxim. Aceasta va fi și în folosul muncii și al omului respectiv. De asemenea, cred că trebuie să stimulăm mai larg pe plan local inițiativa sindicatelor.'în continuare,'apreciind ca foarte^ bine venită hotărîrea cu privire la perfecționarea cadrelor, vorbitorul a spus : în sfîr- șit depășim o fază care a durat cam mult și intrăm pe un făgaș bine chibzuit. Este bine că se pune la baza acestui program de perfecționare studiul individual, fără scoatere din producție. Toți trebuie să învățăm, indiferent ce funcție avem. Propun ca în programe să se prevadă printre teme : îmbinarea problemelor curente cu cele de perspectivă, dezvoltarea capacității selective și de decizie, dezvoltarea capacității de efort, a exigenței și răspunderii, precum și cultivarea unor asemenea trăsături ca reacție rapidă la- hotărî ri și decizii, aderență la nou, originalitate în gîndire, stabilitate emoțională, nemulțumire de sine.Asigur plenara Comitetului Central — a încheiat tovarășul Gheorghe Năstase — că vom lua măsurile ce se impun ca hotă- rîrile ce vor fi adoptate să prindă viață în cele mai bune condiții în județul Argeș.

pune în valoare noi și însemnate resurse care există în acest domeniu. Proiectele de lege pe care le discutăm răspund unor cerințe imperioase ale dezvoltării țării noastre și se înscriu ca o parte integrantă a complexului de măsuri adoptate de partid pentru perfecționarea continuă a activității economice și sociale.în continuare, vorbitorul s-a referit la acel punct din ordinea de zi care privește activitatea desfășurată de sindicate, subliniind că însemnătatea problemelor pe care plenara le dezbate este cu atît mai mare cu cît ele au în vedere activitatea celei mai largi organizații de masă a clasei muncitoare, a tuturor salariaților, chemată să aducă o contribuție sporită la făurirea societății socialiste. Județul Ilfov, a arătat tovarășul Gheorghe Necula, a îndeplinit planul cincinal 196’6—1970 cu 62 de zile înainte de termen, realizînd o producție globală industrială peste plan de circa 600 de milioane. Un rol însemnat în obținerea acestor realizări l-au avut și sindicatele. Vorbitorul a relevat, de asemenea, rolul sindicatelor în lărgirea și perfecționarea democrației socialiste, precum și pe tărîm cultural-educativ.Vreau să subliniez că majoritatea deficiențelor manifestate in activitatea sindicatelor și la care se referă raportul s-au făcut simțite și în județul nostru. Consider că în această direcție răspunderea revine în parte și organelor și organizațiilor noastre de partid, începînd de la comitetul județean, care, dacă ar fi controlat și îndrumat mai mult, cu mai multă exigen

ță activitatea sindicatelor, ar fi determinat obținerea unor rezultate și mai bune, între altele în asigurarea întreprinderilor noi cu forța de muncă calificată.Consider de cea mai mare însemnătate elaborarea unei legi 
a sindicatelor care să concretizeze atribuțiile acestora, să fixeze cadrul juridic al raporturilor dintre sindicate, ca organe alese ale salariaților. și conducerile administrative ale intre" prinderilor și instituțiilor.După părerea mea, această lege trebuie să fixeze și natura raporturilor dintre organele sindicatelor și organele locale ale administrației de stat, în speță

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MIRCEA MALIȚA
Crearea unui sistem național de perfecționare continuă a pregătirii și calificării tuturor oamenilor muncii are o deosebită însemnătate pentru întreaga viață a societății noastre, pentru producție, pentru nivelul de cultură ăl populației, dar și pentru capacitatea ei de a participa activ la. treburile politice și la conducerea treburilor obștești a spus tovarășul M, Malița. Proiectul de lege care este prezentat spre dezbatere este menit să dea un cadru legislativ în care educația detip permanent se instituie in țara noastră. în tot mai multe țări iși face loc ideea că investiția în om este una din investițiile fundamentale care stă chiar înaintea obținerii echipamentului de înaltă tehnicitate. Se obține astfel o confirmare suplimentară a acelui adevăr marxist după care produsul înglobează, laolaltă cu materia prelucrată și tehnica de a o prelucra, inteligență umană, cunoștințe și calificări înalte. Nu numai la noi se pune această chestiune dc mare actualitate; in foarte »multe țări s-a ajuns la constatarea că perisabilitatea rapidă a cunoștințelor, precum și în-, noirea echipamentelor de lucru, cantitatea mare de informație tehnică și științifică fac ca pregătirea în perioada școlară să nu poată acoperi exigențele întregii vieți. Alte forme deci de' pregătire trebuie să ia locul, construite pe baza ideii ca școala nu acoperă decît o parte din pregătire și că ea presupune reveniri periodice pe tot parcursul vieții. Sîntem printre primele țări care au ajuns la acest adevăr nu numai teoretic, dar și într-o expresie instituțională. întreținerea culturii de specialitate, întreținerea cunoștințelor de conducere și administrație modernă constituie un factor de aplicare a acelui principiu politic pe care Partidul Comunist Român l-a pus la. baza activității sale și care constă în participarea maselor la conducerea societății.Subliniind, în continuare, că proiectul noii legi nu cade pe un teren nepregătit, vorbitorul a a- mintit ampla rețea de cursuri serale și școli muncitorești pe care mișcarea muncitorească de la noi, și. partidul comunist, dala 'înființarea sa, le-au sprijinit peste tot ; predispoziția cu puternice tradiții specifice pentru culturalizare în țara noastră ; actualul sistem de învățămint la zi, seral și fără frecvență pentru salariați ; ciclurile de conferințe pentru salariați ; precum și începuturile învățămîntului postuniversitar.Toate acestea — a spus vorbitorul — sînt puse însă astăzi sub semnul unei concepții unice, in care un nou etaj, poate cel mai cuprinzător și mai întins în timp, se introduce în formarea omului, învăț.ămîntul nu mai este preșcolar, școlar, liceal, universitar, el este de acum înainte preșcolar, școlar și postșcolar în sens larg, întreaga societate este chemată la realizarea acestui vast • program.O mare responsabilitate ne incumbă în privința conținutului și metodelor pe care acest învățămint de continuă perfecționare trebuie să-l aibă. Dacă metodele rigide, mecanice și formaliste sînt astăzi respinse și în învățămîntul școlar, cu atît mai mult ele vor fi lipsite de priză asupra unui adult. Aceste metode trebuie să fie intere-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

CAROL KIRALY
Țin să-mi exprim satisfacția profundă în legătură cu comunicatul cu privire la îndeplinirea planului cincinal 1966—1970. Satisfacția oamenilor muncii pentru rezultatele obținute capătă o semnificație deosebită în aceste zile de început al unui nou cincinal, în cursul căruia urmează a se înfăptui noi obiective industriale stabilite potrivit politicii economice generale a partidului, de ridicare a societății noastre socialiste pe trepte mai înalte ale civilizației și progresului.Faptul că in ciuda calamităților naturale din primăvara anului 1970, a greutăților ivite pe parcursul realizării planurilor a- nuale s-a reușit ca obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea al partidului în domeniul dezvoltării economice și sociale a patriei noastre să fie îndeplinite, dovedește pe deplin capacitatea partidului nostru nu nu- 

comitetele executiva ale consiliilor populare, cu care trebuie să colaboreze în permanență.în ceea ce privește activitatea cultural-educativă a sindicatelor, situația din județul nostru mă îndreptățește să susțin propunerea de a trece casele de cultură din orașe și municipii aflate în subordinea comitetului județean de cultură și artă în subordinea sindicatelor, realizindu-se astfel o organizare unitară.în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe Necula s-a referit ’și la celelalte puncte de pe ordinea de zi, declarindu-se de a- cord cu documentele prezentate la plenară.

sânte, atractive, să se refere la acele elemente care intr-adevăr ii îmbogățesc pe cel ce le ascultă în lumina profesiunii- pe care o exercită.Referindu-se la conținutul șl metodele acestui învățămint de continuă, perfecționare, el a arătat că fiecare cunoștință transmisă trebuie să posede o capacitate “reală de a mări productivitatea, de a permite dobindirea de noi rezultate, palpabile. în ea trebuie să existe germenii unei mai bune organizări și raționalizări a muncii, secretul unor mai mari economii. al optimizării procesului de producție. Transmiterea cunoștințelor și deprinderilor trebuie să se desfășoare în mediul natural al aparatelor, al tehnicilor, să folosească o tehnologie adecvată a Instruirii.Prin noua lege, calificarea permanentă ■ va deveni o obligație pentru fiecare cetățean salariat. Salariatul are un mobil puternic fiindcă promovarea sa în muncă va depinde, in cea mai mare măsură, de perfecționarea continuă a calificării pe care o va realiza în formele ce-i stau la dispoziție.In continuare, tovarășul M. Malița a vorbit pe larg despre sarcinile numeroase, directe și indirecte ce decurg pentru învăță- mînt din noua lege. El a amintit în acest sens îndrumarea și coordonarea întregii activități .de perfecționare, “ elaborarea programelor, furnizarea, de. cadre didactice, ce vor trebui să stea alături de specialiștii din producție, întărirea colaborării cu diferite ministere în domeniul învățămîntului profesional și tehnic, contribuția in ce privește metodele noi, eficiente de predare și de dobîndire a cunoștințelor etc. Subliniind sarcinile ce revin in ce privește aplicarea în învățămîntul școlar a .metodelor de mare eficacitate și de orientare practică care se sugerează pentru învățămîntul postșcolar, vorbitorul a spus : Cea mai însemnată măsură, ideea cardinală a învățămîntului nostru este astăzi, potrivit îndrumării partidului și îndrumării personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care se ocupă îndeaproape de îmbunătățirea învățămîntului nostru de toate gradele, înzestrarea tineretului nu numai cu cunoștințe supuse uitării, ci cu deprinderi durabile, practice, productive și creatoarei Este o mare bucurie pentru specialiștii noștri că pot lucra Ia elaborarea unor măsuri cuprinzătoare pentru introducerea practicii productive ca parte componentă a formării omului modern în societatea noastră socialistă. în toate județele am avut confirmarea vie a interesului pe care-1 manifestă conducerile județene de partid pentru problemele învă- țămîntului și pentru o abordare nouă, aplicativă și folositoare a acestora. Această confirmare se vede și. din analizele și măsurile clarvăzătoare care se iau. Se poate constata și receptivitatea mare pe care o au părinții si copiii la această îmbogățire a formării tineretului în direcția esențială.Perfecționarea extrașcolară a celor din producție și practica productivă a celor din • școli, iată doi mari piloni ai concepției partidului despre învăță- mint pe care o desăvîrșește la începutul unui nou cincinal drept garanție de realizare a marilor sale obiective sociale și economice.

mai de a programa, de a stabili directivele, planurile, perspectivele! dar și de a mobiliza masele la înfăptuirea lor. Toate a- cestea oglindesc, de asemenea, cu prisosință faptul că partidul, elaborindu-și politica sa pe baze reale, care corespund condițiilor din țara noastră, specificului, 'tradițiilor noastre, aplicării creatoare a învățăturii marxist-le- niniste, se bizuie pe masele populare. Aceasta explică unitatea nu numai în concepție, ci și in prâctica muncii de toate zilele a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, care consideră pe bună dreptate politica partidului ca propria lor politică, pe care o însușesc și fac totul ca ea să devină realitate.Oamenii muncii din județul Covasna trăiesc sentimentul satisfacției îndeplinirii planului cincinal, conștienți de marea 

importanță a măsurilor adoptate de partid, în special după noua împărțire teritorială administrativă a țării. Datorită politicii consecvente de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, multe dintre județele actuale, zone mai periferice ale fostelor regiuni, au fost chemate la o intensă viață economică, socială și spirituală. Printre acestea se află și județul Covasna, județ în care trăiesc și muncesc în bună conviețuire români și maghiari. Oamenii muncii din acest județ dau o înaltă apreciere politicii generale și politicii economice a partidului, activității șg'cretârului general al partidului nostru, care face totul ca între vorbe și fapte să existe concordanță deplină. A- ceastă apreciere își găsește expresia în munca plină de dăruire pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, în răspunsul prin fapte la încrederea acordată de conducerea partidului și statului.După ce a amintit cîteva din realizările județului, vorbitorul a subliniat justețea și viabilitatea principiului aplicat cu succes de partidul nostru, potriviț căruia egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, se înfăptuiește in primul rînd prin ridicarea economică a tuturor județelor țării, inclusiv a celor în care trăiesc, alături de români, cetățeni de ăltă națibnalitâte.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele probleme privind perfecționarea cadreldr. ridicarea profesională a muncitorilor. în acest context el a a- mintit că la noua Fabrică de confecții, care â intrat de un an în producție la Tîrgul Secuiesc, vîrst'a medie a salariaților este de 21 ani. Printr-o bună conlucrare cu Ministerul Industriei Ușoare s-au obținut rezultate satisfăcătoare în pregătlreâ cadrelor. în schimb — a spus vorbitorul — la Fabrica de. șuruburi lucrurile nu s-au petrecut astfel. Aici, din lipsa comitetului județean de partid și ;a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, situația a rămas cu un pas în urmă. Unele capacități au intrat în producție înainte de termen, fără să avem toate cadrele necesare. De aceea, trăgînd învățămintele necesare, ar trebui stabilită obligativitatea asigurării din timp a cadrelor de muncitori și specialiști la toate' obiectivele noii * j « •? J * î ??Vorftfoîu#. ă t'proprfe ^ăS^ă*- St? examineze, posibilitatea, ocupării
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

PETRE DĂNICĂDupă ce a pus în evidență succesele importante repurtate de județul Vilcea in cincinalul 1966— 1970, vorbitorul a arătat :Plenara dezbate un front /larg de probleme de stringentă actualitate. Ea are loc la puțin timp după încheierea cincinalului 1966—1970, cu realizări de seamă. Succesele dobindite confirmă justețea liniei generale a politicii partidului nostru pentru dezvoltarea accelerată, a forțelor de producție. în această perioadă industria județului Vîlcca s-a dezvoltat intr-un ritm mediu anual de circa 16 la sută-, producția globală a județului a crescut în acest interval cu peste 90 la sută. Față de perioada 1960—1965, industria chimică a crescut de 5 ori. O altă ramură • industrială care a luat amploare în cincinalul trecut este, cea a industriei ușoare. Este în plină construcție hidrocentrala de pe Lotru care va avea în final o putere instalată de 510 MGW, iar în anul acesta a început construcția a 3 hidrocentrale pe rîul Olt.Valoarea investițiilor în cincinalul trecut față de perioada 1960—1965 a fost mai mare cu circa 5 miliarde de. lei, adică de peste 3 ori și jumătate mai mult. Ca în întreaga țară, în anul 1971 oamenii muncii din județul nostru au pășit Cu ho- tărire fermă de a traduce în fapte întregul complex de sarcini din planul de stat.în continuare, tov. Petre Dă- nică a expus o seamă de considerații cu privire la activitatea și sarcinile sindicatelor, arătînd că nu întotdeauna comitetul județean de partid a reușit să promoveze în consiliul județean al sindicatelor, în comitetele sindicale de întreprindere cadrele cele mai competente. Nu am tras serios la răspundere pe membrii de partid care au fost aleși în comitetele de sindicat, pentru neajunsurile care s-au manifestat.într-o serie de întreprinderi și în special in construcții și exploatările forestiere. De aceea, și la noi, in unele unități economice, sindicatele nu întotdeauna au adoptat o poziție fermă, combativă față de abaterile de la disciplina de producție, față de risipă, de nesocotirea normelor de consum, de neutilizarea rațională a mașinilor, utilajelor, față de neglijență și lipsă de răspundere din partea unor salariați, a spus vorbitorul.Consider că, o dată cu aprobarea de către plenară a sarcinilor ce re rin sindicatelor în etapa actuală, trebuie să ne o- cupăm și noi, organele locale de partid, mai mult de îndrumarea lor.în contextul actual al modernizării — a arătat în continuare vorbitorul referindu-se la problema pregătirii cadrelor — a- probarea și aplicarea proiectului de lege privind perfecționarea continuă a pregătirii salariaților din unitățile socialiste de stat va dinamiza capacitatea, receptivitatea și spiritul de inițiativă 

anumitor funcții de conducere tehnică din întreprinderi prin concurs, ca întreprinderile care au un număr suplimentar de cadre tehnice șă fie obligate de a permite acestora să plece la alte unități in care e mai multă nevoie, ca să se revadă condițiile de stagiu pentru anumite funcții.Intervenind în dezbateri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea unei mai bune repartizări a forțelor de muncă în. sensul ca în noile întreprinderi să fie încadrați nu numai oameni noi, ci și oameni cu experiență. La Tîrgul Secuiesc; de pildă, ar putea fi detașați pentru cîțiva ani 100—159 de constructori de mașini din Brașov. De asemenea, va trebui să se revadă sistemul de recrutare a elevilor pentru școlile profesionale, în așa fel îneît in aceste școli să intre, tineri - cu, serviciul militar satisfăcut.Sînt pe deplin de acord cu •cele ce ați spus dumneavoastră, tovarășe secretar general, a subliniat vorbitorul.în continuarea cuvîntului său, după ce a subliniat justețea măsurilor preconizate cu privire la perfecționarea continuă a cadrelor la toate nivelurile, tovarășul Carol Kiraly s-a ocupat de unele aspecte ale activității sindicatelor.în ultimii ani — a spus vorbitorul — n-a existat suficientă claritate privind modul în care trebuie să-și îndeplinească sindicatele atribuțiile, problemele asupra cărora trebuie să-și concentreze cu prioritate eforturile. De aceea au existat ezitări. Se impune cu necesitate stabilirea mai clară a rolului sindicatelor, și îndeosebi acordarea unor drepturi mai mari în viața întreprinderilor. Aș susține ideea necesității întăririi sindicatelor pe ramură. a căror existență se simte prea slab în activitatea întreprinderilor. De. asemenea, relev necesitatea de a lichida paralelismele, în special în ce privește activitățile de masă cu muncitorii (adunări, ședințe), precum și în munca cultural- arțistică din orașe, domeniu în care s-ar. putea să nu fie dispersate forțele materiale și organizatorice.îmi exprim acordul deplin — a spus in încheiere vorbitorul — cu materialele care ș-au prezentat ; în activitatea practică de zi cu zi voi face tot .ce depinde de ."mine pentru a Je^apUcaiîn»prac- • tică, după be' ele" 'vbr‘âdveniriio- tăriri.

al muncitorilor, al tuturor salariaților. în ansamblul acestei activități, pregătirea multilaterală a cadrelor necesare industriei județului Vilcea ocupă un loc deosebit de important. Numai pe a- ceastă cale vom reuși să asigurăm pînă la finele‘anului 1975 creșterea a peste 4 400 de muncitori calificați la Uzina petro-chi- mică, a circa 1 400 de muncitori la Fabrica de talpă și încălțăminte din cauciuc de la Drăgășani, ambele aflate în continuă extindere, cît și a 3 500 de muncitori pentru noua uzină de utilaj chimic și. forje, care va intra parțial în funcțiune la sfîrșitul anului 1973. Totodată, pe baza proiectului de lege, noi trebuie să acordăm o deosebită atenție calificării tineretului. Spun aceasta, întrucît la Fabrica de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășani, din aproximativ 1 100 de salariați, circa 800 sînt uteciști. Vîrsta medie pe fabrică este a- proximativ de 22—23 de ani. Situații asemănătoare sînt și la u- zina petro-chimică și alte secții și obiective noi.Hotăririle și proiectele de legi care se dezbat în plenara noastră vor avea un rol hotărîtor în folosirea cit mai judicioasa a cadrelor.Referindu-se la sarcinile puse industriei de consfătuirea consacrată activității comerțului exterior, vorbitorul a arătat că buna calitate a produselor se hotărăște în primul rînd de către cei care le realizează nemijlocit, muncitorii, inginerii și tehnicienii fiecărei întreprinderi. Și industriei județului Vîlcea îi revin sarcini deosebite în direcția atingerii u- nor parametri calitativi superiori, pentru ridicarea competitivității produselor din industria județului pe piața externă. Aceasta implică nemijlocit ca, o dată cu evoluția tehnică și dezvoltarea forțelor de producție din județ, să urmărim cu toată atenția ca indicii calitativi ai produselor să se definească tot mai mult ca un factor de creștere a valorilor de întrebuințare, în general de. ridicare a eficienței.Aș vrea să subliniez, în încheierea cuvîntului meu, că ho- tărîrile și proiectele de legi ce se dezbat în plenară au la bază ampla analiză științifică a situației concrete din viața economică și socială a țării.Contactul permanent dintre conducerea de partid și de stat și popor, vizitele sistematice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in mijlocul oamenilor muncii de la orașe și sate au constituit de- fiecare dată prilejuri fructuoase ale unui dialog fertil, ale unei cunoașteri aprofundate, Ia fața locului, a modului cum sint traduse în viață hotărîrile partidului și statului nostru.Asigurăm Comitetul Central, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, a încheiat vorbitorul, că organizația județeană de partid Vîlcea nu va precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a ho- tărîrilor actualei noastre plenare.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE MALINSCHI
Vorbitorul a apreciat că cincinalul trecut a fost cel mai rodnic din toată perioada.construcției socialiste dîndu-i semnificație deosebită și prolectînd lioi lumini asupra perioadei următoare. El -a subliniat că creșterea venitului național, sporirea veniturilor reale ale populației, stabilitatea monetară, evoluția favorabilă a depunerilor la C.E.C. și altele reflectă grăitor încrederea poporului în politică economică a partidului nostru, .încrederea deplină în ziua de azi și de mîine.Referindu-se la proiectul legii cU . privire- la activitatea de comerț exterior, vorbitorul a -relevat marea Sa importanță și propune îmbunătățirea unor formulări în ce privește veniturile în valută ale întreprinderilor,-precum și în legătură cu subordonarea agențiilor economice ale țării noastre din străinătate.Vorbitorul a salutat măsurile care se iau pentru pregătirea profesională a tuturor cadrelor și in mod deosebit pentru pregătirea cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă, în problemele .conducerii activității economice și sociale.Este foarte bine că această pregătire se face organizat în întreaga • țară. Reciclarea cunoștințelor de specialitate trebuie făcută în raport atît cu progresul neîncetat al științei și tehnicii, cît și. cu cerințele prezente și da perspectivă ale dezvoltării noastre economice și tehnico- științifice. Aceasta a devenit o necesitate imperioasă. în orice țară, dar mai ales într-o țară ca România, care se. remarcă printr-un ritm accelerat de continuă dezvoltare.Este bine că se creează un organ coordonator și că problema este abordată printr-un complex

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE TĂNASE
încerc un sentiment de mare satisfacție in legătură cu conținutul Comunicatului privind îndeplinirea planului ,în perioada anilor 1966—1970. Rezultatele obținute oglindesc politica realistă, științifică a conducerii partidului nostru. Bilanțul cincinalului apare cu atît mal valoros, cu cît am avut ele muncit. de înfruntat calamități naturale, cum au fost cele din primăvara anulai 1970.Tn cincinalul pe care l-am încheiat, rezultate însemnate au fost obținute și în economia județului Vaslui, oglindind politica justă, consecventă, a partidului de repartizare a industriei pe întreg teritoriul țării, dc sprijinire a ridicării județelor mai puțin dezvoltate din punct de vedere industrial. Doresc ca, și cu acest prilej, să aduc, în numele oamenilor muncii, al orga-, nizației de partid din județul Vaslui, sincere mulțumiri și recunoștință conducerii partidului, personal tovarășului Ceaușescu, pentru grija ce o acordă dezvoltării județului nostru. Numai linul trecut, tovarășul Ceaușescu, împreună cu alți tovarăși din conducerea partidului, a examinat in trei rinduri diferite aspecte ale dezvoltării județului nostru. .în continuare, referindu-se la activitatea sindicatelor și la sarcinile lor în etapa actuală de dezvoltare a țării, vorbitorul a amintit că în ultima vreme, pe baza hotărârilor Congresului al X-lea al partidului nostru, Consiliul Central al U.G.S.R. a întreprins unele măsuri privind îmbunătățirea activității sindicatelor, creșterea contribuției acestora la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Cu toate acestea,. în munca unor organe și organizații sindicale se mai întiinesc forme și metodp de muncă depășite, formale, neeficiente. Spiritul înnoitor, imprimat în activitatea partidului nostru, îndeosebi 'după Congresul al IX-lea, spirit larg promovat de conducerea de partid, de secretarul, general al partidului, nu și-a găsit aplicarea permanent, cu consecvență, in munca sindicatelor.După cum vă este cunoscut, sindicatelor le revine sarcina de a'organiza și conduce activitatea controlului muncitoresc în domeniul comerțului, asistenței sanitare și in alte domenii. Această activitate are încă un caracter neeficient, în esență consta-, tativ, de sesizare. Se impunea de mult ca atribuțiile controlului muncitoresc să crească, să acționeze mai operativ. Deși prevederile Codului Muncii sînt de mulți ani depășite, întîrzie adaptarea acestora în concordanță cu sarcinile actuale. Lucruri asemănătoare se pot spune cu privire la conținutul contractului colectiv.tn materialul prezentat de Consiliul Central al U. G. S. R. sint formulate sarcinile de care 

de măsuri sistematice. Trebui» insă subliniat că in această activitate este nevoie și de multă muncă individuală. Cred că dacă munca va fi bine organizată, la toate nivelurile vom obține rezultate pozitive, o înviorare simțitoare, și în domeniul cercetării. Așa cum bine a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea din septembrie cu economiștii. și la plenara din decembrie, este- foarte important ca în acest proces de reciclare să se făurească noi virtuți, noi calități, ătît în ce privește îmbogățirea cunoștințelor, cit și aplicarea lor operativă și eficientă. Se vor deschide astfel noi posibilități'pentru a'făuri în realitate legătura între teorie și practică, în concordanță cu politica noastră economică. Consider că intre disciplinele care concură la toată acțiunea aceasta, economia, ca știință, va ocupa și în continuare un loc central.Este foarte- bine că printre cei ce capătă sarcini în desfășurarea acțiunii de pregătire a cadrelor este și Societatea de științe economice, imbogățindu-i-se astfel menirea și răspunderile.în încheiere, vorbitorul a relevat că miile de economiști de care dispune țara noastră, fiind mai bine pregătiți, vor putea exercita un rol și mai mare în asimilarea la fața locului a cunoștințelor, a tehnicii e- conomice. Totodată, in condițiile afirmării noastre multilaterale tot mai largi pe arena internațională, cînd avem un acces tot mai larg la opinia progresistă mondială, ei își vor putea aduce mai bine contribuția la explicarea clară, precisă, fundamentată a ceea ce s-a făcut și ce se face în' țara noastră sub conducerea partidului.

să se ocupe sindicatele. Aș propune ca activitatea acestora să fie ebneentrață spre un grup de probleme mai resțrîns, dar esențiale. și de a căror îndeplinire să poarte răspunderea piuă la capăt. Desigur că vor fi și alte acțiuni la care trebuie să colaboreze, dar trebuie să aibă și sarcini -proprii. Am în vedere, mai ales, capitolul din material care se referă la activitatea economică. Aș propune, de asemenea, să se acorde o atenție mai mare perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor sindicale, îndeosebi ale comitetelor uniunilor sindicatelor pe ramuri.Aceste comitete au o slabă le.- gătură cu sindicatele din ramura respectivă. în cea mai mare parte acestea își desfășoară activitatea la ministere și mai puțin în Întreprinderi, în unități, acolo unde oamenii lucrează pentru îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața colectivelor respective.Eu lucrez în județul Vaslui de 2 ani de zile. în această perioadă nu am constatat decît activități sporadice pe linia acestor uniuni.Trebuie perfecționat atît stilul de muncă al organelor și organizațiilor sindicale, al Consiliului Central al U.G.S.R., cît și al membrilor acestor organe. Unii dintre ei se limitează doar la a participa odată Ia trei sau șase luni la diferite plenare ale sindicatelor, și nu desfășoară activitate temeinică in perioada dintre ședințe \Propun să se găsească soluții pentru a se asigura o legătură mai strînsă, sistematică a cadrelor de conducere din organele sindicale cu clasa muncitoare, c-u oamenii muncii. începind de la Consiliul Central al U.G.S.R. și pînă la județe, întreprinderi, sindicatele să bonsulte muncitorii, dar și alte categorii de salariați, în cursul elaborării unor hotărîri ; cea mai mare parte din timpul activiștilor de sindicat să fie consacrată muncii în mijlocul oamenilor.Exprimîndu-și acordul cu concluziile și sarcinile ce se desprind din materialul cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului la sfîrșitul anului trecut, vorbitorul a arătat că in județul Vaslui 22 la sută din totalul muncitorilor sint membri de partid.După ce și-a exprimat asentimentul față de prevederile hotă- ririi cu privire la perfecționarea cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă în problemele conducerii activității economice și sociale, vorbitorul a asigurat Comitetul .Central, personal pe tovarășul Ceaușescu, că organizația de partid, toți oamenii muncii din județul Vaslui vor depune eforturi sporite pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin in noul cincinal.
(Continuare in pag. a V-a)
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BARBU ZAHARESCU
/

VICTOR IONESCU GHEORGHE VASILICHI PETRE BUNEA
Referindu-se la. problemele aflate pe ordinea de zi, tovarășul Barbu Zaharescu a subliniat necesitatea ca materialele supuse dezbaterii plenarelor Comitetului Central să fie distribuite mai din vreme, pentru ca. ele să poată fi studiate cu grijă și, pe această bază, să se poată aduce sugestii cit mai constructive, să poată 'fi aduse completări cit mai judicios formulate. De asemenea, vorbitorul a sugerat ca cei care participă la discuții să se refere mai direct la ordinea de zi, și în general să fie mai conciși. în continuare vorbitorul a spus : din tot materialul pus la dispoziție aș vrea să mă opresc numai la problemele si ndical'e și nu din cauză că sînt un mare specialist, ci pentru că sînt chestiuni Ta care m-am gîndit mai de mult.Raportul Consiliului Central al Sindicatelor il consider nesatisfăcător, un asemenea raport de activitate trebuia să fie mult mai concret, să spună ce s-a făcut și ce nu s-a făcut șt motivele pentru care, nu s-a făcut, însă raportul este mai mult o înșiruire generală a realizărilor și o critică a lipsurilor care, de asemenea, este generală, fără precizări și fără cazuri concrete.Să dau unele exemple : se vorbește, la sarcini, despre înlăturarea formelor și metodelor de muncă depășite ; dar nu se fac precizări. Care sînt aceste forme și metode de muncă depășite și cu ce ar trebui ele înlocuite ? Sau. se cere să luăm măsuri pentru îmbunătățirea activității reprezentanților Uniunii Generale a Sindicatelor în consiliile de administrație ale centralelor industriale, combinatelor, trusturilor etc. Dac ce măsuri se cer luate, și în ce mod — nu se spune. Mai departe se propun perfecționări în structura organizatorică și în activitatea Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, dar care sînt aceste perfecționări, în ce trebuie să constea ele ? De asemenea nu se-spvtn,^ - ,f; «g..Un lucru care Jțpș^țf ^nrpa- pe cu desăvîrșire ' din ăfest 'raport este munca sindicatelor cu femeile muncitoare. Or, mie mi

<e pare că aceasta este o problemă foarte serioasă pe care noi trebuie să o rezolvăm. Nu spun nici o noutate aici arătînd că femeia muncitoare, după ce lucrează 8 ore pe zi la fabrică, mai lucrează și acasă. Apoi a- vem, de asemenea, problemele muncii de noapte în producție ale acestora. Darea de seamă a Consiliului Central conține, referitor la aceste lucruri, numai cîteva rinduri, foarte generale, și care nu spun nimic.Sarcinile, care revin sindicatelor sînt arătate, este drept, pe larg, însă mie mi se pare că acestea sînt și ele simple fnși- rări, din care nu se scot în evidență care șînt îndatoririle principale și specifice ale sindicatelor.Incontestabil, sarcinile de producție, de asigurarea disciplinei in muncă, de îndeplinirea și depășirea planului, ridicarea calității produselor ș.a.m.d. trebuie să stea .'in permanență în atenția sindicatelor ; există însă probleme sociale, problemele traiului muncitorilor, interesele directe ale salariaților, alcătuirea și respectarea contractului colectiv, apărarea salariaților împotriva eventualelor a- buzuri ale conducerii întreprinderii de care nu se ocupă decit sindicatul.. Acestea sînt sarcini specifice . ale sindicatului. De a- ceea, eu cred că ar trebui să se acorde o pondere mai mare li* cestor sarcini,. Trebuie ca muncitorii să aibă conștiința că dacă li se face o nedreptate pot să se adreseze sindicatului, să-știe, de asemenea, că anumite doleanțe îndreptățite și realizabile pot găsi un ajutor la sindicat, că sindicatul reprezintă pe muncitori ' în fața direcției și nu invers.Cred că în preocupările de viitor trebuie să se acorde o însemnătate mai mare femeilor. De a- ceea, eu aș prdpune ca în plan să se includă — este adevărat pe un termen mai îndelungat.,— problema soluționării muncii de .’îfoațRS W feflnpirdr» trfi copii. De 'jcjted că trebuie alcătuit un plan pentru construcții de creșe și de grădinițe pe lîngâ întreprinderile cu multe femei.

în cuvîntul său, tov. Victor Ionescu a arătat că proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior deschide o etapă nouă în- modernizarea ; și sporirea eficienței acestuia. Se abrogă, prin noua lege, un singur act Decretul normativ pizeze și conomiei cu piața mondială, ceea ce face legea de față. Scopul lui. justificat atunci cînd a fost elaborat, era de a elimina de pe piața noastră internă cele cîteva sute de întreprinderi particulare care mai desfășurau în anii 1945—1949 activități de import și export. Acest decret a devenit cu timpul o- frînă în dezvoltarea e- conomiei.. Nouă lege înlătură ,a- nacronisniele și organizează activitatea de comerț exterior în concepția actuală a întregii noastre economii. Ea organizează structural activitatea de comerț exterior/ deschizînd noi o- rizonturi producătorilor.In condițiile descentralizării, noua lege sporește rolul Camerei de Comerț, o transformă în organizație profesională a producătorilor, a centralelor industriale care au preluat și activități de comerț exterior.Legea nouă ' oferă producătorilor posibilitatea de a prospecta nemijlocit piața externă. Prospectarea pieței nu înseamnă, așa cum se crede uneori, o călătorie in 'străinătate,: sub presiunea mărfii pe care am prbdus-o deja, pentru a găsi un cumpărător. ocazional,, ci studiul permanent și continuu, întotdeauna prealabil producției, capabil să ofere noi posibilități ' rentabile de export.

normativ în vigoare. 317 din; 1949. Acest- act nu urmărea să orgo- să deschidă relațiile e-

Legea nouă creează condiții pentru asigurarea calității mărfurilor la nivelul cerințelor pieței externe, organizează, cunoașterea și însușirea calității mărfurilor de mîine. Nu este vorba de caracteristici tehnice maxime, cum se crede adesea,, ci de calitatea optimă față- de prețul de cost în evaluări mondiale și care aduce de fapt cel mai înalt beneficiu.Legea nouă deschide perspective de dezvoltare corespunzătoare activităților de propagandă, publicitate comercială, marketing.' Ea stabilește sarcinile și răspunderile în terie de publicitate, ținînd ma că lupta pentru piață continuă, de neînlăturat pentru producător. In această ordine de idei, vorbitorul a formulat dezideratul ca o parte din fondurile valutare pe care întreprinderile de comerț exterior le realizează prin prestarea de servicii pentru propaganda comercială străină în România, să l'ie afectată propagandei economice și comerciale a țării noastre peste hotare.In condițiile noilor atribuții de comerț, .exjțerigr*. picțedințate centralelor industriale, combinatelor. întreprinderilor, unităților specializate, precum și nouă, lucrătorilor din sistemul de comerț exterior — a spus în încheiere vorbitorul — ne revine o răspundere mâi mare decît oricind. Trebuie să acordăm tot sprijinul și asistența tehnică necesare tovarășilor din noile organizații exportatoare.. Ne angajăm să acordăm acest sprijin la nivelul sarcinilor ce ne sînt date prin noua lege, lege pe care, ca și pe celelalte clo- eumenle. o susțin.

sea- este

Vreau , să mă opresc asupra unei singure probleme, și anume asupra cursurilor de perfecționare, de- reciclare a cadrelor noastre. Consider că problema este justă așa cum a fost pusă, că, dacă vrem să ținem pasul cu tehnica, cu știința, nu trebuie niciodată să ne mulțumim numai cu ceea ce am învățat în școală, indiferent de nivelul școlii. Dacă n-am face acest lucru; am risca într-âdevăr să rfimînem în urmă.Tovarășul ministru al invăfă- mîntului, Mircea Malița, a făcut însă aici o afirmație cu care, să mă scuze, nu pot fi de acord, si anume , că ; procentul de perisabilitate al învâțămîntului ar l'i de 15da sută pe an. Aceasta înseamnă că absolvenții învăță- superior, cei căre au
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TRANDAFIR COCÎRLĂ
Realizarea unei eficiente economice mereu mai ridicate, așa cum prevăd Directivele Congresului al X-lea al partidului nostru, impune îmbunătățirea sistemului de conducere de către organele și organizațiile de partid, introducerea în munca noastră a metodelor științifice de organizare și conducere — a spus în cuvîntul său tovarășul Trandafir Cocîrlă. Cunoștințele pe care le posedăm noi, cei de Ia județe, pînă în prezent, nu sint încă în măsură să asigure satisfacerea cerințelor unei economii moderne. Din lipsa cunoștințelor necesare nu toate unitățile economice au găsit, în totalitate, mijloacele necesare pentru a se încadra în sarcinile cincinalului, îndeosebi în ceea -e privește sporirea eficientei e- conomice și creșterea productivității muncii.Tocmai de aceea, consider de importanță deosebită în această etapă hotărîrea cu privire la perfecționarea cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă în problemele conducerii activității economice și proiectul de lege privind perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a salariaților din unitățile socialiste de stat și trebuie să luăm toate măsurile pentru aplicarea în viață a a- cestor prevederi.După ce s-a referit la unele măsuri concrete aplicate în județul Caraș-Severin privind programul de pregătire a aparatului de partid, vorbitorul a spus :Sistemul combinat de pregătire. fără scoatere din producție și cu convocări periodice în anumite centre, este, după părerea mea, potrivit pentru cadrele de partid și de stat, nu însă și pentru cei care se ocupă de pregătirea acestor cadre, pentru care propun să se facă o pregătire minuțioasă, cu scoatere din activitatea curentă. Susțin această propunere pe considerentul că interesul deosebit pentru problemele de organizare și conducere pe baze științifice a activității economice atrage în țară un mare volum de literatură tehnică de specialitate din acest domeniu, îi există, după părerea mea, pericolul de a fi preluate unele probleme in mod mecanic. Materialul amplu ce se va pune la dispoziția celor ce studiază metodele de conducere a economiei de către organizațiile de partid, în afară, bineînțeles, de bibliografie, trebuie să fie prelucrat prin prisma concepției marxist- leniniste, creatoare a partidului nostru și adaptat condițiilor concrete existente în țara noastră.Referindu-se la necesitatea

antrenării într-o mai mare măsură a cabinetului județean pentru probleme de organizare științifică a producției și a muncii în vederea perfecționării cadrelor care lucrează direct în unitățile economice și la examenele susținute la încheierea pregătirii, vorbitorul a propus ea. pe lingă verificarea cunoș^ tințelor teoretice, la examen să se prezinte și o lucrare cu aplicații practice, privind rezolvarea unor probleme concrete dintr-o unitate economică.Participarea cadrelor la procesul de perfecționare trebuie reglementată și sub aspectul' cointeresării. Printre condițiile ce se impun unui cadru pentru a ocupa un anumit post din schema de funcțiuni a unei întreprinderi sau instituții, să fie neapărat și posedarea unor studii de perfecționare. Considerăm că este neapărat necesară a- ceastă reglementare, întrucît', din nefericire, întîlnim în unități cadre de conducere la nivel de șef de secții și șefi de servicii, bine pregătiți din punct de vedere tehnic, dar foarte slab pregătiți din punct de vedere economic. 'Paralel cu îmbunătățirea sistemului de perfecționare a pregătirii cadrelor, trebuie să se mai revadă sistemul de calificare și de pregătire a tuturor categoriilor de cadre. Liceul de cultură generală, după părerea mea, trebuie să mai cedeze în favoarea liceelor de specialitate, iar în învățămîntul superior studenții trebuie pregătiți mai aproape de ceea ce urmează să execute în întreprinderi, pentru ca perioada de acomodare în producție, stagiatura, perioadă neproductivă, să fie cit mai scurtă. în acest context găsesc că s-a procedat greșit de către Ministerul Invățămmtului. care la învățămîntul superior politehnic a redus numărul orelor de predare. rezolvînd această măsură prin reducerea substanțială a orelor la disciplina de conducere, organizare și planificare a întreprinderilor industriale.Am studiat și celelalte documente prezentate plenarei și mă declar întru totul de acord cu ele. Din importantele hotărîri ce se vor adopta de plenara Comitetului Central se desprind sarcini clare pentru organele și organizațiile de partid.în numele organizației de partid a județului Caraș-Severin, mă angajez în fața plenarei că vom depune toate eforturile, toată priceperea și capacitatea noastră de muncă, pentru a traduce în viață aceste sarcini în vederea ridicării pe o treaptă de cultură și civilizație mai înaltă 
a României socialiste.

De la Început mă declar întru totul de acord cu materialele prezentate și îmi exprim convingerea că modalitatea in care acestea au fost abordate va face posibilă găsirea unor soluții corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității în a- ceste compartimente de muncă. Am constatat cu satisfacție că măsurile luate de conducerea de partid, orientarea dată de Congresul al X-lea al P.C.R. privind activitatea organizațiilor de sindicat au contribuit la o mai intensă participare a acestora la rezolvarea problemelor legate de viața economică și social-culturală. Aș menționa că in acest an sindicatele și-au propus să-și aducă contribuția în continuare la realizarea unor indicatori importanți : calitatea produselor, productivitatea muncii, reducerea cheltuielilor la mia lei producție-marfă, sporirea economiilor poșt-calculate pe seama inovațiilor.Consider că materialul prezentat, îmbunătățit în urma propunerilor făcute în cadrul plenarei, va duce simțitor la îmbunătățirea activității și va sluji drept îndreptar pentru îmbunătățirea calitativă a activității sindicatelor. îți privința atribuțiilor acestora, consider că ar - fi potrivit să se încredințeze sindicatelor răspunderea de a organiza adunările generale ale salariaților, de a controla modul de soluționare a propunerilor făcute în cadrul acestora, ca și aplicarea măsurilor stabilite cu acest prilej. De’ asemenea, sint de părere că în exercitarea atribuțiilor încredințate privind organizarea controlului obștesc, sindicatele să aibă dreptul de a sancționa pe cei vinovat) de lipsurile constatate.Relevînd însemnătatea deosebită a cuvîn’tării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea consacrată activității de comerț exterior, vorbitorul a arătat că indicațiile prețioase date cu acest prilej au fost primite cu deplină satisfacție de către cadrele din economie, de toți oamenii muncii din județul Vrancea. convinși că aplicarea măsurilor preconizate va duce la perfecționarea activității de comerț exterior și creșterea eficienței acesteia.După ce -s-a referit la unele aspecte ale activității de comerț exterior a întreprinderilor din județul Vrancea, vorbitorul și-a exprimat convingerea că prin trecerea întreprinderilor de merț exterior în subordinea nisterelor producătoare și a tor organizații economicespori gradul de cointeresare a

întreprinderilor in folosirea mai bună a capacităților de producție pentru realizarea de produse . competitive pe piața externă.In continuare, relevînd că îndeplinirea programului elaborat de Congresul al X-Iea al P.C.R. incumbă o preocupare sistematică pentru dezvoltarea pregătirii politice și profesionale a activiștilor de partid, ai organizațiilor de masă, prin care se realizează legătura dintre partid și mase, vorbitorul a a- preciat ca deosebit de valoroasă măsura preconizată de conducerea de partid ca toți activiștii să-și împrospăteze periodic cunoștințele. astfel ca să fie înarmați cu țot ceea ce este nou în știința despre conducerea societății. Susțin -thtregul complex de măsuri preconizat în acest sens, cu convingerea că a.stfel se . creează condiții pentru ridicarea întregii, noastre munci pe o treaptă superioară, zătoare mersului societății noastre.cu cit

mintului terminat facultatea acum 10—15 ani și nu au urmat cufsuri de perfecționare, de reciclare, cave se preconizează astăzi, nu mai corespund dat fiind că tehnica face pași atit de repezi, iar cunoștințele căpătate în școală nu mai au valoare. Cred, tovarăși, că nu aici este cauza cea mâi importantă și. așa cum s-a mai afirmat, trebuie să vedem și nivelul . la care sînt pregătite a- ceste cadre față de. nivelul tehnicii existente în întreprinderile în care vor lucra viitorii specialiști.Multe din institutele noastre de învățăminț superior din diferite ramuri, dar mai aleș cele tehnice, nu au dotarea necesară cu instalații și aparatură care să corespundă întru totul cu cea pe care absolventul o găsește în. fabrica unde a fost repartizat și lucrează. Nici practica nu este suficient de bine organizată. Același lucru putem spune că se înțîmplă și cu în- vățămîntul superior medical.Este necesar să pregătim cadre, tinere ia un nivel superior, pentru că, cu cît înaintăm spre comunism. cu atît activitatea noastră devine’ mai complexă. Nu trebuie să uităm. însă, și să neglijăm , faptul că există astăzi ’'îri ;țșifa hbgsi'ră’1' posibilități lâ¥gi Că'oâmefiii ' ’să î nvețe,’.. să : se . ixx’fiiCționeze! cpn -, ținuți și fără ca neapărat să'stea pe banca școlii, cu profesor la catedră. Cred că este o greșeală să subapreciem studiu! individual, autodidact, preocuparea continuă a fiecăruia pentru auto- perfecționare. Avem în față e- xemplul atîtor și atîtor comuniști, vechi membri ai partidului nostru, care fără să ti avut posibilitatea să învețe înainte și-au adus, o mare contribuție la înfăptuirea marilor realizări ale României do astăzi. Ei nu s-au mulțumit cu cele ce și le-au însușit în puținii ani de școală pe care au.avut posibilitatea să-i

facă; ci s-au străduit să învețe continuu și în orice condiții. De aceea, cred că nu trebuie subapreciat învățămîntul individual, autodidact, căruia trebuie să continuăm a-i acordu multă atenție.In continuare, tovarășul Gheor- ghe Vasilichi s-a ocupat de situația existentă în unele licee de specialitate, menite să pregătească cadre medii tehnice necesare «conomiei țării. Nu. peste tot, a subUniat vorbitorul, există ateliere, ferme școlare și cadre didactice suficient pregătite. De asemenea, programele cuprind peste 60 la sută materii de cultură generală, cerute de examenul la învățămîntul superior și prea puțin pentru calificarea . profesională. La transformarea fostelor școli medii tehnice in licee de specialitate nu s-a ținut cont suficient ca în programe să predomine pregătirea tehnică, aiungîndu-se astfel la dublarea numărului de bacalaureați. candidați la învățămîntul superior. Desigur, dacă, absolvenții institutului, superior, ai liceelor de specialitate nu sint Ia început pregătiți în mod temeinic necesitatea perfecționărilor și . reciclărilor se va ivi tot mai des.în continuare, vorbitorul s-a oprit asupra acțiunii de tehnicizare a învățămîntului de cultură generală. Consider că în școlile de cultură generală și liceele teoretice este bine să deprindem copiii eu dragostea de muncă. Deci deprinderea de muncă Tn acele activități pe care le pot a- sigura condițiile locale, și nu învățămînt profesional cu ateliere și ferme agricole, așa cum intenționează unii. Aceasta nu este nici' posibilă si nici justă, învățămîntul de cultură generală a fost prelungit nu pentru ca să-l transformăm în învățămînt profesional ; era mai ușor șă-1 facem direct învățămînt profesional. Consider că este necesar să se facă o delimitare mai precisă între învățămîntul tehnic și invățămîntul de cultură generală! în așa fel că in îhvațămîn- tul-de speeialff âte să -se pună ..îndeosebi accent pe pregățirea- .tehnică. In ultimul timp s-a pus un accent prea mare pe calificarea la locul de muncă. Or, este, știut că meserii ca instalatori, electricieni, dulgheri, tîmplari. nu se pot învăța doar în cîteva luni de zile. Deci, dacă vrem să avem cadre bine pregătite și nu să fie nevoie ca la perioade foarte dese ele să urmeze cursuri de reciclare sau de perfecționare, trebuie să ne îndreptăm atenția îit primul rînd spre învățămîntul de bază, pentru că de felul cum sînt pregătite cadrele depind nemijlocit rezultatele lor în producție.

Tn cuvîntul Petre Bunea a zarea planului tregului popor său, tovarășul arătat că reali- cincinăl dă în- ____ un sentiment de legitimă mîndrie și a amintit apoi cîteva din realizările colectivului de petroliști, ohi- miști și petrochimiști de pe Valea Trotușului. Planul producției globale a crescut în anul 1970 față de 1965 cu 1.4 miliarde lei, in timp ce numărul muncitorilor a scăzut cu 1350. în a- celași timp, cheltuielile materiale la mia de lei producție au scăzut de la 871 lei la 716 lei.Aș vrea să mă refer în cîteva cuvinte la legea privind comerțul exterior. Grupul nostru industrial are sarcini sporite la export. Avem un plan ele export pentru acest, an de peste 120 milioane lei valută Măsurile care an fost preconizate încă la Conferința Națională a partidului, concretizate pe parcurs cu ocazia formării grupurilor și a centralelor industriale,. au menirea să ducă la înviorarea activității, de comerț exterior și trecerea răspunderii acesteia pe seama celor căre produc mărfurile respective. Nu este deloc o problemă formală, întrucît dacă pînă acum sarcinile noastre în acest domeniu erau doar cantitative, îricepînd eu anul trecut, ele au devenit sarcini calitative, respectiv realizarea integrală în lei valută a prevederilor la export. Acum, cînd am ajuns în contact direct eu consumatorii, noi nu mai predăm mărfurile in custodia' organizațiilor de export, ci trebuie să ne preocupăm de ajungerea acestora Ta beneficiari și de încasarea banilor care ni se cuvin. Legea pe care o discutăm are, între altele, menirea de a stabili răspunderile la toate compartimentele care contribuie

ia. activitatea de export. Propun — a precizat vorbitorul — ca o parte din beneficiile in valută realizate peste plan de întreprinderile exportatoare să revină acestora, in scopul procurării de materiale din import, al dezvoltării mijloacelor de propagandă iii favoarea produselor exportate,Mi-a.ș permite o observație In legătura cu perfecționarea pregătirii; profesionale a cadrelor. Este normal ca eforturile pentru dotarea cu instalații .și utilaje-să’ fie dublate de preocuparea permanentă pentru creșterea și perfecționarea cadrelor.Dar în legătură cu pregătirea cadrelor se ridică o seamă de probleme de care nu putem să nu ținem seama. Să luăm ca exemplu modul cum sînt formați inginerii. Stagia- tura acestora variază de Ia 1 la 3 ani, uneori continuă pînă la 5 ani. perioadă în care absolvenților de politehnică nu li se pot încredința nici un fel de munci de răspundere. Or, ce se în- tîmplă ? Nedobîndind din chiar ziua îne'âdră'rii lor în procesul de producție deprinderea de a presta o activitate mai importantă în fabrică, în atelierul unde au fost repartizați, unii ingineri tineri ajung să nu știe să simtă răspunderea. Oameni care ies de pe băncile facultății.la 24 de ani sînt puși în situația de a vegeta ca stagiari, pină Ia vîrsta de aproape 30 de ani. Este necesar ca acestor oameni, in care societatea a investit și de la care așteaptă rezultate bune, să li se creeze condiția firească de a simți pe umerii, lor răspunderea pentru procesul de activitate cît mai curînd posibil după terminarea studiilor.
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co- mi- al- va

corespun- ascendent al Aceasta este necesar că mai partid care ,cu e-atît mai se constată xistă activiști de se rezumă la cunoștințele dobin- dite cu ani în urmă în scoli și facultăți și care se dovedesc a fi astăzi insuficiente, depășite de vreme. De' asemenea, se constată că din cauza unui insuficient bagaj informațional, în absența unei documentări științifice și politice, multe organizații de partid și de masă organizează activitatea după metode vechi, nu întreprind studii și analize menite să surprindă tendințele noi din ■ societate, să depisteze idei valoroase după care, să se călăuzească în activitatea lor.Referindu-se la faptul că în județul Vrancea. s-a. manifestat anul trecut o preocupare mai mare pentru a asigura, o compoziție socială corespunzătoare organizației județene de partid, vorbitorul a arătat că aceasta a crescut în 1970 cu' peste 2 000 de membri de partid, ceea ce înseamnă că la fiecare al 7-lea cetățean bru de cială a respectă populației îngriji de celor mai muncii, care se bucură de prestigiu și autoritate în rîndul maselor. vom acorda o atenție mai mare, primirii femeilor în partid, perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid spre a spori contribuția acestora la îndeplinirea sarcinilor pe care conducerea partidului le pune în fața întregului nostru popor.

major există un mem- partid. Compoziția so- organlzației județene structura socială a din județ. Ne vom primirea in partid a înaintați oameni ai

In cuvîntul său, tovarășul Gheorg.be. . Munteanu a spus : Vreau să mă refer numai la două probleme care fac parte din ordinea de zi a plenarei actuale și anume : proiectul legii cu privire la activitatea de comerț exteri-, or și proiectul legii cu privire lâ perfecționarea continuă a pregătirii profesionale.. în legătură cu primul proiect, consider că lărgirea . competentei eentrtilelor și grupurilor de uzine de a se ocupa nemijlocit și de a răspunde de activitatea de comerț exterior va duce la o mai mare operativitate în clarificarea tuturor problemelor tehnice, scurtînd în mod considerabil ciclul de contractare. Trecerea răspunderii pentru planul de export direct la producător ne dă. posibilitatea să valorificăm potențialul tehnic existent in unitate, să cunoaștem cerințele beneficiarilor și să: acționăm pentru satisfacerea acestor cerințe. Insă, pe marginea acestui proiect, aș vrea sâ fac unele propuneri menite să ducă la sporirea exportului. Consider că ar fi necesar ca în cadrul capitolului 3 să fiț? introdus un articol care să stipuleze că o cotă aparte din valută, obținută pentru depășirile valutare realizate față de plan, să fie’ atribuită întreprinderilor producătoare pentru procurarea de scule și dispozitive, aparate de măsură și control, modernizarea producției.O a doua propunere este Iede cointeresarea materia- colectivelor din unitățile au depășit planul la ex- In condițiile în care unul

înaltă tehnicitate, linii automate impune categoric ridicarea, continuă a nivelului tehnic și profesional H tuturor cadrelor din economie.Progresul tehnic contemporan este de neconceput fără cădre bine pregătite, care să fie la curent și să aplice în producție cele mai noi cuceriri ale tehnicii și științei. Bazat pe aceste motive,■ actualul proiect al legii de organizare a sistemului național de perfecționare a cadrelor din economie, după părerea mea, este toarte , bine vefțiț. Referitor însă la acest proiect de lege, aspecte tați din dustr.iei șini. In mea, în
vreau să arăt și unele caracteristice unor uni- cadrul Ministerului In- Construcțiilor de prezent, după construcția de

Vorbind despre perioada cincinalului 1966—1970, ale cărei sarcini au fost realizate cu succes, tovarășul Nicolae Mănes- cu a spus în cuvîntul său: în contextul acestor rezultate* se înscriu și realizările oamenilor muncii din județul Mehedinți, care au hiateriâlizat investiții de aproape 7 miliarde lei. ceea ce reprezintă o creștere de circa 4 ori mai mare în raport cu realizările din cincinalul anterior. Printre obiectivele realizate in cincinalul trecut se află și sistemul Porțile de Fier, în cadrul căruia, s-au pus în funcțiune, înainte de termen, două hidro- agrega’te față de unul prevăzut in pian. ” torii și „Porțile pună in termen, gate pentru a căror nevoie de sprijinul rilor Ministerului Construcțiilor de Mașini, ea furnizori de echipamente. Vorbitorul a arătat totodată că încă din trimestrul II, după încheierea unora dintre lucrări, o parte dintre constructori vor fi eliberați, în cazul în care ei vor fi . folosiți în cadrul amenajărilor hidroenergetice de pe Dunăre, în aval de Porțile de Fier, este bine ca transferul să se facă imediat și în aceleași formații de lucru și. cu aceleași utilaje, pentru ca astfel să dea randamentul cuvenit și să .poată fi reduse cheltuielile de materiale.Referindu-se ■ în continuare la activitatea comerțului exterior-, vorbitorul a spus : La Porțile de Fier am avut o situație care se potrivește întrucîtva cu prevederile noii legi, în sensul că pentru o anumită sumă în valută pe an. cei doi beneficiari

De asemenea, construc- montorii hidrocentralei de Fier" se angajează funcțiune, și celelalte . ;a înainte de patru agre- realizare au îhtrepri.nde- Industriei

— iugoslav și român — aveau dreptul să facă schimburi de mărfuri,, de utilaje și de servicii într-un mod foarte operativ. Noi am reușit ca in aceste condiții să realizăm avantaje frumoase și de o parte și de alta, în condiții reciproc avantajoase. De a- ' ceea, eu consider că prevederile noii legi vor aduce avantaje foarte mari, consistente atît în ceea ce privește creșterea volumului de export-import, cît mai aleș eficacitatea economică a a- eestuia. Propun, lotuși, o măsură in plus care ar permite ea producătorii să fie mai interesați^ în export. Eu consider că daca o cotă parte din producția peste plan la export sau o parte din economiile în.valută cara se realizează de către producători , se vor atribui întreprinderilor producătoare, ele vor fi interesate în plus pentru a mări volumul exporturilor, pentru a realiza o economicitate a acestora. Bineînțeles că această cotă ar putea să fie diferențiată, in funcție de volumul de export, în . funcție de'interesele statului pentru marfa respectivă.In privința perfecționării pregătirii profesionale, consider, de asemenea, ca foarte bine venită această lege, care creează obligații atît pentru salariați, cît și pentru întreprinderi privind pregătirea profesională și perfecționarea cadrelor și care stabilește obligațiile pentru toate organele ce contribuie la a- ceasțâ.Eu am studiat, și celelalte documente de pe ordinea de zi și mă declar întru totul de acord cu ele. Mă angajez să duc la îndeplinire toate ■ hotărârile care se vor lua în prezenta plenară.

gată lă a care port, din principalele criterii de salarizare este realizarea planului la export, consider că ește normal ca acele -colective care depășesc sarcinile de export să poată fi stimulate material.Referitor Ia proiectul privind perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a salariați- lor din unitățile socialiste de Stat vreau să arăt că ritmul rapid în care se realizează greșul tehnic, înzestrarea nomiei naționale cu mașini pro- eco- de

Mapare rea : mașini ducem lipsă de cadre medii tehnice bine pregâtlțe, care să poată conduce secțiile și atelierele de producție și din această cauză multe din aceste locuri de muncă sînt ocupate de ingineri." Ar trâbui lalte forme de perfecționare cadrelor mul rînd țîa către pentr'u a din secțiile de producție, a-i dirija către sectoarele de concepție. De asemenea, pentru perfecționarea pregătirii cadrelor medii ar fi necesară mărirea numărului de școli de subingineri și transformarea unor licee de cultură generală în licee ce de specialitate. După rea mea. este normal’ ca riasii buni, fie că sînt gări, lăcătuși, matrițeri, sudori, frezori și care doresc să-și continue studiile, să fie dirijați numai către liceele tehnice de specialitate, și nu către liceele de cultură generală, așa cum se procedează la ora actuală.în încheiere, a spus vorbitorul, vreau să . exprim hotărîrea nestrămutată a constructorilor de mașini din grupurile de uzine de utilaje de construcții de a munci cu perseverentă pentru realizarea sarcinilor ce le revin in cincinalul 1971—1975.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
ca, paralel cu cele- 

a din economie. în pri- să ne îndreptăm, aten- cadreie medii tehnice putea elibera inginerii
SUZANA GADEA

tehrii- păre- mese- strîm-

Luînd cuvîntul, tovarășa Su- zapa Gâdea a subliniat, mai în- tii, că prevederile proiectului de • lege privind perfecționarea pregătirii profesionale sini îndreptate în primul rînd în direcția reciclării, recalificării, însușirii metodelor și procedeelor moderne. în domeniul conducerii și organizării, științifice a producției și a muncii.Conducerea de partid și de stat a manifestat o grijă deosebită pentru pregătirea inginerilor din domeniul tehnologic. La catedrele cu acest caracter din institutele de învățămînt superior tehnic au fost încadrate i- nițial cadre inginerești din producție cu o bogată pregătire tehnologică, care, pînă de curînd, au desfășurat o activitate paralelă in învățămînt și in producție. Cu timpul, locul acestora a fost luat de cadre tinere. Acestea, deși au o pr egătire teoretică bună, nu au reușit să țină pasul cu progresul tehnologiei moderne, neavînd suficientă experiență de producție, ceea ce se resimte my pregătirea inginerilor și a sub-

inginerilor. Institutul politehnic din București a inițiat de aceea un. plan special privind efectuarea de către cadrele didactice tinere a unor stagii Jn producție 1 de 1—3 ani Această niășiiră reprezintă in fond un început de reciclare în spiritul legii pe care o. discutăm, deoarece reciclarea nu trebuie să . însemne numai reîmprospătarea cunoștințelor teoretice, dar și cunoașterea noilor tehnologii de fabricație ți a aparaturii moderne. Important este ca a- ceste cadre tinere să se reîntoarcă la catedrele de unde au plecat,Considerăm că este să se încurajeze ] într-un număr mai concursurile pentru posturilor didactice a buni ingineri din | Pentru aceasta sînt înțelegerea șl sprijinul
necesar participarea mare la ocuparea celdr mai producție, necesare . —1 conducerilor ministerelor, ale centralelor industriale, care trebuit să privească folosirea în învâ- țămint a unora dintre cadre-

(Continuare în pay.
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. a V-a) le cele mai bune din producție ca o componentă importantă a politicii generale a partidului nostru în domeniul perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor.înzestrarea industriei ’ noastre cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate reclamă cunoștințe din domenii complementare or»gătirii de bază a inginerilor. Âm introdus, de aceea, la majoritatea facultăților, o serie de discipline „de graniță*', care să asigure o policalificare în domeniile electronicii, informaticii, tehnicilor de calcul, fiabilității si altor domenii foarte importante pentru industria noastră.Sîntem pe deplin conștienți de responsabilitatea deosebită ce revine corpului didactic din învățămîntul tehnic superior în acțiunea de perfecționare a cadrelor și apreciem că pentru a asigura eficiența participării noastre la nivelul cerințelor sînt necesare preocupări susținute pentru dezvoltarea bazei materiale a instituțiilor de învățămînt superior, dezvoltare pe care noi nu o vedem decît printr-un sprijin mai substanțial din partea ministerelor de resort.Cred că practica partidului nostru de a experimenta înainte de a generaliza s-a dovedit a fi justă. Ea trebuie să se aplice de aceea, în toate sectoarele, inclusiv în domeniul -instruirii și al educării. Consider că prevederile din proiectul de lege pe care-1 discutăm ar fi bine
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

REMUS BUCȘA
Am studiat cu multă atenție materialele ce constituie obiectul ordine! de zi și doresc să mă opresc, în cuvîntul meu, la cîteva aspecte.Comunicatul, un adevărat bilanț sintetic al realizării Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, nostru oglindește muilca'întregului nostru popor în slujba ridicării României pe treptele tot mai înalte ale dezvoltării sale economice și civilizației. Este un motiv pe deplin justificat de a simți o satisfacție și mîndrie deosebită cunoscînd conținutul comunicatului, întrucît, în realizarea lui vedem materializată și munca locuitorilor din județul Cluj, a organizațiilor de partid. în continuare vorbitorul s-a referit la activitatea sindicatelor spunînd :Este neîndoios faptul că în ultimii ani sindicatele și-au adus o contribuție tot mai substanțială în soluționarea sarcinilor impuse de îndeplinirea planului de producție în toate verigile economiei naționale. Se simte tot mai mult prezența reprezentanților sindicatelor în consiliile de administrație ale centralelor și combinatelor industriale, în comitetele de direcți^ ale întreprinderilor. Comitetele sindicatelor acordă atenție tot mai sporită pregătirii adunărilor generale ale salariațUor, dezbaterilor din cadrul acestora, aspectelor refe

să le experimentăm în anumite instituții și întreprinderi și abia după aceea să le generalizăm în toată țara. Să vedem mai întii dacă avem posibilitatea de a acoperi cu cadre de specialitate această activitate de perfecționare profesională.Ințelegînd că măsurile ample și de largă perspectivă preconizate de proiectul de lege pe care îl discutăm accentuează marea responsabilitate socială a tuturor celor ce lucrează în învățămînt, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a contribui la traducerea în viață, in cele mai bune condiții, a prevederilor privind perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor tehnico-inginerești, factor de o deosebită însemnătate pentru progresul multilateral al societății noastre.In legătură cu munca femeilor din producție, vorbitoarea a subliniat colaborarea strînsă și în bune condiții ce există între Consiliul Național al Femeilor și Consiliul Central al Sindicatelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și celelalte ministere în problemele comuhe de care se ocupă. Sindicatele au depus totuși multe eforturi în ceea ce privește munca de educație cetățenească a femeilor din producție, se preocupă, de asemenea, de crearea unor condiții de muncă și de viață mai bune pentru femeile muncitoare. Sigur că în această direcție mai avem multe de făcut. Pentru rezolvarea problemelor care mai sînt, consider, că toți factorii interesați trebuie să colaboreze mal bine.

ritoare la crearea tuturor condițiilor de înfăptuire a sarcinilor de plan, mai ales a celor privitoare la aprovizionarea tennico- materială a întreprinderilor, organizarea producției și a muncii, disciplina în muncă.După ce s-a oprit și asupra preocupării sindicatelor pentru introducerea noului în producție, vorbitorul a spus:Raportind activitate^ desfășurată de sindicate la complexitatea și amploarea sarcinilor din etapa în care ne găsim, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, constatăm că activitatea sindicatelor, dar mai ales stilul și metodele lor, s-ar putea spune chiar rolul lor, nu se găsesc destul de ancorate, actualizate la aceste sarcini Așa, de exemplu, consider că sindicatele, deși sînt prezente în toate. organele colective de conducere ale industriei, de la minister pînă la întreprindere, nu se impun suficient în privința respectării și aplicării de către conducerile acestor unități a legislației muncii. Datorită și acestei situații, cred eu, se.întîl- nesc destul de numeroase aspecte de încălcare a legilor privind încadrarea în muncă a salariațl- lor de către întreprinderi, în ce privește respectarea timpului de muncă legal. Sînt destul de puține cazurile în care sindicatele Intervin din proprie inițiativă împotriva nerespectării princi

piilor de echitate în retribuirea după munca depusă de salariați sau folosirea cu răspundere și chibzuință a fondurilor alocate de stat în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a protecției muncii.Este puțin simțită, sau poate suferă de pronunțat birocratism activitatea sindicatelor în acțiunea de ridicare a calificării sa- lariaților prin insuficientul interes manifestat de unii salariați pentru perfecționarea lor profesională.Se spune, nu în puține cazuri, că sindicatele trebuie — prin natura sarcinilor și atribuțiilor ce le revin — să se ocupe de întărirea disciplinei în muncă, de folosirea rațională, deplină a timpului de muncă, de utilizarea cit mai completă a mașinilor, utilajelor și agregatelor. Cit privește situația din județul nostru, unde indicele de folosire .a timpului de lucru al muncitorilor a fost, în anul trecut, în medie de numai 94,2 la sută, iar indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor de prelucrare a metalelor din întreprinderile constructoare de mașini din județ a fost de numai 66,1 la sută, ne demonstrează că nici sindicatele n-au făcut îndeajuns de mult pentru ‘ îndreptarea acestor stări de lucruri.în ce privește munca culturală, părerea noastră este că se manifestă prea pregnant festi- vismul si improvizația prilejuitb de unele evenimente. Lipsește continuitatea, varietatea și în unele cazuri adaptabilitatea la cerințele concrete ale muncii de educație.Au fost foarte puține cazuri sau aproape inexistentă practica, cel puțin la noi în județ,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

IOAN URSU
Plenara analizează și urmează să adopte hotărîri in legătură cu probleme de deosebită importanță pentru dezvoltarea economică și socială a țării noastre. Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a țării, în .perioada cincinalului. 1966 -1970, prilejuiește o îndreptățită satisfacție pentru rezultatele obținute pe calea construcției unei societăți socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. în etapa în care am intrat, marile obiective ale noului cincinal vor putea fi îndeplinite numai prin mobilizarea întregului nostru potențial uman pentru folosirea deplină și eficientă a bazei tehnico-materiale de care dispunem. Aceasta implică măsuri corespunzătoare la scară națională pentru pregătirea profesională și continua perfecționare a cadrelor chemate să înfăptuiască prevederile noului cincinal.Proiectul de lege privind perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a salariaților vine să răspundă tocmai acestui deziderat fundamental. Acest proiect exprimă cu claritate grija deosebită p^ care parti

ca tovarăși din conducerea U.G.S.R.-ului, a uniunilor pe ramuri, să se întîlnească cu muncitori nu numai la conferințe și adunări festive, ci in întîlniri de consultare, de dialog.în privința formalismului aș dori să dau următorul exemplu care este cred, cit se poate de concludent.Nu aș putea preciza de la cine, de la ce nivel al ierarhiei sindicale s-a dat indicația Consiliului municipal al sindicatelor din Cluj să nu depășească la sfîrșituL anului 1970 numărul celor care sint evidențiați în producție în raport cu cei care s-au evidențiat în 1969, deoarece cheltuielile efectuate cu confecționarea steluțelor de fruntaș sint prea mari. Dacă am pomenit de uniunile pe ramuri,. aș vrea să mai spun despre ele, că după părerea noastră, acestea și-au adus o foarte mică contribuție la desfășurarea muncii sindicatelor în întreprindere. A- ceasta poate și datorită nepre- cizării suficiente a rolului șl sarcinilor acestora.Vreau să spun în încheiere cîteva cuvinte despre raportul prezentat plenarei de către Consiliul Central al Sindicatelor. Acesta, după părerea mea, nu a reușit să ne prezinte suficient de analitic, și aș spune autocritic, activitatea sindicatelor. Partea cu privire la sarcinile ce și le-a propus pentru perioada actuală este insuficient de profundă și nu pe măsura a ceea ce se așteaptă în prezent de la sindicatele noastre.îmi exprim totala adeziune șl aprobare cu privire la toate celelalte materiale prezentate plenarei și mă angajez să fac totul pentru traducerea lor în viață.

dul nostru, conducerea sa șl, personal tovarășul' Nicolae Ceaușescu, o poartă pregătirii profesionale a cadrelor, în condițiile în care s-a creat o puternică și modernă bază economică a țării. în acest context, problema pregătirii cadrelor și reciclării profesionale,, la toate nivelurile, în condițiile viguroasei dezvoltări economice și a revoluției tehnico-științifice, devine imperioasă și se impune a fi reglementată printr-o lege. Acțiunea aceasta este cu atît mai importantă pentru domeniul nuclear cu cît acesta, după cum se știe, se situează printre fronturile de avangardă ale științelor și tehnologiilor actuale. Potrivit sarcinilor trasate de conducerea de partid și în conformitate cu indicatorii defalcați din Programul nuclear național, Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară îi revin sarcini de o mare complexitate, legate, pe de o parte, de dezvoltarea unor tehnici și tehnologii nucleare aplicative, iar, pe de altă parte, de dezvoltarea ramurii energeticii nucleare la scară națională. Va trebui să pregătim în timpul a- cestui decenal mii de specialiști, să-i reciclăm pe cei de care dispunem în prezent, pentru a ti 

capabili să efectueze lucrări de cercetare și proiectare a unor o- biective nucleare industriale, să realizeze și să exploateze aceste obiective, să conceapă și să construiască echipamente și instalații nucleare, să elaboreze și să utilizeze metode și tehnici nucleare în industrie, știință, agricultură, medicină, biologie și în alte sectoare.Cadrele ce urmează să fie pregătite astfel fac parte nu numai din unitățile Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, ci vor include și multe mii de ingineri, tehnicieni și muncitori aparținînd Ministerelor Construcțiilor de Mașini, Energiei Electrice, Metalurgiei, Petrolului, Industriei Chimice, Tnvățămîntului și altele, care vor colabora direct la realizarea o- biectivelor înscrise în Programul de dezvoltare nucleară a țării. Voi aminti aici că, numai pentru noul Institut de tehnologii nucleare, verigă esențială între cercetare și industrie, Comitetul de Stat, pentru Energia Nucleară trebuie să pregătească, pînă în 1975, aproape 1500 de specialiști, într-o varietate de domenii cum ar fi fizica, energetica, electronica, metalurgia, chimia și multe altele.Legat de obiectivele nucleare pe care urmează să le punem în funcțiune și ca urmare a indicațiilor conducerii de partid, în subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară a luat ființă de curînd un centru național pentru pregătirea și specializarea cadrelor din domeniul nuclear. Chiar din primul său an de activitate, în cadrul centrului funcționează școli tehnice, postliceale, la București și Cluj, cu secții de specialitate, cursuri postuniversitare pentru specializare în energetica nu-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MARIN ENACHE
t>La începutul cuvintului său, tovarășul Marin Enache, după ce a exprimat deplina aprobare a documentelor supuse discuției plenarei, s-a referit la informarea cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului, arătînd că deși s-au obținut rezultate bune în această direcție mai sînt încă multe de făcut.După ce a arătat că în mod corect se ridică problema că u- nele organizații de partid au slăbit exigența față de cei care au cerut să fie primiți in partid, permițind citeodată intrarea in partid și a unora care sînt certați cu disciplina, cu etica noastră socialistă,, vorbitorul a menționat că în munca politico-edu- cativă mai sînt de satisfăcut încă multe cerințe, organizațiile de partid trebuind să manifeste în continuare, exigență sporită în conformitate cu statutul P.C.R.în informare se critică pe bună dreptate faptul că se menține incă ridicat numărul' membrilor de partid care au ca pregătire numai 4 clase. Desigur, tovarăși, și noi, la uzinele „23 August" din Capitală, am fost puși 

cleară,. precum și cursuri postuniversitare de specializare în utilizarea tehnicilor nucleare și a izotopilor stabili și radioactivi în diferite sectoare ale economiei naționale și vieții sociale. Centrul colaborează cu Ministerele învățămîntului și Construcțiilor de Mașini la pregătirea unor cadre în licee de specialitate, cit și cu pregătire superioară în universități și politehnici, la facultățile de profil.în cele arătate am schițat importantele sarcini ce revin Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară în pregătirea cadrelor, spre a asigura realizarea la timp și în bune condiții, cu eficiența scontată, a obiectivelor ce-i revin prin planul de stat. In acest spirit, fac. propunerea ca în proiectul de lege, la articolul 5, să se expliclteze și răspunderile ce revin Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară pe linia pregătirii cadrelor din domeniul nuclear și în unele specialități conexe.Doresc, totodată, ca în numele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară să asigur plenara Comitetului Central, și personal pe tovarășul secretar general al partidului, că toți specialiștii noștri vor răspunde cu cinste acțiunii de importanță majoră pe care a inițiat-o partidul nostru in vederea reciclării și pregătirii cadrelor la toate nivelurile și în toate sectoarele activității sociale. De asemenea, ne angajăm să acordăm întregul nostru sprijin acestei vaste acțiuni prin toate mijloacele și specialiștii de care dispunem, astfel incit organele de partid și de stat să-și poată duce la îndeplinire, in cele mai bune condiții, sarcinile prevăzute in proiectele de lege și de hotărîri pe care le dezbatem.

în situația să mai primim și acum în partid oameni cu 4 clase, pentru că, în unele locuri de muncă nu se angajează salariați sau se califică prin cursuri de scurtă durată numai cei cu pregătire mai scăzută (exemplu la turnătorie, forje și în alte sectoare de muncă grea). Or, și aici este necesar să întărim rînclu- rile organizației de partid. Asta nu înseamnă însă că noi nu ne ocupăm temeinic de pregătirea fiecăruia din ei pehtru primirea în partid, pentru ridicarea nivelului lor de pregătire. în legătură cu completarea studiilor se ridică probleme complexe legate de schimburi, de familie și, bineînțeles, de dezvoltarea la aceștia a dorinței de continuare a studiilor. Deși avem aceste greutăți noi ne preocupăm să realizăm în mod corespunzător această sarcină și nu facem o practică din excepții.De asemenea, apreciez că In mod corect se arată în informare că mai sînt situații de tolerare a unor neajunsuri ce se manifestă la unii membri de partid. Este adevărat că am făcut citeodată rabat la exigențele mun

cii de partid. împinși cîteoda- tă de dorința de a nu se spune că organele de partid nu se preocupă de planul de producție, arh tolerat cu bună știință neparticiparea unor membri de partid la adunările generale, la învățămîntul de partid sau la alte acțiuni pe motiv că trebuie să rămînă după program ca să realizeze sarcinile de plan. Aș vrea să vă informez că am fost treziți la timp de biroul comitetului municipal de partid și al sectorului și anali- zînd atent" aceste așa-zise necesități pe care le ridicau în fața noastră cadrele din conducerea administrativă am constatat că ele nu aveau un suport sănătos, în cele mai multe cazuri, oamenii erau solicitați să rămînă peste program pentru a acoperi deficiențele organizatorice și de aprovizionare tehnico-materială. De aceea, consider că este nevoie să creștem exigența față de activitatea comuniștilor, pentru ca ei să devină fără excepție e- xemple bune pentru ceilalți salariați.Vorbitorul s-a oprit în continuare Ia cîteva probleme reieșite din studierea raportului cu
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

TIBERIU GRECU
Documentele supuse dezbaterii plenarei Comitetului Central — a spus tovarășul Tiberiu Grecu — reliefează pregnant preocuparea partidului nostru pentru perfecționarea planificării, organizării și conducerii economiei naționale. în legățură cu proiectul de lege privind perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a salariaților din unitățile socialiste și de stat, aș vrea să arăt că această perfecționare constituie un important mijloc de asigurare a dezvoltării întreprinderilor în pas cu evoluția tehnicii contemporane. Proiectul de lege stabilește forme variate de perfecționare a pregătirii salariaților, precum și modul de desfășurare a lor, cuprinzînd toate nivelele de muncă din întreprinderi, de la muncitori pînă la cadrele de conducere;' Demn de subliniat este faptul că aceste activități se vor desfășura planificat, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei. întreprinderi, cu sprijinul cadrelor din învățămînt, folosind și baza materială din școli și institute.Pentru Uzina de mașini grele din București, în curs de dotare cu utilaje de înalt nivel tehnic, problema perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor este de o deosebită importanță. Un număr important de turnători, forjori, strungari, frezori își desfășoară activitatea pe utilaje de înaltă performanță. în fabricația echipamentelor termoenerge- tice de puteri mari (330 MW) trebuie să aplicăm o serie de procedee tehnologice noi. Iată de ce perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și Inginerilor a devenit o preocupare permanentă- a colectivului nostru de muncă. în cadrul prevederilor din noua lege vom avea posibilitatea să extindem și să

i 

privire la activitatea desfășurată de sindicate și sarcinile lor în etapa actuală, arătînd că sindicatele au avut și au un rol important în procesul de făurire a societății noastre socialiste, adueîndu-și contribuția la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, la mobilizarea membrilor lor pentru traducerea in viață a sarcinilor stabilite de oartid și. de stat.Apreciez. însă, că, în condițiile actuale, sindicatele se ocupă de prea multe probleme fără să răspundă direct de un anumit domeniu de activitate. Considerăm că noile măsuri stabilite de partid au creat cadrul necesar ca de unele din aceste probleme să se preocupe și să răspundă direct conducerile administrative. Paralelismele existente la ora actuală între munca sindicatelor și cea a aparatului administrativ trebuie înlăturate, iar rolul, locul sindicatelor în societatea noastră trebuie bine definite.în încheiere vorbitorul s-a o- prit pe scurt asupra unor probleme majore economice și sociale care trebuie să stea în centrul preocupărilor sindicatului.

îmbunătățim formele de perfecționare a pregătirii profesionale. Dat fiind că numărul de salariați va crește, aplicarea prevederilor din proiectul pe care-1 discutăm va fi deosebit de u- tilă și oportună.Aș vrea să arăt că dacă de la punerea în funcțiune a sectoarelor calde pînă în prezent contribuția noastră la export a fost modestă, am avut în schimb o contribuție substanțială la reducerea unor importuri pentru o serie de obiective industriale importante. Prin realizarea pieselor turnate și forjate pentru Sistemul hidroenergetic și de navigație de la PoiS țile de Fier, a unor utilaje metalurgice și chimice, precum șl a numeroase mărci de oțeluri aliate, s-au economisit sume importante în valută. Aceasta a contribuit la dezvoltarea, in continuare, a uzinei.Uzina de mașini grele nu-șî poate desfășura activitatea decît pe baza unei largi cooperări cu firme specializate. Prevederile proiectului de lege priyind comerțul exterior conduc Ia facilitarea desfășurării activității u- zinei noastre în acest sens. Prin efectuarea operațiilor de importexport de către centralele industriale se obține o mai mare operativitate și o rezolvare mai competentă a problemelor de comerț exterior. Vom putea exporta elemente și subansamble de turbine, crescînd astfel posibilitățile de import a unor materiale deficitare. Vom putea participa astfel, așa cum se arată în preambulul proiectului de lege, la extinderea schimburilor economice cu alte state.Cele două proiecte de lege la care m-am referit conduc la crearea unui cadru favorabil desfășurării activității din întreprinderi, la sporirea eficienței economice a acesteia.

„Vom depune eforturi susținute pentru 
valorificarea tuturor rezervelor 

de creștere a producției agricole"

SEMNIFICAȚIA CUNOAȘTERII
(Urmare din pag. I)

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție care au ioe in întreaga țară, cooperatorii fac bilanțul activității pe anul trecut și stabilesc, totodată, planurile de producție pe acest an in lumina măsurilor elaborate de partid privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. In telegramele adresate, cu acest prilej. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții își manifestă deplina adeziune față dc aceste măsuri, hotărirea fermă de a Ie înfăptui pentru a contribui astfel la progresul rapid al agriculturii noastre socialiste.Membrii cooperatori din comuna Isaccea, județul Tulcea, se arată într-o telegramă, raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în anul trecut, ca urmare a valorificării unor cantități suplimentare de produse vegetale și animale, au depășit veniturile planificate cu 1 208 000 lei. Recentele măsuri cuprinse în expunerea din 23 noiembrie 1970 și precizările făcute la Consfătuirea de lucru cu cadrele din agricultura județului Ialomița au venit în întîmpinarea dorințelor noastre și ne-au deschis noi căi pentru îmbunătățirea organizării și retribuirii munciiMembrii cooperatori își exprimă totala lor adeziune față de politica partidului și hotărîrea de a transpune în viață recentele măsuri pentru creșterea eficienței activității in a- gricultură, pentru a cinsti prtn rezultate tot mai bune semicentenarul gloriosului nostru partid.

însuflețiți de perspectivele mari ce se deschid agriculturii în cincinalul pe care l-am început, se subliniază in telegrama membrilor cooperativei agricole de producție din Miorcani, județul Botoșani, ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a depăși producțiile planificate în toate sectoarele de activitate ale cooperativei noastre și să realizăm astfel un spor al producției glo; bale de 542 250 lei. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că membrii cooperativei din Miorcani vor respecta întrutotul prețioasele indicații pe care ni le-ați dat pentru ca, prin rezultatele ce le vom obține, să contribuim la ridicarea agriculturii socialiste pe o treaptă superioară.în telegrama lor, membrii cooperatori din satul Pelinu, județul Ialomița, raportează conducerii partidu

lui că sînt hotărîți să depășească producțiile prevăzute șl să livreze astfel statului, suplimentar, produse în valoare de peste 500 000 lei. Mulțumim partidului, dumneavoastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune în telegramă, pentru grija pe care o acordați dezvoltării agriculturii cooperatiste, creșterii bunăstării țărănimii. Vă asigurăm că sin- tem hotărîți să ducem la îndeplinire toate sarcinile ce ne revin pentru a contribui astfel la obținerea unor recolte bogate la toate culturile.Țăranii cooperatori din comuna Valea Mare-Pravăț, județul Argeș, subliniază printre altele in telegramă: Animați de însemnătatea măsurilor luate pentru îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în agricultură. membrii cooperativei noastre se angajează sâ-și sporească eforturile pentru mărirea producției și a veniturilor. în anul 1970 am depășit valoarea producției globale cu 1 500 000 lei. Anul acesta ne angajăm să vindem peste prevederile planului produse în valoare de 500 000 lei. în care scop vom mobiliza toate torțele si resursele în vederea efectuări la vreme și de bună calitate a lucrărilor agricoleLa rîndul lor membrii cooperativei agricole din comuna Ciocănești, județul Ialomița, exprimă in telegrama

adresată hotărîrea fermă de a înfăptui prețioasele recomandări date de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia întîlnirea cu cadrele din agricultura județului, Ialomița. Ne angajăm, se subliniază în telegramă, să exploatăm la întregul potențial cele 2 968 ha teren irigat și să livrăm peste plan 200 tone legume, 135 tone grîu și porumb, 100 hl lapte și 30 tone carne. Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că țăranii cooperatori din Ciocănești vor munci fără preget pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe acest an, dovedind astfel atașamentul lor profund fată de politica partidului nostru.în telegrama lor, țăranii cooperatori din comuna Strîmbeni, județul Argeș, își exprimă hotărîrea de a înfăptui măsurile adoptate pentru îmbunătățirea activității în agricultură, pentru a realiza producții sporite și a mări veniturile membrilor cooperatori. Conștienți de sarcinile ce ne revin, se subliniază în telegramă, vom livra anul acesta la fondul de stat 200 tone griu, 322 tone legume, 121 tone struguri, 50 tone fructe, 270 tone carne, realizînd astfel însemnate venituri bănești. (Agerpres)

ganiza și potența ar
tistic.

Faptele de viață in
tră in perimetrul ex
perienței și cunoaște
rii scriitorului sau ar
tistului atunci cind 
prin sedimentări, eta
lări succesive și de 
multe ori ■ anevoioase 
alcătuiesc o sinteză ar
monioasă, construiesc 
și așează prin a- 
cumulări permanente, 
mereu alte și mereu 
mai înalte platforme 
de înțelegere și perce
pere.

Unul din motivele 
eșecurilor artistice vine 
din zorul trimiterii 
către tipar și cititor 
a unor texte 
rare încropite 
„intimplări" care, pen
tru a-și suplini și mas
ca anemia semnifica
ției, sint înfricoșătoa
re, „grozave".

Poate că ar trebui 
redimensionată, lărgi
tă și noțiunea evenimentului sau cazului trăit. Cred că o situa
ție sau o împrejurare 
vecină ori mai depăr
tată devine apropiată, 
proprie, personală a- 
tunci cind găsește 
puncte de racord, de 
conexiune in experien
ța scriitorului, cind 
arcuiește punți de le
gătură către sensibili
tatea și preocupările 
scriitorului. Rebreanu 
n-a fost de față la răs
coala din 1907 in Mun
tenia, a reconstituit-n 
însă cu forța și adevă
rul cunoscut, prin con
sultări de documente

lite- 
din

și de mărturii încă vii 
ale participanților. ț>i 
aceasta, desigur, dato
rită faptului că feno
menul și fapta istorică 
dată se încadrau, con
cordau cu vocația 
scriitorului către epica 
viguroasă, de profun
dă semnificație socială, 
luminînd drama luptei 
pentru pămint a țăra
nului de odinioară. 
Pentru că tragedia sin
gulară a lui Ion o che
ma, o căuta, vrea să 
se împlinească in cea 
colectivă a lui Petre 
Petre. Și s-au chemat, 
s-au căutat și s-au gă
sit in viziunea și tra
tarea unică — In amin- 
două sensurile — a ro
mancierului.

Astăzi, scriitorul ro
mân, beneficiind de o 
înțelegere fustă, exac
tă, marxistă a istoriei 
și a dialecticii sociale 
are avantajul cunoaș
terii nemijlocite a u- 
nei realități ascenden
te care se innoiește și 
se înalță sub ochii săi. 
Și mai are avantajul 
participării la structu
rarea acestei realități 
intr-o țară 
se făurește 
riul unei 
democrațiiAșa cum , . 
înlesnirile obligă, duc 
la exigențe sporite. 
Portretul permanent in 
devenire al contempo
ranilor noștri nu mai 
suportă implicări in 
stări și situații vagi, 
obscure, de „preamba- 
laj“.

Dialogul dintre scrii
tor și cititor a a- 
iuns să fie poate mai

in care ea 
prin crite- 

profunde 
socialiste, 

e și firesc,

exigent ca oricind. Di
ficultatea' care trebuie 
depășită pleacă de a- 
colo că cititorul tre
buie să se regăsească 
și — totodată — să se 
îmbogățească, să te 
înnobileze moral și 
spiritual parcurgînd 
cutare episod ori situa
ție de viață înfățișată. 
O întimplare relatată 
trebuie să aibă zone — 
dacă nu teritorii în
tregi de cunoaștere și 
sensibilizare — pe care 
cel care o citește să le 
fi trăit ori să fie po
sibil, credibil, să le 
traverseze sau încerce. 
Totodată ea, situația 
artistică, trebuie să 
aibă și fațete, muchii 
care să țișnească ex
presiv din ceața ațipi- 
toare a lucrului știut 
sau văzut altădată. 
Să surprindă, să im
presioneze, să determi
ne opțiuni și delimitări 
ideologice și morale 
din partea prietenu'w 
scriitorului, care este 
cititorul.

Relația scriitor-citi- 
tor presupune un 
exigent efort crea
tor, participare in
tensă și forță de obser
vație a marilor sensuri 
ale dezvoltării sociale, 
capacitatea de a sur
prinde în pagină me
morabilă eroi și idei 
de esență ale timpului 
socialist in care trăim, 
ale faptelor cu atît de 
adinei semnificații, 
fapte ce le aflăm pre
tutindeni, în spiritul 
cărora sîntem datori și 
onorați să ne luminăm 
opera.
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17,00 Deschiderea emisiunii. Emisiuna 
în limba germană.

18.10 Cincinalul 1966—1970 In cifre șl 
imagini.

18.20 Bună seara, fete ! Bună seara, 
băieți I

19.20 1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. Agenda 
politică de Ion Mărgineanu.

20,00 ROMANIA '71. AZI, JUDEȚUL 
IAȘI.

20.30 Teleenclclopedia.
21,15 Horia șl Radu — Singuri prin

tre... roluri. Emisiune muzical- 
umorlstică. Realizatori : Dan Mi- 
hăescu șl Radu Anagnoste.

21,50 Film serial : „Incoruptlbllil“ 1 
Frații Stryker.

22.40 Voci tinere (Intervlzlune). Emi
siune muzicală cu Angela Siml- 
lea, Doina Spătaru, Ana Petrla, 
Gabriela Teodorescu, Petre Geam- 
bașu și formația Paul Ghențer. 
Emisiune de Simona Patraulea șl 
Sorin Grigorescu.

23.10 Telejurnalul de noapte.
23.20 Săpîămîna sportivă preollmplcă. 

Prin satelit de la Sapporo — Ja
ponia.

23.40 închiderea emisiunii programu
lui L

PROGRAMUL II

20 00 Versuri de Ștefan Augustin Doi
naș, Ion Brad, Laszloffy Aladar, 
Ana Blandiana, Mircea Ciobanu, 
Florin Mugur.

20.10 Seara melomanului. Seară de mu
zică italiană. In program : lucrări 
de Pergolesl, Boccherini, Mallple- 
ro Interpretează : Donna Magen- 
danz (violoncel) șl Piero Guarino 
(pian). Prezintă : Ada Brumaru.

21.10 Buletin de știri.
21,15 Publicitate.
21.20 „S-a întîmplat la Corlătenl” —. 

reportaj de Ion Dumltrașcu. Ima
ginea George Pascaru.

21.40 In pași de dans cu Doina Slman- 
dan, Dorina Fleșerlu, Francisc 
Valkay șl un grup de balerini da 
la Opera din Timișoara.

22,00 Muzică lăutărească cu Romlca 
Puceanu, Illnca Nițulescu, Victor 
și Aurel Gore.

22,30 Film serial „Aghiotantul exce
lenței sale" (HI).

23.10 închiderea emisiunii programului 
IL



PAGINA 1
SCINTEIA sîmbâfă 13 februarie 1971

I

tsassxBiSBBaa

FAPTUL
PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI guvernamentale jVizita delegației

a R. P.In cursul dimineții de vineri, membrii delegației guvernamentale a R.P. Chineze, condusă de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior, au vizitat cunoscuta uzină constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești. Oaspeții au luat cunoștință de procedeele moderne de fabricație, de caracteristicile tehnice ale unor .utilaje și de ponderea însemnată a volumului de export pe care o deține în prezent această întreprindere. Numai în R. P. Chineză, uzina ploieșteană

viața internațională
Chinezea livrat pînă acum circa 220 instalații de foraj pentru adincimi pînă la 7 000 de metri. Tot pentru R. P. Chineză uzina „1 Mai" urmează să realizeze 70 de agregate de cimentare și diferite alte utilaje.După-amiază, delegația guvernamentală a R. P. Chineze a sosit la Brașov. în cinstea oaspeților, primarul municipiului, Constantin Șuțu, a oferit un dineu.

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri Emil Drăgănescu a primit vineri după-amiază pe Icev Aco, vicepreședinte ai Camerei Economice a Republicii Socialiste Macedonia, conducătorul unei delegații economice iugoslave, care ne vizitează țara.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al’ Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică-, și Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost prezent Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării e- conomice dintre România și Iugoslavia.

Dejun în onoarea ministrului
industriei

e

De la
un
de

Nunta

avut loc

COMUNIST

n-a mai

DIVERS
★în ultimele zile, membrii delegației au avut întrevederi la Ministerul Comerțului Exterior și la unele ministere economice și au purtat convorbiri privind dezvoltarea schimburilor de mărfuri și a colaborării dintre unele întreprinderi românești și iugoslave.Oaspeții iugoslavi au vizitat, de asemenea, unități industriale din Ploiești, Pitești și Craiova.(Agerpres) (Agerpres)

26 de ani de la eliberarea capitalei Ungariei

Pagini de neuitat
din istoria Budapestei

fier 
călcatde meserie, DumitruCroitorSăndulache din satul Gălbinași (Ilfov) voia să aibă tot timpul fierul de călcat la indemînă. In- tr-una din zilele trecute, a închis atelierul și, probabil, pentru ca a doua zi să găsească fierul gata încins, l-a lăsat în priză. Noaptea, clădirea in'care se afla nu numai atelierul respectiv (plin și el cu stofe), ci și stația de radioficare. grădinița de copii și locuințele unor cetățeni, a fost cuprinsă de flăcări. în urma intervenției prompte, pompierii au salvat aparatura stației de radioficare. Cu toate acestea, pagubele sînt destul de mari, ca să-l ardă serios la pungă pC cel ce n-a avut grijă să răcească fierul cînd era cald.

S-au cunoscut pe litoral, 
Mangalia. Ea (M.T.) din 
Mare lucra intr-o unitate de ali
mentație publică, iar el, Nicolae 
Toader, s-a prezentat ca fiind 
inginer la „CICLOP". După ce 
i-a mărturisit că o iubește, a 
trecut la descrierea apartamen
tului ce-i aștepta in București, 
unde urmau să facă o nuntă de... 
24 000 lei ! Odată puse la punct 
aceste amănunte, au _ început 
luna de miere. In trei săptămini, 
fata a cheltuit din bugetul ei 
vreo 12 000 lei. După consumarea 
acestei zestre, Nicolae Toader a 
pornit in turneu, pentru a-și cu
noaște și viitoarele rude din 
Baia Mare.. într-una din zile 
insă a fost invitat la miliție. Era 
căutat de mai multă vreme, 
fiindcă, tot pe litoral, contrac
tase un împrumut in condiții 
mai mult declt dubioase. Cu a- 
cest prilej, mireasa a aflat și alte 
lucruri despre mire : că este... 
căsătorit și că în Mangalia, unde 
domiciliază, este cunoscut ca un 
pierde vară. Acum, Nicolae Toa
der se pregătește pentru o altă 
nuntă, tn instanță de judecată. • 
-ml ■:;.... hLL-A t L

Cînd pe-o 
spiță, cînd 
pe alta...De mai multă vreme, depozitul de produse petroliere din orașul Bistrița s-a oferit să asigure preschimbarea buteliilor de aragaz pe baza unei simple comenzi la telefon. Și de atunci telefoanele sună neîncetat: se primesc comenzi și se servesc... explicații. (Pentru că. de preschimbat butelii, nici vorbă deocamdată). Bunăoară, acum buteliile ar putea fi transportate la domiciliu, dar mașina depozitului n-are... șofer ! Pînă . mai acum vreo două săptămîni, era șofer, dar mașina era defectă ! Se pare însă că nu mai este mult și roata se va întoarce iarăși pe spița aceasta. Un adevărat per- petuum-mobile, care le oferă mereu celor de la depozit prilejul de a nu sta locului. Căci, după cum se vede. în felul cesta, ei au mereu de pus punct cite ceva ! a- la
Cine poate 
da relații?

Două accidente. Ambele mor
tale. Unul înregistrat in noaptea 
de 12 spre 13 martie 1970 pe șo
seaua Slobozia-Buzău, la ieșirea 
din comuna Amara, și soldat cu 
decesul lui Ion Alexandru din 
aceeași localitate la scurtă vre
me după ce a fost internat in 
spital. Celălalt — în noaptea de 
25 spre 26 august 1965, pe șo
seaua Călărași-Fetești, a cărui 
victimă a fost Vasile Buca din 
comuna Modelu. Autorii acestor 
accidente au fugit de la fața lo- I cului și, cu toate investigațiile I făcute, nu au fost găsiți nici pînă 

| astăzi. Cercetările pentru identi
ficarea lor n-au fost insă aban- I donate. De aceea, orice informa
ție referitoare la circulația unor I autovehicule in zilele și zonele 

I menționate ar putea fi utile In
spectoratului județean de miliție 
Ialomița.

După fapteFostă cîndva moașă, Schuster Sofia din Sibiu, str. Țiglarilor, bloc D 14, ap. 82. se specializase in ultima vreme într-o îndeletnicire pe care i-o refuzau fie și numai cei 68 de ani ai săi. Probele adunate la dosar sînt insă fără drept de apel. La domiciliul său ori in locuințele Măriei Pa- raschiva (str. Moscova nr. 54), Elenei Muntean (str. Țiglarilor, bloc B 4, ap. 43), Elenei Voica (str. Larionilor. bloc 11 ap. 4) sau Paraschivei Foamete (str U- zinei 26). ea a provocat nu mai puțin de 52 de întreruperi ilegale de sarcină. Acum, atît pe ea cît și pe complicele sale le așteaptă o pedeapsă pe măsura a- cestor fapte. Și, desigur, pentru aceasta, se va ține seama și de cele trei condamnări pe care doftoroaia le are pînă acum la activ pentru Infracțiuni similare.Rubrică redactotă de .
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPF.SCU 

cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, a oferit în onoarea ministrului industriei din Suedia un dejun în saloanele hotelului Athânăe Palace.Au participat Bujor Almășan, Cornel Burtică, Octavian Groza, miniștri, Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Vasile Gliga, adjunct al minis-
★Ministrul industriei din Suedia, Krister Wickman, și Aksel Wallen, subsecretar de stat in același minister, au avut, vineri dimineața, întrevederi la Ministerul Industriei Miniere și Geologiei cu ministrul Bujor Almășan și la Ministerul Comerțului Exterior, cu ministrul Cornel Burtică. Au fost discutate o serie

trului afacerilor externe, Victor Ionescu. președintele Camerei de Comerț, membri ai conducerii unor ministere economice.A luat parte Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București.
★Seara, ambasadorul Suediei la București a oferit o recepție în saloanele ambasadei. (Agerpres)

★de probleme vizînd dezvoltarea continuă a relațiilor economice dintre România și Suedia.La convorbiri au participat Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț. Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București, consilieri și experți români și suedezi. (Agerpres)
întoarcerea de la Moscova a ministrului

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corne- liu' Mănescu, s-a înapoiat vineri dimineața de la Moscova, unde, din împuternicirea guvernului român, a semnat Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor;

La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost de față George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului, funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți I. S. Ilin. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și- membri ai ambasădei. (Agerpres)
VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI

DOMINICANîn cursul vizitei pe care o face In țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., delegația Partidului Comunist Dominican, formată din tovarășii Narciso Isa Conde, secretar general al partidului, și Alfonso Sandoval, membru al secretariatului C.C. al P.C.D., a vizitat noile cartiere de locuințe, uzinele „Electronica", Combinatul de confecții și tricotaje „București", noul institut po-: . Titehnic, complexul studențesc de la presei și Radiodifuziunii. Grozăvești, alte unități de învăță-

SOSIREA ÎN CAPITALA A UNEI DELEGAȚII 
CANADIENEECONOMICE. „Este prima mea vizită în România și sper să nu fie ultima — a declarat Joseph Smallwood, prim- ministru al provinciei Newfoundland, care a sosit vineri după-amiază la București în fruntea unei delegații din Canada. Cunosc multe despre țara dumneavoastră, despre frumusețile ei, despre poporul român.împreună cu colaboratorii mei ne-am deplasat In România pentru afaceri, în dorința de a coopera cu partenerii români pe tărîm industrial și îndeosebi în petrol".

Primul ministru J. Smallwood, care este însoțit de specialiști și oameni de afaceri, a fost întîmpinat la sosire, pe aeroportul Otopeni, de Mihaiî Florescu. ministrul industriei chimice, Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior. Bucur Șchiopu, ambasadorul României în Canada.
★în cursul aceleiași zile, el a fost primit de George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

i

Miting de solidaritate tu lupta

dreaptă a poporului și tineretului

sud-coreean

CORESPONDENȚA DE LA AL. PINTEA

mînt și sanitare din'Capitală, I.A.S. „30 Decembrie" județul Ilfov, uzinele de autocamioane din Brașov, precum și complexul turistic Poiana din aceeași localitate.Delegația P.C. Dominican a avut, de asemenea. întîiniri la Ministerul învățămîntului, la Academia de studii social-politice „Ștefan Gheorghiu",-precum și cu reprezentanți ai(Agerpres)
Cronica zileiVineri dimineața, la înapoierea din R.S.F. Iugoslavia, unde a făcut o vizită la invitația Vecei Executive Federale, ministrul industriei chimice, Mihail Florescu. a declarat redactorului Agerpres, Gh. Preda : în țara vecină și prietenă am vizitat mari și moderne unități ale industriei chimice din Belgrad, Zagreb. întrevederile cu specialiști din camere economice ' federale, cu Dușan Gligorievici, președintele părții iugoslave în Comisia jnixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, cu Janko Smole, secretar federal pentru finanțe, au prilejuit discuții cu privire la dezvoltarea colaborării și cooperării între țările noastre în domeniul industriei chimice și producției de utilaj destinat acestei ramuri, Atît noi, cît și partea iugoslavă, âm constatat că stadiul actual al dezvoltării industriei chimice în țările noastre oferă noi posibilități de cooperare, in special în sectorul petrochimiei.Discuțiile purtate în acest sens s-au concretizat în încheierea unui program de lucru, care prevede modul cum vor fi realizate practic activitățile de colaborare și cooperare.La sosire. în Gara de Nord, printre persoanele oficiale venite în întîmpi- narea ministrului industriei chimice, a fost prezent Iso Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei la București.

★Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Uniunii Centrale a Coo-

perativelor de Consum — Centroso- iuz — din U.R.S.S., condusă de A. P. Klimov, președintele uniunii, care a făcut o vizită tn România la invitația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă, de'Dumitru Bejan, președintele Centrocoop, de membri ai conducerii Centrocoop, precum și membri ai ambasadei U- niunii Sovietice la București.
★Vineri, 12 februarie a.c., a sosit Ia București Paul John Firmino Lusaka, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Zambia în Republica Socialistă România.
*Biblioteca franceză din Capitală a organizat, in localul său, o expoziție care prezintă o selecție de 50 de cărți din producția anului 1969, precum și cîteva din ultimele noutăți editoriale din Franța Selecția, făcută de un juriu prezidat de Andre Chamson. de la Academia franceză, care a apreciat aspectul grafic al lucrărilor, s-a oprit asupra unor volume de beletristică, știință, tehnică, artă, turism, cărți pentru copii, dicționare, enciclopedii, și din alte domenii.Cu acest prilej, directorul Bibliotecii franceze. Louis Truffaut, a făcut o succintă prezentare după care a oferit un cocteil in saloanele bibliotecii.

La Rafinăria din Ploiești a avut loc vineri după-amiază un miting de solidaritate a tineretului ploieștean cu lupta dreaptă a poporului și tineretului sud-coreean. împotriva persecuțiilor și represiunilor la care sint supuse forțele democratice și progresiste din Coreea de sud.Cu acest prilej a luat cuvîntul Voinea Coriolan. prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.. care a spus : Tineretul patriei noastre socialiste, căruia îi sint scumpe idealurile de pace și libertate pentru care și-au vărsat sîngeie multe generații, alături de întregul nostru popor. își exprimă solidaritatea internaționalistă cu lupta poporului și a tineretului coreean, a patrioților sud-coreeni, pentru unificarea pașnică și democratică a țării. Condamnăm cu tărie regimul de teroare și abuz instituit împotriva patrioților coreeni de către autoritățile de ocupație ale imperialismului american și ale administrației de la Seul — a spus vorbitorul. Cerem să fie eliberați patrioții ce se mai află încă în închisori, să înbe- teze orice fel de persecuții împotriva lor, să fie respectate drepturile și libertățile fundamentale ale populației sud-coreene. Cerem retragerea trupelor americane din Coreea- de sud, iar. poporul coreean să fie lăsat să _ ___său conform aspirațiilor și ; năzuințelor sale legitime, de a trăi că o națiune liberă și independentă. într-o patrie unită, democratică și prosperă.La miting au mai luat cuvîntul Dumitru Ionescu. strungar la uzina de utilaj petrolier „1 Mal" din Ploiești, și Constantin Chivulescu, elev la liceul industrial de petrol din localitate. care au condamnat cu hotărîre teroarea sălbatică îndreptată

împotriva patrioților sud-coreenl și au cerut să se pună capăt tuturor represiunilor polițienești din Coreea de sud, să fie eliberați toți acei ce sînt întemnițați pentru că au luptat pentru libertate. independentă și demnitate națională.A vorbit apoi Pak Bon Son, consilier al Ambasadei R.P.D. Coreene la București. Adresind mulțumiri tineretului român pentru solidaritatea | exprimată, vorbitorul a înfățișat aspecte ale luptei poporului coreean pentru realizarea pașnică și democratică a unificării patriei de către poporul însuși, fără nici un amestec din afară, după ce vor fi retrase toate trupele străine din Coreea de sud. In continuare, diplomatul coreean a vorbit despre incidentul petrecut cu două luni în urmă, cînd un aviator al Armatei Populare a R.P.D. Coreene, din cauza condițiilor atmosferice, a fost nevoit să aterizeze la sud de linia de demarcație. Vorbitorul a condamnat pe intervențio- niștii americani și clica de marionete de la Seul pentru reținerea nejusti- ficată a militarului nord-coreean, care este supus unor persecuții, a- menințări și șantaje în scopul împiedicării întoarcerii lui în patrie.In încheiere, vorbitorul a spus : Poporul și tineretul coreean urează decidă sfngur destinul' poporului și tineretului român noi ........... succese în edificarea- societății socialiste multilateral dezvoltate,, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adunarea tinerilor ploieșteni s-a Încheiat prin adoptarea unei moțiuni prin care transmit tineretului coreean un salut de solidaritate frățească.

„Sint 26 de ani de atunci, dar parcă s-ar fi întîmplat ieri" — își amintește pensionarul Kiss Karoly, evocînd perioada luptei eroice pentru eliberarea Budapestei de sub jugul fascist. Da, in memoria locuitorilor capitalei ungare se păstrează vii acele momente istorice ale „bătăliei pentru Budapesta" — corolar în șirul ofensivelor victorioase ale trupelor sovietice care, purtind principala povară a războiului antihitlerist, au avut un roi hotărîtor în zdrobirea mașinii de război a celui de-al treilea Reich și aliaților săi. Budapestanii își amintesc de faptele de vitejie săvirșite atunci, în luptele duse împreună cu „unitățile Frontului 2 Ucrainean, de trupele române din Corpul 7 Armată, care nu și-au precupețit jertfele in marea și importanta acțiune de eliberare a capitalei ungare. „Trupele hitle- riste și szălasiste — își continuă spusele interlocutorul nostru — se împotriveau cu disperare. Luptele pentru eliberareaBudapestei se dădeau stradă cu stradă, casă cu casă. Am fost martor ocular Ia aceste lupte. Locuiam în cartierul-Kobanya. îmi aduc aminte cum porneau la atac soldații români. Distrugeau cu grenade cuiburile de mitraliere; curățau de hitleriști și hortyști cite o clădire și treceau la altă casă și apoi la alta și alta. Mulți au căzut, dar alții porneau și mai dîrji la atac".Curățirea de elementele Inamice a gării Keleti, a vechii clădiri a Poștei centrale, a zonei hipodromului sau cucerirea altor obiective, în ciuda împotrivirii disperate a fasciștilor, au constituit tot atitea momente impresionante ale luptelor desfășurate atunci de ostașii români. Mărturie a acestor lupte, a eroismului militarilor români, cimitirul Rakosliget din Budapesta evocă jertfa celor peste 11 000 de ostași și ofițeri români că- zuți în luptele desfășurate pentru e- liberarea capitalei ungare.Grele au’ fost distrugerile pricinuite orașului de fasciști. Dar astăzi, cînd poporul ungar marchează împlinirea a 26 de ani de la eliberarea

capitalei țării sale, urmele acelor puternice încleștări au dispărut de mult. Vechea imagine a orașului din primele luni ale anului 1945 — cu trei sferturi dintre clădiri avariate, cu străzi întregi aflate în ruină, cu fabrici distruse și devastate, cu poduri zăcind in apele Dunării — se mai păstrează doar în fotografii sau în amintirile locuitorilor mai vîrst- nici. Ca urmare a muncii creatoare și eforturilor pline de abnegație desfășurate de populația locală și de întregul popor ungar, Budapesta se înfățișează ca un oraș frumos și modern, principalul centru politic, economic și cultural-științific al țării.Desigur, ceea ce izbește în primul rînd privirea sînt noile construcții. Pentru a avea o imagine de ansamblu' a orașului, nu este suficient a aminti de cele peste 30 de noi cartiere de locuințe (cu peste 140 000 de apartamente), fiecare cartier avînd personalitatea sa distinctă, rod al fanteziei și priceperii arhitecților și constructorilor. Zestrea capitalei s-a îmbogățit cu zeci de fabrici și uzine moderne construite în ultimii ani și care, împreună cu cele existente înainte de eliberare, dau peste 41 la sută din întreaga producție industrială a țării. Trebuie amintite, de asemenea, astfel de realizări cum sint construcția noului metrou, modernul edificiu al hotelului „Intercontinental", clădirea noului Palat al culturii, numeroase alte instituții so- cial-culturale, căminele studențești, noile institute științifice în care își desfășoară activitatea peste 75 la sută din personalitățile reprezentative ale vieții științifice și cultural-artistice a țării și institutele de învățămînt în care peste 45 000 de studenți, adică peste jumătate din numărul total al studenților ungari, iși urmează studiile. Și toate acestea sint numai o parte din cele ce se pot spune despre marile schimbări înnoitoare intervenite în înfățișarea capitalei ungare în anii care au trecut de la eliberare, schimbări caracteristice și definitorii pentru întreaga Ungarie socialistă.

»La București a luat ființă Societatea română de orientalistică, din care fac parte academicieni, profesori universitari și cercetători de specialitate. Ea iși propune, printre sitele, să coordoneze investigațiile științifice in acest domeniu și să întocmească un bogat fond de documente — ce va ti alcătuit din cele existente în diferitele centre universitare ale tării, ca

(Agerpres)

și pe baza schimburilor internaționale de publicații — în scopul afirmării peste hotare a tradițiilor școlii românești de orientalistică!Președintele noului for științific este prof. dr. Cicerone Poghirc, directorul general al învățămîntului universitar din Ministerul învățămîntului. (Agerpres)
Aâțiune de vaccinare antipoliomielitică

a expoziției.

După cum informează Ministerul Sănătății, intre 14 și 20 februarie se va desfășura în întreaga țară o acțiune de imunizare antipoliomielitică. In acest interval, copiilor născuți între 1 noiembrie 1969 și I decembrie 1970 li se va administra cea de-a doua doză de vaccin antipoliomielitic, iar copiilor născuți în luna decembrie 1970. prima doză.în aceeași perioadă vor fi revacci- nați copiii născuți între 1 noiembrie(Agerpres)

teatre
GREMIO —RAPID 3—0

1967 și 1 noiembrie 1969, precum și copii din clasa 1 elementară.Vaccinarea se va face prin circumscripțiile sanitare teritoriale, la care sint invitați a-și prezenta copiii atit părinții care locuiesc în zona circumscripției respective, cît si cei cu domiciliul flotant sau care, în etapa de vaccinare, se află ocazional în acea localitate. Vaccinul se administrează pe cale bucală, sub formă de pică- (Agerpres)
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• Mlhal Viteazul (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 15; 19,30.
• Un italian în America : FESTI
VAL - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30:
20.45.
• Cîntecele mării : VICTORIA 
9; 11,15; 13,30, FEROVIAR -
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCEL
SIOR - 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, MELODIA - 9; 11.15: 13.30; 
16; 18 30; 20,45.
• Ambasador al Uniunii Sovietice: 
VICTORIA - 16; 18,30; 20,45..
• Ultimul samurai : CAPITOL - 
8,30; 11. 13,30. 16, 18,30; 21.
a Bătălia pentru Alger : MIORI
ȚA - 9; 11,15; 13,30. 16, 18,15; 20,30. 
« Z : BUZEȘTI - 15,30; 18; 20.30.
• In arșița nopții : RAHOVA -
15.30, 18.
a Șoimii : RAHOVA - 20,15. 
a Crimă șl pedeapsă : COTRO- 
CENI - 14,15; 18,15.
• Băieți buni, băieți răi : LU
CEAFĂRUL - 8,45; 10,45; 12,45,
14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI -
8.45, 10,45; 12,45; 14.45; 16.45; 19. 21.
• Incineratorul : CENTRAL - 
18; 18,30; 21.
• Cinci pentru infern : — CEN
TRAL — 8.30; 11, 13.30, FAVORIT' 
- 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
GLORIA - 9, 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20-.30, MODERN - 9; 11.15; 13.30; 16: 
18.15. 20.30.
a Vagabondul : LUMINA - 9- 
12,30 in continuare. 16.15. 19.45. AU 
RORA - 9; 12.30 16; 19,30.
• Atenție. broasca țestoasă ! : Ma
rea călătorie a micului elefant ; 
Ovoldul ; Ritmuri cardiace ; Vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Județele Brașov șl Sibiu : 
TIMPURI NOI - 0—17 in conti
nuare; 19: 20.45.
• Șapte mirese pentru șapte frați

— 9, Cintmd tn ploaie — 10,30;
12,30; 14,30, Povestea iul Glenn Mil
ler - 16.30. 18,45; Tinerețea Iul
Lincoln — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
o Ursul șl păpușa : GRIVIȚA — 
9.30;. 11.30; 16; 18,15; 20,30.
• B. D Intră în acțiune : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare. PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,15.
• Șarada: BUCEGI — 15.30, 18;
20.30, DRUMUL SĂRII — 15,30; 18;
20.30, FLOREASCA - 15.30; 18;
20.30.
o Femeia să se teamă de bărbat : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
- 15.30.
o Orologiul Kremlinului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
MOȘILOR - 15.30; 19.
• Fabtio magicianul : MUNCA
- 16
• Amintiri bucureștene : MUNCA 
- 18; 20.
• Semnale pe drum : UNIREA — 
15 30. 18. 20.15.
e Pomul de
15.30. 18. 20.15 
18: 20,15.

Genovevalești - i:.:., ... ------ ----------
- 9.15;' 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
TOMIS - 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18: 
20.15.
• Pe luciul gheței : ARTA — 
15.30; 13. 20,15. FLAMURA - 9: 
11.15: 13,30. 16; 18.15; 20.30.
a Joc dublu în Serviciul secret : 
FLACARA - 15..30. 17,45; 20.
O Sub semnul lui Monte Cristo : 
VITAN - 15.30; 18.
e Castelul condamnațllor : VITAN
- 20 15.
• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : FERENTARI — 
15.30 17.45 20 ■>
• Tn umbra coltului : PACEA — 
15.45. 18. 20
a Dragoste la 
GAȘI - 15.30: 
a Răzbunarea 
MOS - 15.30.

Știri sportive
FOTBAL

Crăciun : LIRA ' —
VIITORUL - 15.30:

_ de Brabant : GIU- 
15,30; 18; 20,30, VOLGA

Las Vecas : CRIN 
18. 20.15.
Sfîntiiliil : COS 

18; 20 15.
• 100 de carabine : LAROMET — 
15.30; 17.30: 19.30.

ULAN BATOR 12 (Agerpres). — La Ulan Bator s-au desfășurat lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, in .. cea de-a 7-a legislatură a sa. Pe ordinea , de zi a sesiunii au figurat dezbaterea și adoptarea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale și a culturii pe anul 1971, precum și a bugetului de stat pe anul în curs.în primul an al noului cincinal — anul celei de-a 50-a aniversări a partidului și revoluției populare — se prevede sporirea venitului național cu 5,3 procente și a produsului social cu 7,5 procente.între sarcinile principale ale planului de dezvoltare a economiei na-

ționale pe 1971 se înscriu asigurarea creșterii neîncetate a producției agricole și înainte de toate a ramurii da bază — creșterea animalelor, precum și sporirea. în. continuare a eficienței sale prin întărirea bazei teh- nico-materiaîe. în legătură cu acesta sarcini, planul prevede o sporire a volumului producției agricole globale cu 5,8 la sută.Producția industrială globală va spori, în comparație cu anul 1970, cu 9,2 la sută.Planul economic pe 1971 prevede o creștere în continuare a bunăstării materiale a oamenilor muncii. Va spori volumul construcțiilor de locuințe.
P. C. din Uruguay despre importanța 
creării frontului forțelor progresisteMONTEVIDEO 12 (Agerpres). — La Montevideo a avut loc o ședință a Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay, care a analizat situația politică din țară și problemele legate de îndeplinirea hotă- rîrilor ultimului congres al partidului. Participanții au relevat că formarea frontului larg al forțelor progresiste — „Frente Amplia" — a deschis noi perspective pentru schimbări democratice și că unirea forțelor progresiste a fost posibilă datorită activității îndelungate și consecvente a partidului comunist, a oamenilor muncii și a altor pături sociale do orientare democratică. La încheierea ședinței, a fost adoptată hotărîrea de

a sprijini frontul forțelor progresiste și lupta organizațiilor sindicale pentru îmbunătățirea situației social-eco- nomice a oamenilor muncii din guay. Uru-
★Poliția uruguayană a început vastă operație de înregistrare a 1,3 milioane locuitori ai capitalei țării în speranța descoperirii autorilor răpirii ambasadorului britanic Geoffrey Jackson, a diplomatului brazilian Diaz Gomide și a agronomului american. Claude Fly.Tot joi. ambasada braziliană șl poliția au. dezmințit știrile privitoare la eliberarea consulului Braziliei, Diax Gomide, de către răpitori.

joi o celor

Repercusiunile crizei de la „Rolls-Royce"
ale firmei cu un tren a cere gu- britanic să

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Lawrence 
Foster (S.U.A.). Soliști ; Ștefan 
Gheorghiu. Varujan Kozighian 
- 20.
• Opera Română : Lucia dl Lam- 
mermoor — 19.30.
• Teatrul de operetă : Tara su- 
rîsului - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături - 20: (sala Studio) Tra
vesti — 20.
n Teatiul de Comedie Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu MS- 
gureanu) D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahfa) 
Harfa ue iarbă — 20.
• Teatru)
: ■ ___ -.
dia — 19,30; (sala Studto) : Sus 
acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie 
olteni — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
placul tuturor — — 
o Teatrul „Ți"...
Calea Vtctoriel)
— 17. Nocturn III — 
din str. Academiei) :
- 17.
o Studioul I.A.T.C. „I. 
giale" Divertisment '70
• Teatrul de revistă și 
„Ion Vasllescu" ■ Vtața... 
die - 19,30.
• Teatrul sattric-muzical 
nașe" (sala Savoy) La

_ „C. I. Nottara" (sala
Magheru) Șl eu am fost în Arca- . _. ... . „... pc

CU

Pe
■ — premieră - 19,30 
’ăndărlcă" (sala din 

Ileana Sinzlana 
21,30; (sala 

Amnarul

L. Oara 
- 20.
comedie 
o come-

„C. Tâ 
grădinii 

„Cărăbuș" - 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) Sonatul Luni»
- 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul de stat : Internațional ’7)
- 16; i9.30.

Continuîndu-și turneul In Brazilia, echipa bucureșteană de fotbal Rapid a evoluat la Porto Alegre în compania formației locale Gremio. Fotbaliștii brazilieni au obținiît victoria cu scorul de 3—0 prin punctele marcate de Caio. Jadir și Loivo.
TURNEUL DE TENIS 
DE LA HAWTHORNE

LONDRA 12 (Agerpres). — Aproximativ 1 000 de muncitori de la uzinele din întreaga Anglie Rolls-Royce au sosit joi special la Londra pentru vernului și parlamentuluisalveze uzinele lor. declarate în stare de faliment. In cursul după-amiezii, muncitorii au manifestat în fața Camerei Comunelor, iar o delegație a lor s-a întîlnit cu deputați și membri ai guvernului. Ei purtau pancarte pe care era scris : „în 1940 Rolls-Royce a salvat Anglia, astăzi Anglia poate să salveze Rolls-Royce", aluzie la „bătălia aeriană a Angliei" cîștigată de avioanele ..Spitfire" echipate cu motoare produse la Rolls-Royce.în ședința de joi seara a Camerei Comunelor guvernul a făcut cunoscut că intenționează să finanțeze, pînă la data de 5 martie, producția motoru

lui avionului „RB-211“ comandat de firma nord-americană „Lockheed", pentru a ajuta societatea Rolls-Royce să depășească actualele dificultăți. A- ceastă hotărîre acordă însă numai un termen de trei săptămîni firmei ca să iasă din Impasul financiar in care se află.în aceeași ședință. Camera Comunelor a adoptat fără vot. in cea de-a doua lectură, proiectul de lege guvernamental privind naționalizarea parțială a companiei „Rolls-Royce".în fața primejdiei iminente ca zed de mii de muncitori de la Rolls-Royce și Lockheed să-și piardă locurile de muncă, lideri sindicali din Marea Bri- tanie și S.U.A, au anunțat că se vor întîlni săptămîna viitoare pentru a examina măsurile ce pot fi luate în vederea continuării producției.Turneul internațional de tenis teren acoperit de la Hawthorne programat proba de dublu bărbați. In primul tur. cuplul român Ilie Năs- tase. Ion Țiriac a învins cu 6—3. 6—3 perechea Fillol, Cornejo (Chile). Alte rezultate : Richey, Edleffsen (S.U.A.)- Santana (Spania), Loyo Mayo (Mexic) 6—4, 7—6 ; Mckinley, Stockton (S.U.A.)-Battrick, 3—6, 6—0. 6—2 ;Rahim (Pakistan)-Graebner (S.U.A). Koch (Brazilia) 7-6, 2—6. 6—4. în continuare întrecerile' acestui turneu vor avea loc la New York.

pe a

(Anglia)CurtisConnors (S.U.A.),
CEA DE-A 9-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR MONDIALE DE CA- IAC-CANOE va avea loc între 26 și 29 august pe apele rîului Sava. din apropiere de Belgrad Inițial, competiția trebuia să se desfășoare la Jaice. însă organizatorii iugoslavi, cu asentimentul forului International, au stabilit că „pista" de la Sava este mai lungă, pe porțiunea aleasă, și oferă condiții mai bune participantilor.

Raport asupra situafiei
din agriculturaLa Bonn a fost dat joi publicității 
„raportul verde" al guvernului fede
ral, care cuprinde liniile directoare 
ale politicii R.F.G. in anul 1971, in 
domeniul agriculturii și al relațiilor 
pe linie agrară dintre R.F.G. și cele
lalte tari membre ale Comunității e- 
conomice europene.

Conform raportului, pentru anul în 
curs guvernul de la Bonn iși propu
ne, printre altele, „adaptarea produc
ției agricole la necesitățile consumu
lui și îmbunătățirea preturilor la pro
dusele agro-alimentare pentru a nu 
pune în pericol existenta 'întreprin
derilor agricole rentabile". Aceasta 
înseamnă, arată observatorii, pe de 
o parte restringerea producției la a- 
numite produse, cum ar fi griul sau 
lactatele, iar pe de alta, continuarea 
procesului de lichidare a exploatărl-

vest-germană
lor mici și mijlocii, situație care pro
voacă frămintări puternice in rindul 
păturilor agrare.

Ținind seama de nemulțumirile 
crr>scin.de ale producătorilor agricoli 
vest-qermani fată de prețul stabilit 
produselor lor prin tarifele C.E.E., 
raportul recomandă „luarea de mă
suri speciale, pentru fiecare produs 
în parte" Totodată, documentul scoa
te in evidență că dată fiind evoluția 
actuală a producției agricole și a 
prețurilor la produsele agricole in 
cadrul țărilor membre ale C.E.E. „în 
anul 19S0 in agricultura vest-germană 
vor lucra doar 
cători, față de 
sent".

un milion de produ-2.2 milioane in pre-

Bonn, 12
M. MOARCĂȘ

scin.de


viața internațională
Cu prilejul apariției în FranțaSperăm ca relațiile

teritoriilor submarine

progresele realizate
A

in
dintre Venezuela și România 
să fie tot mai cordiale"

„Beretele veni" ale S.U.Â. participă
Aect h operațiunile militarethet Lao. Militarii de la-baza Khe Sanh i-au declarat, însă, lui Bradick că și alte unități americane aflate aici au traversat frecvent frontiera laoțiană în ultima perioadă, ele fiind însărcinate cu misiuni de coordonare sol-aer sau de recunoaștere.

NEW Y"ORK 12 (Agerpres). — Rețeaua americană de radioteleviziune „Columbia Broadcasting System" a dezvăluit joi că elicoptere americane transportă în Laos ofițeri ai forțelor speciale ale S.U.A. — „Beretele verzi" — îmbrăcați în uniforme saigoneze. ' „Acest fapt contrazice afirmațiile făcute la Washington și la comandamentul american din Saigon că nici un fel de trupe terestre ale S.U.A. nu operează în Laos", menționează Jeff Williams, trimisul special al rețelei C.B.S. în Vietnamul de sud. Williams precizează că deține informația de la piloți ai elicopterelor a- mericane care efectuează zboruri în Laos. Potrivit relatărilor sale, corespondenții străini din Saigon nu au voie să urce la bordul elicopterelor S.U.A., tocmai pentru a nu constata participarea militarilor americani la intervenția din Laos.Kenneth Bradick, trimis special al agenției U.P.I., a afirmat că, potrivit spuselor unor soldați de la baza Khe Sanh, situată în Vietnamul de sud, cel puțin 100 de militari americani de la această bază au pătruns în ultima vreme în Laos în misiuni speciale, angajînd lupte cu forțele Pa-

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Referindu-se la informațiile difuzate de rețeaua de televiziune C.B.S. și de presa din.S.U.A. privind însoțirea de către cbnsilieri americani a trupelor saigoneze care au pătruns pe teritoriul laoțian, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat că „dacă aceste informații vor fi reale, cei care se află în Laos vor fi retrași imediat". El a reafirmat că „nu sînt folosite trupe terestre sau consilieri americani în această țară".Pe de altă parte, purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat. Robert McCloskey, a admis că „echipe sanitare americane ar putea fi trimise , în zona luptelor din Laos pentru a ridica echipajele avioanelor și elicopterelor doborîte" și că aceste echipe „ar putea fi însoțite de militari înarmați care să le asigure protecția".

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a salutat semnarea de către reprezentanții unor țări, între care și România, a Tratatului cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere in masă pe teritoriile submarine și în subsolul lor. „Acord o importanță deosebită, a spus U Thant, faptului că "(ratatul conține obligația asumată de toți participanții de a continua cu bună credință negocierile privind noi măsuri în domeniul dezarmării, în vederea prevenirii cursei înarmărilor în această zonă vastă și din ce în ce mai importantă".
CHILE

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI RAFAEL CALDERACARACAS 12 (Agerpres). — „Sperăm ca relațiile dintre Venezuela și România să fie tot mai cordiale" — a declarat președintele Republicii Venezuela. Rafael Caldera, răspunzînd, în cadrul unei conferințe de presă, la o întrebare a trimisului Agerpres, Vasile Oros, în legătură cu relațiile venezuelano-române.„Aceste relații, a spus in continuare președintele, au un element comun important, și anume — faptul că ambele țări sînt producătoare și exportatoare de petrol. Reprezentanții petrolului, industriei, sindicatelor și ai guvernului venezuelean au vizitat România și au fost primiți în mod

cordial. De asemenea, au vizitat Venezuela reprezentanți români.„Considerăm, a menționat șeful . statului venezuelean, că în cadrul cooperării economice există posibilități pe care trebuie să le explorăm și care pot aduce beneficii pentru ambele națiuni. în același timp, nu putem uita că România este o țară de origine latină și, în cele din urmă, latinitatea este prezentă în adîncul sufletului latino-american. Considerăm că există clemente culturale și valori care pot fi explorate in comun șlși care pot favoriza înțelegerea prietenia dintre ambele națiuni".

ESCALADAREA AGRESIUNII

ASPRU CONDAMNATA

Proiectul de lege privind 
naționalizarea cuprului 

aprobat de SenatSANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — Senatul chilian a aprobat proiectul de lege privind naționalizarea industriei cuprului, care urmează acum să fie transmisă spre dezbatere Camerei Reprezentanților. Legea dă dreptul guvernului să naționalizeze întreprinderile străine care exploatează' cuprul chilian, în schimbul unor despăgubiri fixate de la caz la caz.

ORIENTUL APROPIAT
V

® Jarring cere R. A. U., Iordaniei și Israelului 
să-și precizeze pozițiileCAIRO 12 (Agerpres). — Ziarul egiptean „Al Ahram" informează în numărul său din 12- februarie că Gunnar Jarring, reprezentantul secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, a prezentat guvernelor Republicii Arabe Unite, Iordaniei și Israelului note prin care le cere să-și precizeze pozițiile și să formuleze sugestii privind punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate

din noiembrie 1967. Aceste sugestii, scrie ziarul, trebuie să constituie „o declarație de intenții“iApreciind că inițiativa mediatorului O.N.U. constituie o „acțiune pozitivă", cotidianul 'egiptean menționează că guvernul R.A.U. examinează in prezent nota lui Gunnar Jarring și se pregătește să-i dea un răspuns înainte de sfîrșitul sâptămînii viitoare.
O declarație a MAE. al R. D. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care se arată că, în noaptea de 10 februarie, mai multe nave de război americane au violat apele teritoriale ale R. D. Vietnam și au deschis focul a- supra unor ambarcațiuni de pescuit de-a lungul coastei provinciei Quang Binh, ucigînd sau rănind mai multe persoane. în ziua de 10 februarie, a-

vioane americane, inclusiv bombardiereHuong Lap, iar artileria amplasată la sud de zona demilitarizată a deschis focul asupra unor localități din această zonă, la nord de paralela 17.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam condamnă sever aceste acte de război și cere S-U.A. să pună capăt imediat oricăror acte de încălcare a suveranității și securității R.D. Vietnam.

„B-52". au bombardat satul

★Conducerea Partidului Socialist din Chile a dat publicității o declarație în care condamnă atentatul comis recent de un grup de latifundiari împotriva deputatului socialist din provincia Colchagua, Joel Marambio, și cere adoptarea de măsuri drastice împotriva tuturor acelor elemente care se dedau la asemenea acte teroriste.

@ Noi incidente la AmmanAMMAN 12 (Agerpres). — în cursul zilei de joi, anunță agenția France Presse, în cartierul Hamlar din Amman au avut loc noi incidente între forțele armate iordaniene și grupurile înarmate ale palestinenilor. Surse iordaniene arată că aceste incidente

Luări de poziție la conferința de la ParisPARIS 12 (Agerpres). — în capitala Franței a avut loc cea de-a 102-a ședință a Conferinței cvadripartite în problema Vietnamului. în cuvîntul său, conducătoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, a condamnat energic intervenția americano-saigoneză in Laos, subliniind că aceasta reprezintă un nou act de escaladare a războiului. Nguyen Thi Binh a denunțat S.U.A. pentru intensificarea intervenției împotriva Cambodgiei, a operațiunilor în Vietnamul de sud, cit și pentru masarea de trupe în apropierea paralelei 17, în scopul pregătirii unor noi acțiuni militare împotriva Republicii Democrate Vietnam. Vorbitoa-
Intilnire Sianuk-Sufanuvong

jrea a menționat că regimul Thieu-Ky, care a îndeplinit rolul de mercenar al Statelor Unite în agresiunea acestora împotriva Cambodgiei, joacă acum acest rol în Laos.Șeful delegației R. D. Vietnam, Xuan Thu.y, a subliniat că intervenția militară americano-saigoneză în sudul Laosului este un pas nou și extrem de grav în escaladarea războiului în Indochina. Această intervenție, care constituie o încălcare a independenței, suveranității, neutralității și integrității teritoriale a Laosului, o sfidare a prevederilor acordurilor de la Geneva din 1962, este condamnată cu vehemență in întreaga lume — a menționat Xuan Thuy.
PEKIN 12 (Agerpres). Sianuk, șeful statului președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei. s-a intîlnit cu prințul Sufanuvong. președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, într-o localitate situată în regiunea frontierei laoțiene. După intilnire, a fost dată publicității o declarație comună, — transmisă de agenția China Nouă — care precizează că în cursul întrevederilor au fost examinate „situația extrem de gravă creată în Indochina ca urmare a intensificării și extinderii agresiunii americane, precum și problemele luptei comune a celor două popoare".Declarația arată în continuare că „popoarele frățești khmer și laoțian, care au o istorie glorioasă și o cul-

★POLONE A UN AIDE- apreciază că abțină de la împotriva

— Norodom cambodgian,

GUVERNUL R. P. DAT PUBLICITĂȚII MEMOIRE, în care S.U.A. trebuie să se orice atacuri militare Laosului, să renunțe la amestecul în treburile interne ale acestei țări și să respecte dreptul incontestabil al poporului laoțian de a-și decide singur soarta.în calitate de membru al Comisiei internaționale de supraveghere și control, guvernul polonez afirmă că va depune toate eforturile pentru a ajuta Ia căutarea unor soluționări politice în interesul poporului laoțian.

tură strălucită, care au tradiții de unitate și de luptă eroică și neînfricată, sînt hotărite să rămînă în mod constant unul alături de celălalt, să-și întărească solidaritatea, să-și acorde tot sprijinul, să lupte si să învingă forțele agresoare americane". „Fidele declarației comune adoptate la conferința la nivel înalt a popoarelor indochineze, popoarele khmer și laoțian sînt hotărite să-și întărească și mai mult solidaritatea cu poporul vietnamez".Popoarele khmer și laoțian, se spune în încheiere, mulțumesc în mod sincer țărilor socialiste, guvernelor și popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume pentru ajutorul acordat luptei lor juste împotriva agresiunii americane.
★PUTERNICE DEMONSTRAȚII LA SAIGON. Agențiile internaționale de presă relatează loc puternice țești împotriva către forțeleMii de manifeste, în care era condamnată noua escaladare a războiului dus de S.U.A. in Asia de sud-est, au fost difuzate de către demonstranți.

că la Saigon au avut demonstrații studen- invadării Laosului de americano-saigoneze.
LA BONN, FRANKFURT PE MAIN ȘI MARBURG AU AVUT LOC DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI împotriva extinderii de/către S.U.A. a războiului din Indochina.BIROUL DE PRESA AL GUVERNULUI UNGAR a dat publicității declarația cu privire la intervenția americano-saigoneză in Laos, în care se subliniază că poporul și guvernul R. P. Ungare condamnă această agresiune. nouăEX- soli- luptaMINISTERUL AFACERILOR TERNE AL CUBEI reafirmă daritatea poporului cubanez cu dreaptă a popoarelor din Indochina și își exprimă încrederea fermă că patrioții din Vietnam. Cambodgia și Laos vor obține victoria în lupta sacră împotriva imperialismului — se subliniază într-o declarație dată publicității la Havana, în care este condamnată cu hotărîre intervenția americano-saigoneză în Laos.DECLARAȚIA MINISTRULUI ALGERIAN AL AFACERILOR EXTERNE, ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, precizează că „Algeria condamnă cu fermitate agresiunea americano-saigoneză în Laos și își reafirmă .sprijinul total și necondiționat față de cauza justă a popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian".

REPREZENTANȚII ITALIENI AI „CONFERINȚEI PERMANENTE DE LA STOCKHOLM PENTRU PACEA ȘI INDEPENDENȚA INDOCHINEI" au hotărît să constituie un comitet, sub denumirea de „Comitetul Italia- Vietnam". aderent la conferință. Intr-un apel dat publicității de către noul comitet se relevă că este necesar să se manifeste neîntîrziat cea mai largă solidaritate cu popoarele din Indochina care luptă împotriva agresiunii, acordîndu-li-se ajutor moral, politic și material.

• Au mai fost date publicității declarațiile de protest ale FEDERAȚIEI MONDIALE A TINERETULUI DEMOCRAT și ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE A ZIARIȘTILOR.

a volumului biografic 
„Nicolae Ceaușescu"

RECEPȚIE LA AMBASADA
/

ROMÂNĂ DIN PARIS

Declarațiile purtătorului de cuvînt 
al Secretariatului de Stat iugoslav 

pentru afacerile externe
Dezvoltarea relațiilor dintre Iugoslavia și AlbaniaBELGRAD 12 (Agerpres). — Vorbind, în cadrul unei conferințe de presă, despre evoluția raporturilor dintre Iugoslavia și Albania, Drago- liub Vuița, purtător de cuvînt al Secretariatului de Stat iugoslav pentru afacerile externe, după ce a amintit că guvernele celor două țări au căzut de acord să ridice reprezentanțele lor diplomatice la nivel de ambasadă și să procedeze la un schimb de ambasadori, a apreciat că această măsură va contribui la o dezvoltare pozitivă a colaborării și relațiilor reciproce, „în ultimii ani, a spus el, s-a înregistrat o lărgire a relațiilor economice intre Iugoslavia și Albania. Se dezvoltă, de asemenea, anumite forme de colaborare pe plan cultural și al învățâmîntului. Activitatea comisiilor mixte referitoare la diverse probleme practice se desfășoară nor-

mal. Politica Iugoslaviei față de Albania, ca și față de ceilalți vecini, a relevat vorbitorul, se întemeiază pe relații de bună vecinătate. Acestea au la bază respectarea strictă a principiilor suveranității, egalității în drepturi, neamestecului, respectului și avantajului reciproc".Referindu-se la vizita oficială pe care urmează s-o întreprindă președintele Iosip Broz Tito în R.A.U., intre 14 și 20 februarie a.c„ purtătorul de cuvînt a subliniat că, în cadrul schimbului de păreri egipteano- iugoslav, „în mod firesc, cea mai mare atenție va fi acordată examinării situației actuale din Orientul Apropiat și eforturilor ce se depun pentru accelerarea tratativelor consacrate unei soluții pașnice in criza din această regiune".

au izbucnit In urma unei operațiuni de control efectuate de unități ale armatei iordaniene în zona Djebel Nasr, în partea de nord a orașului. Surse palestinene. afirmă, pe de altă parte, că la originea incidentelor se află încercarea unităților iordaniene de a confisca unele depozite de arme ale forțelor de miliție palestinene. Aeroportul de la .Amman a fost închis timp de mai multe ore în cursul zilei de joi, iar circulația în unele cartiere ale capitalei a fost întreruptă. Trupele de ordine iordaniene au operat arestări și au confiscat o importantă .cantitate de arme și materiale explozive.
★Ministrul iordanian al economiei, Omar AI-Naboulsi, a anunțat Că guvernul de la Amman dorește reîntoarcerea cît mai urgentă în Iordania a experților Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.), care părăsiseră țara în timpul incidentelor violente din luna septembrie 1970 dintre fe- daini și armata iordaniană.

© Convorbirile 
cvadripartite 
de la New YorkNEW YORK 12 (Agerpres).— Reprezentanții permandnți la O.N.U. ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței s-au intîlnit vineri din nou, în cadrul consultărilor dintre cele patru mari puteri privind reglementarea conflictului din Orientul Apropiat. Următoarea intilnire a fost fixată pentru 18 februarie, anunță agenția TASS.

PARIS 12 (Agerpres). — Cu ocazia apariției în Franța a volumului biografic. „Nicolae Ceaușescu", publicat de editura pariziană „Seghers" în colecția „Destine politice", ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan, a oferit in saloanele ambasadei o recepție. Au participat profesori universitari, specialiști în studii. politice, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, comentatori de politică internațională, numeroși ziariști francezi și corespondenți de presă străini acreditați în Franța.. Arătînd că, prin lucrarea sa, a ținut să aducă un vibrant omagiu personalității președintelui sfatului român, Nicolae Ceaușescu — una dintre cele guri ala vieții politice internaționale — Michel P. Hamelet a declaratmai marcante fi-

că, în elaborarea volumului său, s-a bucurat de o totală libertate de spirit și de interpretare. „înainte de toate, m-a atras destinul omului, deoarece șeful statului român, întruchi- pînd din totdeauna un militant, a fost și rămîne un om. Libertatea de spirit și independența care m-au condus in elaborarea acestei lucrări au avut în personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu un excepțional model". Autorul volumului a subliniat, totodată, semnificația acestui e- veniment publicistic în contextul general al relațiilor româno-franceze. „Multiseculara prietenie dintre Franța și . România — a spus el — rămîne un suport al permanenței în cadrul unei cooperări din ce în Ce mai ample și mai eficiente".întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
DEZBATERILE COMITETULUI SPECIAL

Intervenția reprezentantului RomânieiNEW YORK 12 (Agerpres). — Lu- înd cuvîntul in cadrul dezbaterilor Comitetului special pentru problema definirii agresiunii, ale cărui lucrări se desfășoară in prezent la New York, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., a arătat că importanță deosebită pe care România o acordă adoptării unei definiții a agresiunii își are originea'în concepția generală a politicii sale externe, de pace și cooperare. întemeiată pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne.Subliniind că înfăptuirea acestor principii este: indisolubil legată, de e- limlnafea forței din relațiile dintre state, de îmbunătățirea climatului internațional, reprezentantul țării noastre a expus pe larg vederile, delegației române cu privire la principalele elemente componente ale unei definiții a agresiunii. între acestea, un loc esențial trebuie să îl ocupe precizarea că folosirea forței sub orice formă, direct sau indirect, trebuie ratificată drept act de agresiune. De asemenea, după părerea delegației române, ar trebui ca în definiția generală a agresiunii să se menționeze, in însăși partea ei de fond, faptul că nici o considerațiune, de ordin politic, militar sau de altă natură, nu poate constitui o justificare pentru folosirea forței de către un stat sau grup de' state. ' |Reprezentantul român s-a pronunțat in favoarea includeri) printre acțiunile ce vor fi definite ca acte de agresiune armată a utilizării armelor nucleare și a oricăror alte arme de

distrugere în masă, în conformitate cu poziția țării noastre în ceea ce privește necesitatea punerii acestor arme în afara legii. El a menționat principalele acțiuni care, după părerea delegației române, ar trebui calificate drept acte de agresiune directă, și incluse ca atare în definiție, cum ar fi bombardarea sau mitralierea teritoriului ori a populației unui alt stat, invadarea militară, a- nexarea și ocuparea unui teritoriu.Stabilind domeniile și cazurile în care folosirea forței este ilicită, do- ’ cumentul privind definiția agresiunii va trebui — a declarat reprezentantul României — să specifice și acele situații în care folosirea forței are un caracter legitim, cum sînt exercitarea dreptului la auto-apărare în conformitate cu Carta sau lupta de eliberare a popoarelor dependente.Vorbitorul a exprimat, în încheiere, hotărîrea delegației române de a coopera intens cu ceilalți membri ai Comitetului, pentru a se ajunge într-un termen cit mai scurt la definitivarea unui document valoros din punct de vedere juridic și politic și care să contribuie la întărirea păcii și securității internaționale.
„LUNOHOD -1" 
a parcurs peste 

4 800 m pe Luna

agențiile de presă transmit
Secretarul general al

O.N.U., U Thant, a deplîns joi,vorbind la deschiderea sesiunii anuale a Comitetului special al Națiunilor Unite pentru decolonizare, „ritmul lent de înaintare în direcția realizării obiectivului de decolonizare completă a ultimelor 44 de teritorii dependente". El și-a exprimat speranța că a- cest organism va avea o contribuție constructivă la „soluționarea rapidă" a problemelor coloniale în suspensie. U Thant a declarat că „regretă în mod deosebit" retragerea S.U.A. și a Angliei din comitet, „două puteri care împreună răspund • de administrarea majorității te încă în stare de

blicității la Ottawa. O delegație guvernamentală canadiană este așteptată să sosească la Havana. Comunicatul precizează că, în cadrul discuțiilor, vor fi examinate problemele de natură juridică, printre care notificarea capturărilor de avioane, arestarea persoanelor care se fac vinovate de deturnări, precum și extrădarea acestora.

teritoriilor afindependență".
Azi începe la Copen

haga sesiunea Consiliului 
llOnliC Ia ca'e Participă miniștri și parlamentari din Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda. Vor fi examinate, în special, probleme ale colaborării economice dintre țările membre.

0 delegație a Partidului 
Comunist din Austria,condu- să de Franz Muhri, președintele partidului, a făcut o vizită în R.S. Cehoslovacă. Delegația austriacă a purtat convorbiri cu conducători ai P.C. din Cehoslovacia în probleme de interes reciproc, relatează agenția C.T.K.

Canada și Republica 
Cllba au căzut de acord asupra începerii unor negocieri în vederea reglementării bilaterale a problemelor privitoare la deturnările de a- vioane, anunță un comunicat dat pu-

Congresul Uniunii Inter
naționale a Studenților a încheiat ieri lucrările la Bratislava. Congresul a ales organele conducătoare ale U.I.S. Uniunea Asociațiilor Studenților din România a fost aleasă membră a Comitetului Executiv și a Secretariatului U.I.S. Vineri, delegațiile unor organizații studențești participante la lucrări au fost primite de Ludwik Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace La primire a participat și Traian Ștefănescu, președintele U.A.S.R., șeful delegației române Ta Congresul U.I.S.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mitia WDicici, a primit vineri delegația parlamentarilor din Australia, condusă de președintele Camerei reprezentanților, William Aston. A avut loc un schimb de păreri cu privire la relațiile dintre Iugoslavia și Australia, o atenție, deosebită fiind acordată relațiilor e- conomice.

La Leningrad a sosit- pentru a-și prelua funcția, Coolver Glicine, numit de guvernul american consul general ăl S.U.A. în acest oraș. După cum anunță agenția TASS, consulate generale ale U.R.S.S. și S.U.A. se deschid la San Francisco și Leningrad, potrivit înțelegerii de principiu la în

CANADA IȘI REAFIRMA OPOZIȚIA FAȚĂ DE
EXPERIENȚELE NUCLEARE DIN INSULA AMCHITAOTTAWA 12 (Agerpres). — Răs- punzind unei interpelări în Camera Comunelor, Ministrul de externe al Canadei, Mitchell Sharp, a reafirmat opoziția țării sale față de continuarea experiențelor nucleare subterane americane din Insula Amchita, situată în apropiere de Alaska. El a arătat

că în viitor Canada „va protesta și mai energic". împotriva acestor experiențe, tremur încă un Unite arînainte de inițierea lor.
menționînd că recentul cu- din California constituie argument de care Statele fi trebuit să țină seama

Guvernul elvețiana anun*at că intenționează să interzică zborurile avioanelor supersonice Această restricție face parte dintr-o serie de acțiuni preconizate la Berna în vederea combaterii zgomotului.
La Lisabona a început o 

nouă înscenare judiciară îndreptată împotriva unui grup de zece persoane, acuzate de a fi luptat „pentru separarea provinciei Angola de țara-mamă“. Majoritatea acuzaților sînt de origine angoleză. Printre aceștia se numără și preotul Joaquim Pinto de Andrade, președintele de onoare al Mișcării Populare de Eliberare a Angolei (M.P.L.A.).

care au ajuns cele două guverne anul 1969.
Un protocol suplimentar 

la acordul privind comuni
cațiile aeriene dintre u.rs.s.■ și Norvegia a fost semnat la Oslo. Conform protocolului, avioane ale companiei scandinave S.A.S. vor efectua zboruri pe ruta transsiberiană Copenhaga-Moscova-Tokio, în ambele direcții, iar avioane sovietice primesc dreptul de zbor deasupra Scandinavici, în drum spre țările Europei occidentale sau spre America de nord și de sud.

La Conferința constituțio
nală federal-provincială 
din Canada primul ministru ai guvernului federal, Pierre Trudeau, și șefii guvernelor celor zece provincii au ajuns la un acord de principiu cu privire la formula care va permite scoaterea de sub jurisdicția parlamentului englez a constituției actuale a tării. Potrivit „actului refe- ■ ritor la America de Nord Britanică", adoptat la 1867 de Marea Britanie, a- cesta este considerat drept Constituția Canadei și orice amendamente la acest act trebuie să fie aprobate de Parlamentul englez.

La Copenhaga au fost 
deschise „Zilele filmului 
românesc". La spectacolul de gală, unde . a fost prezentat filmul „Dacii", au participat ambasadorul României în Danemarca, Gheorghe Ploieșteânu, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Copenhaga, reprezentanți ■ ai vieții cultural-artis- tice, ziariști.

Un tren cisternă,care tran sporta gaze toxice și chimicale explozive, a deraiat în apropierea localității Ashkum (statul Illinois), pro- vocînd un puternic incendiu. O coloană imensă de fum și gaze a determinat evacuarea de urgență a celor 600 de locuitori din Ashkum. Incendiul a putut fi stins abia după patru ore.
Republica Panama a cerul joi S.U.A. să retragă membrii așa- numitului „Corp al păcii" aflați pe teritoriul panamez, transmite agenția A.P„ citind surse guvernamentale de la Ciudad de Panama.
Numărul victimelor pr°- vocate de cutremurul care a zguduit marți sudul Californiei se ridică la 57 de persoane. Se crede, însă, că cifra exactă a celor care și-au pierdut viața în timpul seismului nu va putea fi cunoscută decît după îndepărtarea dărîmăturilor. •
Expoziția internațională 

a patentelors_a deschls la New York. în prima zi a expoziției, una din cele mai interesante descoperiri, metoda franceză de determinare a sexului copiilor aflați încă în faza de gestație, a și fost achiziționată. Metoda constă. în principal, in tratarea salivei gravidei cu anumite substanțe chimice.
Un nou cutremur de pămînt avînd o intensitate de 7 grade pe scara Mercalli s-a înregistrat joi seara în regiunea Toscana. Noua mișcare seismică a produs o adevărată panică în rindul- populației, care . și-a petrecut cea mai mare parte a nopții în afara locuințelor.
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MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 10 și 11 februarie au fost realizate noi legături prin radio cu „Lunohod-1“. Laboratorul autopropulsat a parcurs 509 metri și se află la distanța de a- proximativ 1 km de treapta de aselenizare..în total ,,Lunohod-l“ a parcurs pînă în prezent pe suprafața Selenei 4 813 metri.în perioada 12—15 februarie, datorită faptului că poziția Soarelui deasupra orizontului în regiunea Mării Ploilor nu permite obținerea unor imagini suficient de clare, lunohodul va staționa. în această perioadă va continua efectuarea de măsurători științifice.
VIITOAREA
MISIUNE

„APOLLO“: 
la 25 iulieHOUSTON 12 (Agerpres). — Echipajul navei „Apollo-14“ a sosit vineri la Centrul spațial de la Houston, după un zbor fără escală de peste 12 ore,, din Arhipelagul Samoa din Pacific. Astronauții au fost introduși în laboratorul de recepție lunară, unde vor rămîne in continuare in carantină, pînă la 26 februarie.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al N,A.S.A. a anunțat că viitoarea lansare spațială din seria „Apollo" va avea loc la 25 iulie a.c. Echipajul navei „Apollo-15“ este alcătuit din David Scott, aflat la cel de-al treilea zbor spațial, și debutanții James Irvin și, Alfred Worden. Primii doi urmează să petreacă pe solul lunar 66 de ore, efectuînd trei excursii selenare de cite șase ore fiecare. în timpul excursiilor, ei vor utiliza, pentru prima dată, un fel de „jeep lunar" care îi va ajuta să acopere o distantă de 8 000 de metri.Printre obiectivele fixate în programul misiunii „Apollo-15“ figurează : lansarea de pe orbita lunară a unui satelit de 40 de kg, care va fi plasat pe o orbită la 110 km de suprafața Lunii, trasarea unei hărți a solului lunar cu o precizie de pînă la un metru. localizarea regiunilor vulcanice și analiza solului lunar pînă la o a- dîncime de cîțiva metri cu ajutorul a două spectrometre cu raxe X.
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