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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea generală
a reprezentanților salariaților 

de la uzinele „23 August11 din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a primit pe ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, l-a primit, marți, 18 fe
bruarie a.e„ pe A. V, Basov, am

basador extraordinar și^plenlpoten- 
țiar al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă tovărășească.

ÎN PREAJMA CONGRESULUI U.T.C.

Portret 
de tină

Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a adresa participanților la această adunare generală și — prin dumneavoastră — tuturor salariaților uzinelor „23 August" un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice).Am ascultat cu multă satisfacție cuvîntul participanților la adunare ; ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost nivelul general ridicat al discuțiilor, faptul că toți tovarășii care au vorbit — muncitori, ingineri, tehnicieni — s-au preocupat înainte de toate de asigurarea bunului mers al unității, de problemele dezvoltării sale viitoare, au acordat atenția principală punerii mai largi în valoare 
a rezervelor de sporire a producției, îmbunătățirii calității produselor, ridicării la un nivel superior a întregii activități economice 
a uzinei. Aș putea spune că discuțiile din cadrul adunării au confirmat încă o dată justețea politicii partidului nostru de a atrage masele populare la dezbaterea și soluționarea problemelor conducerii vieții economice și sociale, ilustrează creșterea nivelului de pregătire și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din patria noastră.In cursul dezbaterilor s-au făcut propuneri numeroase, au fost evidențiate rezultatele bune obținute pînă acum, s-au adus critici îndreptățite ; toate acestea demonstrează că muncitorii, tehnicienii și inginerii, conducerea uzinei — acționînd în comun — sînt preocupați să asigure folosirea în condiții cît mai bune a mijloacelor pe care le au la îndemînă 
pentru a-și aduce contribuția la

creșterea avuției naționale a României socialiste. Ați dovedit, tovarăși, că acționați ca adevărați stă- pîni ai mijloacelor de producție, ca proprietari, ca oameni răspunzători față de bunăstarea și prosperitatea patriei noastre socialiste 1 
(Aplauze puternice).Avem într-adevăr în uzina dumneavoastră rezultate bune. Mă bucură faptul că ați îndeplinit prevederile cincinalului — mai cu seamă că acum cîțiva ani în uzinele „23 August" se manifestau o serie de rămîneri în urmă, deficiențe serioase. Se pare că ultimii doi-trei ani au adus schimbări importante în activitatea unității.Cunosc mai îndeaproape unele secții ale uzinei ; știu cum arătau, de exemplu, în 1967, și cum arată ele astăzi, le-am văzut recent, cu cîteva săptămîni în urmă. într-adevăr, s-a produs o transformare radicală, deși n-aș putea spune că nu mai este cîte ceva de făcut — și dumneavoastră știți mai bine acest lucru. Dar, ceea ce trebuie subliniat, este că s-au realizat schimbări foarte serioase în organizarea producției și a muncii, ceea ce a dus la creșterea nivelului tehnic și a productivității muncii, ia ridicarea calității produselor ; de altfel, inspectorul general cu calitatea a și renunțat să mai ia cuvîntul. (Animație, aplauze). Ați asigurat totodată dezvoltarea puternică a uzinei, construind noi capacități de producție. Toate acestea reprezintă succese importante și aveți tot dreptul să vă mîndriți cu ele ; putem spune, într-adevăr, că uzina „23 August" în cincinalul precedent a făcut progrese mari, a înregistrat transformări însemnate și semnificative. Ele sînt, de alt
fel, o parte a succeselor dobîndita

de întregul popor, se înscriu fn ansamblul rezultatelor pe care clasa muncitoare, toți oamenii muncii le-au obținut în cei cinci ani anteriori în dezvoltarea patriei noastre socialiste.Ați luat cunoștință de aceste rezultate — cred că toți tovarășii au citit Comunicatul recent publicat — și nu doresc să mă refer la ele, dar trebuie să spunem că în obținerea lor, dumneavoastră, în general constructorii de mașini, ați adus o contribuție de seamă. Iată de ce doresc să felicit din inimă pe toți muncitorii, inginerii și tehnicienii din această uzină pentru realizările bune obținute în cincinalul care a trecut. (Aplauze).Doresc, de asemenea, să adresez calde felicitări organizației de partid, tuturor comuniștilor, organizației sindicale și de U.T.C. care au depus eforturi susținute și au. muncit cu perseverență, dînd viață sarcinilor trasate de Comitetul Central al partidului nostru. (Aplauze).Dar, așa cum au spus aici unii tovarăși, succesele mari înfăptuite pînă acum nu trebuie să ne ducă la automulțumire, nu trebuie să ne facă să uităm de lipsurile care s-au manifestat și, din păcate, se mai manifestă încă In activitatea colectivului uzinei „23 August". S-a vorbit despre multe neajunsuri — eu consider că tovarășii care le-au ridicat aici au făcut foarte bine — mai sînt, desigur, și altele : cei care n-au luat cuvîntul au probabil și ei o serie de observații și critici , la adresa activității generale a uzinei, cît și în ce privește organizarea producției și a muncii, calitatea produselor.într-adevăr, dacă ar fi să ne o- prim numai la această ultimă problemă, nu am putea să nu reamintim că o serie de produse ale

uzinelor „23 August" au fost livrate beneficiarilor cu serioase defecțiuni, că rebuturile — de exemplu în turnătorie — Ia piese mari pentru utilaje chimice au produs multe greutăți și întîrzieri în darea în funcțiune a unor combinate chimice. S-au luat unele măsuri ' pentru a remedia situația, dar se mai fabrică și astăzi utilaje, sub- ansamble și piese cu defecțiuni. Este necesar să ne oprim și asupra acestor probleme, deoarece — con- statînd ceea ce avem bun, și sînt multe lucruri bune, dar analizînd și ceea ce a fost negativ, și continuă încă să mai existe ici colea — vom înțelege mai bine ceea ce avem de făcut pentru a lichida rapid neajunsurile, pentru a ridica activitatea generală a uzinelor „23 August", a tuturor oamenilor muncii, la nivelul exigențelor tehnicii moderne, al cerințelor și sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului. (Aplauze puternice).Cunosc de mult uzina dv., încă din ilegalitate, cînd am avut aici organizație de partid și de tineret Cunosc activitatea uzinei și din perioada de după eliberare, am fost în ultimii ani de cîteva ori în unitatea dumneavoastră. Știu bine capacitatea și posibilitățile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, ale întregului colectiv. Sînteți un colectiv puternic și destoinic, aveți oameni minunați și — cum am a- rătat și în alte împrejurări — aș putea spune că o dată cu uzina s-a dezvoltat și colectivul de muncă, a crescut pregătirea tehnică și conștiința oamenilor muncii din a- ceastă întreprindere. Aceasta este, de asemenea, o mare realizare, este, de fapt, cea mai importantă reali
zare I (Aplauze prelungite).

Iată de ce consider că, trăgînd

învățămintele din ceea ce a fost bun și din ceea ce a fost rău, înfăptuind sarcinile de înzestrare tehnică prevăzute pentru perioada următoare, asigurînd îmbunătățirea întregii activități de producție, există toate'«Condițiile ca uzina să lucreze din ce în ce mai bine și ca într-adevăr lipsurile din trecut să rămînă o amintire, iar uzina „23 August" să se numere printre uzinele fruntașe — dacă nu să ocupe chiar primul Ipc ; eu aș dori aceasta, tovarăși 1 (Aplauze 
puternice).Cincinalul în care am intrat, după cum știți, pune în fața întregului nostru popor, deci și în fața colectivului uzinelor „23 August", sarcini deosebit de mari. Adunării generale i-au fost prezentate proiectele de viitor ale uzinei, inclusiv proiectul suplimentar de dezvoltare pînă în 1975 ; ele arată că unitatea dumneavoastră, plecînd de la ceea ce a realizat pînă acum, va cunoaște, în anii următori, o dezvoltare mult mai puternică.Aici s-a vorbit de realizarea unei producții duble, sau chiar mai mult decît duble — de 3,5 miliarde lei în 1975. Pornind însă de la actualul număr de salariați și de la necesitatea creșterii acestui număr la 17 000—18 000 de oameni, ținînd seamă de prevederile privind înzestrarea tehnică, reutilarea multor secții, introducerea proceselor de automatizare și mecanizare Ia u- nele lucrări, consider — mi-a făcut de altfel impresia că tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, este de acord — că aceste prevederi sînt cu mult sub ceea ce se poate înfăptui. Nu vreau să mă refer acum la o cifră,
(Continuare in pag. a UI-a)

Ori de cîte ori Încredințez literei tiparului vreun gind despre mai tinerii mei tovarăși de generație — o fac nu fără o anume circumspecție : mi-eteamă ca nu cumva să sărăcesc prin cuvinte o efigie atît de nuanțat gravată pe fondul nostru spiritual. A- ceastă nobilă dificultate iși are sorgintea în faptul că la noi în țară tinerii și tinerețea sint o preocupare de căpetenie u- nanimâ, pilda cea mai strălucită, totdeauna demnă de urmat, ofe- rindu-ne-o însuși conducătorul partidului și al statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mărturisirea pe care o făcea recent, în cu- vîntarea rostită la în- tîlnirea cu oamenii de cultură și artă, mi s-a părut în acest sens expresia strălucită a unei nețărmurite și mereu înțelepte griji pentru cei tineri. „Eu, 
știți bine tovarăși, 
sint m admirator al 
tineretului — spunea secretarul general al partidului — m-am 
ocupat mult timp de 
tineret, mă ocup și 
acuma ; ii apreciez 
mult năzuințele, ela
nul. Trebuie să pro
movăm, să ajutăm ti
neretul, dar sint pen- 

' tru o activitate con
știentă și organizată 
de formare a tineretu
lui, nu pentru a lăsa 
această muncă de răs
pundere la voia in- 
tîmplării. Avem cu 
toții o mare răspun
dere — de felul cum 
îndrumăm tineretul 
depinde viitorul pa
triei noastre, dezvol
tarea ei, bunăstarea 
și independenta po
porului" .Iată dar limpede exprimat corolarul vastei opere intrinseci e- dificării societății socialiste, care se înfăptuiește sub ochii noștri într-o permanentă revelație : ne aflăm într-adevăr pe un tă- rîm al tinereții fără bătrînețe, într-o grădină în perpetuă înflorire.Mîine începe cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist. Motiv temeinic pentru a încerca să-mi apropii liniile definitorii ale unui portret al generației tinere. Un portret ale cărui linii sînt infinite. La acest gind mi-apar în minte sute și sute de tineri cu care de-a lungul anilor m-am aflat în atîtea rînduri sub a- ceeași cupolă devenită ad-hoc o imensă cutie de rezonanță a cîn- tecelor noastre înflăcărate.Cu toate Insă că

portretul e în mișcare și liniile sale cunosc o metamorfoză firească în trăsăturile lor intime, fizionomia se păstrează în datele ei fundamentale — so- cial-politice și morale : 
dăruire cu întreaga 
ființă pentru idealuri
le comuniste ale so
cietății noastre, o ne
știrbită încredere în 
muncă — posibilitatea 
cea mai sigură de a- 
firmare a tuturor vir
tuților, o sete faustică 
de a ști, un patriotism 
lucid — de fapte nu 
de vorbe goale — ace
lași „entuziasm al lu-

însemnări 

de Niculae

STOIAN

crurilor mari" pe care 
îl proclama încă Băl- 
cescu drept apanaj al 
tinereții, un spirit cu
rajos de dreptate și 
echitate socială, o mare 
disponibilitate în a a- 
simila și promova 
noul, un echilibru mo
ral specific poporu
lui nostru, o aspirație 
evidentă spre stăpîni- 
rea cît mai competen
tă a unei profesii mo
derne, o participare 
tot mai matură, mai 
în cunoștință de cauză 
la viața social-politică. Opțiunile politice se întemeiază pe cunoașterea creatoare a politicii partidului, pe înțelegerea sensurilor ei, a conexiunilor intime pe baza cărora se desfășoară procesele vieții sociale, economice, spirituale.Toate aceste trăsături ale unui splendid portret aflat mereu în devenire îmi apar întruchipate de atîția tineri, dintre care, pentru a exemplifica, mi-ar fi suficient să evoc fie și numai pe cîțiva întîlniți în ultimul an: un tehnician de la uzina termoelectrică Ișalnița, care, ales în fruntea organizației de tineret, a știut să declanșeze bătălia pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, în așa fel îneît în scurt timp tinerii să nu mai dea nici o bătaie de cap colectivului de muncă ; un o- molog al său, cooperator într-o comună tot din județul Dolj ; doi proaspeți absolvenți ai Facultății de istorie- filozofie din Iași, primii din familia lor care au urcat treptele cele mai înalte ale u- nei instituții de învă- țămînt; și mai îmi vine în minte o lungă listă

de lucrări, manuale și cercetări premiate recent de Ministerul In- vățămîntului, cele mai multe dintre ele avînd drept autori tineri care au pătruns nu de mult în templul științei ; și mai mă gîndesc la o formație de desăvîrșiți artiști ai cîntecului popular care este as- •cultată la Viena sau la ;Roma cu aceeași evlavie ca și la Cluj șl purtată în triumf, studențește, de oameni care iau întîia oară contact cu melosul românesc originar.Dar cîte alte chipuri nu aș mai putea distinge în acest amplu portret al unei generații atît de multiple în devenirile ei, atît de bogate în personalități aflate în plină afirmare.Se poate deduce de aici că acest portret, oricît de entuziast ar fi cel care încearcă să-l contureze, nu are și umbrele, și stridențele lui în anumite zone ale sale, fie și numai temporare ? Nicidecum. Din acest punct de vedere se impune în chip categoric indicația frecventă potrivit căreia munca de 
educație a tinerilor 
trebuie să se facă în 
mod responsabil, fără 
concesii, dar și fără ri
giditate.Conținutul unor trăsături intrinseci tînă- rului comunist s-a îmbogățit, au căpătat noi accepțiuni, anumite a- tribute definitorii pentru organizația de tineret.Dar tocmai această realitate are darul de a ne îndemna la a ne dimensiona mai cutezător planurile de viitor, la a dubla entuziasmul și generozitatea cu discernămîn- tul și cultul perspectivei.Este tocmai ceea ce ne cere partidul să realizăm cu mai multă înțelepciune și consecvență pentru a îmbunătăți munca de educație în rîndurile tineretului. Este ceea ce, sînt convins, își va propune pentru agenda bogată a dezbaterilor sale Congresul organizației revoluționare a tineretului comunist din România. Investițiile în această acțiune de o covirșitoa- re importanță pentru societate sînt fără îndoială cele mai rodnice. Deplina și cea mai durabilă recunoștință a tineretului pentru a- ceastă grijă este viitorul însuși, înfiripîn- du-se firesc din prezent, conform unei dialectici proprii societății socialiste — spațiul nostru de creștere.

CONSFĂTUIREA MINIȘTRILOR AFACERILOR
EXTERNE Al STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL OL LA VARȘOVIA
->în zilele de 18 și 19 februarie va avea loc la București Consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai | statelor participant^ la Tratatul de

la Varșovia pentru discutarea problemelor privind pregătirea Conferinței general-europene pentru securitate și colaborare în Europa.
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FAPTUL 0 solidă bază locală

VERS
pentru dezvoltarea

Voiaj
cu bucluc

construcțiilor județului
De cite ori pleca în străinăta

te, R. Friss din Cluj se întorcea 
acasă cu tot felul de obiecte 
pe care le comercializa la preț 
de speculă. în felul acesta, sub 
„firma" voiajurilor, pusese pe 
roate un adevărat magazin 
clandestin. La o călătorie re
centă, a „uitat" să declare orga
nelor vamale valuta și obiec
tele prețioase introduse în țară. 
De data aceasta însă n-a mai 
ajuns să le pună in valoare. 
Pentru că, pînă una-alta, va 
trebui să treacă mai întîi prin 
fața, instanței de judecată pen
tru infracțiunea de speculă și 
nepredare în termenul prevă
zut de lege a mijloacelor de 
plată străine.

Județul Alba dispune de însemnate bogății ale solului și subsolului. Printre acestea, un loc important îl dețin materiile prime pentru producerea materialelor de construcții. în cincinalul trecut, ramura materialelor de construcție a înregistrat creșterea cea mai dinamică — 505 la sută — mareînd astfel avîntul economiei unui județ în puternică dezvoltare. Cum evoluează în continuare valorificarea resurselor existente în județul Alba pentru producerea materialelor de construcție ? Pe această temă am purtat o convorbire cu ing. Șofron Muntean, prim-vicepreșe- dinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Alba.

Convorbire cu ing. 
Șofron MUNTEAN, 

prim-vicepreședinfe al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 

județean Alba

în căutarea
unui turistNu de mult, la noul hotel „Rusca" din Hunedoara a poposit un turist din Olanda. La plecare a uitat pe o noptieră portofelul în care, pe lingă o însemnată cantitate de valută străină, mai avea diferite acte importante, precum și o colecție de mărci filatelice rare. A doua zi, una dintre salariatele hotelului, Stela Popescu, găsind portofelul, l-a predat organelor locale de miliție, care au început să caute păgubașul. După căutări care au durat mai multe zile, acesta a fost găsit la Brașov. La scurtă vreme după aceea, el a reintrat în posesia tuturor obiectelor pierdute.
Isprăvile
unui vînător

Era vînător, și din cite se 
spunea, rareori se întorcea acasă 
cu tolba goală. Nimeni nu știa 
insă ce vina. Pentru că Nichita 
Pilug din Dorna Cîndreni (Su
ceava), evitînd din principiu să 
vineze împreună cu alții, por
nea prin pădure de unul sin
gur. Acum cîteva zile, un vînă
tor localnic, hotărît, pesemne, 
ca orice vînător să arate că a- 
tunci cînd vrea, nu se întoarce 
cu mina goală, și-a luat inima 
în dinți și s-a dus la el... să 
cumpere o piele de jder ! Pen
tru a-i salva obrazul. Nichita 
Pilug i-a vîndut o piele cu 600 
lei. După ce s-a încheiat tirgul, 
i-au picat acasă însă și alți oas
peți. La controlul efectuat cu 
acest prilej, ei au descoperit 
aici cinci schelete de jder, o 
piele proaspătă de mistreț, două 
picioare de cerb, o pulpă de că
prioară și... șase curse ! — toate 
acestea fiind dovezi evidente ale 
unei îndeletniciri nepermise : 
vlnatul fără autorizație. In fața 
acestor probe, filiala de vinătoa- 
re i-a ridicat permisul și arma 
de vînătoare, obligîndu-l la plata 
Unei despăgubiri in valoare de 
circa 16 000 lei. Totodată, cazul 
său va fi deferit și instanței de 
judecată.

Cursa
noroculuiLa volanul autoplatformei 21—AG—316, conducătorul auto Constantin David transporta 7 autoturisme — „Dacia-1100" pe șoseaua Pitești-Rm. Vîlcea. După o bucată de drum a oprit mașina pentru a-i pune apă la motor. De îndată ce a coborît însă din cabină, autoplatforma oprită în pantă, din cauza tțnei defecțiuni la sistemul de frî- nare, a pornit cu toată viteza la vale. Un timp, ea a ținut șoseaua, dar apoi șl-a croit singură drumul pe care a mers pînă cînd... a rămas „în pană“ 1 Cînd a ajuns-o din urmă, șoferul a constatat că „se auto- ghidase" perfect. Nici ea, nici cele 7 autoturisme nu suferiseră nici cea mai mică avarie. De data aceasta, șoferul avusese noroc cu... autoplatforma ! II va mai ajuta oare și în alte împrejurări de acest fel ? Greu de spus.Tot mai sigură rămîne deci frînă bună ! o

— După cum sintem infor
mați, resursele locale de mate
riale de construcție se impun în 
prezent cu precădere atenției 
consiliului popular județean.

Există mari posibilități de sporire în continuare a acestei producții.întreprinderea de industrie locală pentru materiale de construcții Sîntimbru are și o secție de prefabricate din beton la Cetatea de Baltă, care produce tuburi de canalizare, dale pentru trotuare, borduri stîlpi pentru garduri, stîlpi spalieri pentru vie etc., pentru diferiți beneficiari.

Cu si fără9

mănuși»

Lucrînd ca electrician 
grupul industrial de foraj și 
fracție a țițeiului din Moin

la
_____ _____ . . . ex

tracție a țițeiului din Moinești, 
Mihai Pătraș.c din Tecuci 
(Bacău) a observat că o seamă 
de piese de la stațiile de auto
matizare și telecomandare a 
sondelor pot fi utilizate și la a- 
paratele de radio și televizoare. 
Nu a stat mult pe gînduri: a în
ceput să le descompleteze, sus- 
trăgînd 88 de blocuri electronice, 
în valoare de aproape 130 000 
lei. Lucra cu mănuși pentru a 
nu lăsa urme. O singură dată 
a făcut imprudența de a nu 
pune mănușile și... a fost prins. 
Zilele trecute, în fața petroliș
tilor din Moinești, a avut loc 
procesul public in cadrul căruia 
a fost judecat împreună cu 
complicii lui. Pentru faptele să- 
virșite, el a fost condamnat la 16 
ani închisoare și confiscarea a- 
verii, iar Ovidiu lacob, Aure
lian Diacon și Emilian Goia, 
care valorificau piesele respec
tive, la închisoare pe diferite 
termene.

Rubricâ redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorahe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— Trebuie să menționăm — ne spune interlocutorul nostru — că, în ultimii ani, în centrul preocupărilor noastre a stat crearea unei întreprinderi capabile să folosească de care dispunem. O astfel prindere pentru materiale strucție a luat ființă anul Sîntimbru. Este o unitate triei locale, care folosește în exclusivitate materia primă existentă în județ : argila pentru cărămizi din carierele de la Sîntimbru, Blaj, Răz- boieni și Cetatea de Baltă ; nisipul de la Crăciunel ; calcarul din cariera de la Poiana Aiudului și Valea Mică ; piatra din carierele de pe Valea Sebeșului ; bentonita de la Ciu- gud ; balastul de pe Valea Mureșului etc.Producția de cărămizi pentru construcții a crescut în cincinalul trecut cu 64 la sută. S-au construit uscă- toare-tunel la secțiile de cărămidă Războieni și Sîntimbru — fapt care a determinat trecerea în acest sector de la activitatea sezonieră la cea continuă — s-a mărit capacitatea de ardere la fabrica din Războieni și s-a redeschis secția de cărămidă de la Cetatea de Baltă.O preocupare a industriei noastre locale o constituie ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor. Astfel, la Crăciunel și Părăul Iovului extragerea nisipului pentru construcții a fost, în mare parte, mecanizată. Aici se obține în prezent o materie primă de calitate, superioară prin puritatea, finețea și omogenitatea granulației, utilizată sticlei și amestecurile de formare.Agregatele de carieră și balastieră constituie noi surse de valorificare a materiilor prime locale. Cantitatea de agregate de carieră ce s-a extras în anul 1970 a fost de 162 600 tone.

resursele de între- de con- trecut la a indus-

în industriaîn turnătorii- pentru

— Din bilanțul înfățișat reiese 
că în județ sînt rezerve reale 
pentru producerea materialelor 
de construcții, în mare parte 
puse în valoare. Sînt însă și de
ficiențe care limitează finaliza
rea intențiilor industriei locale 
în această privință. In ultimii 
ani, de pildă, planul Ia cărămizi 
nu a fost îndeplinit. Ce se în
treprinde pentru înlăturarea u- 
nor asemenea neajunsuri ?— Din capul locului trebuie să a- rătăm că unitățile de cărămidă din județul Alba sînt dotate cu utilaje vechi, care — din cauza gradului a- vansat de uzură — reclamă uneori un mare timp de staționare pentru efectuarea de reparații. Au existat, pe de altă parte, și deficiențe de altă natură. Din păcate am considerat, în mod nejustificat, că problema valorificării condițiilor naturale este rezolvată prin realizarea cadrului formal și anume : înființarea întreprinderii amintite. întreprinderea din Sîntimbru a demarat greoi, cu multă inerție, în rezolvarea unor probleme de organizare a muncii ; conducerea ei a manifestat lipsă de inițiativă și receptivitate la anumite sugestii, ceea ce a făcut ca posibilitățile existente să rămînă nefructificate. Astfel, în timp ce șantierele de construcții de locuințe din Alba Iulia simțeau lipsa cărămizilor, Fabrica Sîntimbru, situată la numai 10 km, întîrzia să le livreze. De altfel, fabrica nu și-a realizat planul anual pe 1970, rămînînd în restanță cu circa 8 milioane de cărămizi.Uneori, n-am găsit soluția cea mai bună pentru că- n-am insistat, suficient în rezolvarea anumitor probleme dificile. La Poiana Aiudului, de pildă, se producea var la un preț ds

REALIZĂRI DE PRESTIGIU
ALE TINERETULUI PATRIEI
Corespondenții „Scînteii" transmit

SIBIU. Pe lingă valoroasa contribuție a tinerilor sibieni la îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor cincinalului trecut și a planului pe 1970, la dezvoltarea vieții sociale și culturale a județului — criterii principale pentru care comitetul județean al U.T.C. a fost distins recent cu diploma de onoare a C.C. al U.T.C. — realizări deosebite au fost obținute prin munca patriotică. Peste 50 000 de tineri — români, germani și de alte naționalități — au executat în cursul anului trecut 8 milioane ore de muncă patriotică, realizînd lucrări în valoare de peste 33 milioane lei. Printre acestea : colectarea a peste 20 000 tone de fier vechi, efectuarea unor lucrări de gospodăriri și îngrijiri de arboret pe 161 hectare, recoltarea a 30 087 kilograme plante medicinale, curățirea a 7 046 hectare de pășuni și finețe, amenajarea și îngrijirea a 690 950 metri ' pătrați de spații verzi. Multi dintre U.T.C.-iști au putut fi in- tilniți pe cele 30 de șantiere locale ale tineretului organizate pe raza județului — aeroportul Sibiu, teatrul de vară al tineretului și Muzeul tehnicii populare din Sibiu, ștrandurile din Copșa Mică și Agnita etc.
NEAMȚ. în perioada premergătoare Congresului U.T.C. au fost organizate în județul Neamț ample acțiuni de muncă voluntar-patriotică, în special la înfrumusețarea localităților și colectarea deșeurilor. De la începutul anului, au fost colectate și trimise spre oțelăriile patriei aproape 500 de tone fier vechi și colectate circa 10 tone maculatură și 10 000 bucăți ambalaje sticlă. Săptămîna 15—22 februarie 1971 a fost declarată, în întreg județul, „Săptămîna muncii vo- luntar-patriotice", precoriizîn- du-se realizarea unor economii la lucrările finanțate de gospodărirea și înfrumusețarea localităților în valoare de circa 100 000 letTrebuie, de asemenea, menționată acțiunea denumită „milimetru, gram, secundă", organizată Ia cele două întreprinderi mecanice din municipiile Piatra Neamț și Roman, care își propun ca obiective : reducerea consumurilor specifice de metal, ridicarea calității produselor și întărirea disciplinei la locul de muncă.în același timp, la liceul „Petru Rareș" din Piatra Neamț a avut loc un colocviu pe tema : „Tineretul școlar șl Congresul al IX-lea al U.T.C.", iar la liceul „Calistrat Hogaș" din aceeași localitate s-a deschis expoziția de

artă plastică „Tinere talente", dedicată congresului.
CLUJ. în cinstea Congresului U.T.C., tineretul din județul Cluj s-a angajat într-o seamă de acțiuni patriotice de mare amploare. în uzinele și întreprinderile cu un număr .mare de tineri s-au organizat olimpiade pe profesii pentru însușirea tainelor meseriei. La Fabrica de piele și încălțăminte „Clujana", sute de tineri au participat la o- limpiadele „Pantofarului", „Rih- tuitorului" și „Lăcătușului", iar la întreprinderea „Unirea" la o- limpiadele „Strungarului". La „Industria sîrmei" Cîmpia Tur- zii s-au organizat concursuri pe meserii intre oțelari și laminatori. Un mare număr de tineri au participat la concursul ..Cartea tehnică și producția". în a- gricultură au fost organizate consfătuiri cu tinerii mecanizatori și concursul „Cea mai bine gospodărită secție I.M.A.". Un alt concurs, cu largă participare, este cel intitulai : ,',Țînărul întreabă, inginerul răspunde".De la începutul anului și pînă în prezent, în cadrul acțiunilor patriotice, tineretul din județ a colectat 1 000 tone deșeuri metalice, au executat peste 150 000 ore de muncă patriotică pe diferite șantiere in cadrul întreprinderilor pentru buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor. Organizațiile de tineret din județ participă la întrecerea pentru cea mai frumoasă bază sportivă școlară. Au fost, de asemenea, organizate excursii pentru cunoașterea frumuseților patriei. a locurilor istorice.
IALOMIȚA. In zilele P^- mergătoare Congresului al IX- lea al U.T.C., tinerii din județul Ialomița au inițiat o serie de acțiuni dedicate acestui eveniment. Uteciștii din Grădiștea au colectat și predat, într-o singură zi, 3 tone metale vechi, cei de la Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, S.M.A. Slobozia și Combinatul de îngrășăminte a- zotoase — 4 vagoane fier vechi, iar tinerii de la I.A.S. Modelu și-au propus să colecteze 5 tone de metale peste angajamentul initial și au declarat săptămîna 15—23 februarie, „Săptămîna acțiunilor nea, în nirea, strîns mari cantități de ambalaje și 15 tone metale vechi. Din inițiativa comitetului județean al U.T.C., în toate întreprinderile din județ s-a declanșat acțiunea „Nici un tînăr sub plan in cinstea congresului".

patriotice". De aseme- comunele Dichiseni, U- Jegălia. Borcea s-au 6 000 tone maculatură,

cost neeconomicos. După o analiză sumară a situației s-a hotărît ca a- ceastă sursă să fie părăsită. Conducerea industriei locale a acceptat cu multă ușurință soluția cea mal comodă, considerînd că e o „tradiție" în județul Alba să se aducă varul și alte materiale de construcții din județe vecine. Asemănător s-au petrecut lucrurile în privința înlocuitorilor de cărămidă. Există posibilități de exploatare a balastului, dar ele nu sînt puse în valoare. Asta în timp ce unele șantiere industriale din Alba Iulia aduc balast din județul Satu-Mare sau din Oltenia.Trebuie să mai adăugăm însă că desfacerea produselor rezultate prin prelucrarea bentonitei, de pildă, este dirijată de Ministerul Minelor, care nu asigură balanța de livrare la nivelul capacităților de producție. Astfel, în anul 1971 am cuprins în plan 12 000 tone bentonită măcinată, din care am primit balanță numai pentru 4 100 tone. Din această cauză nu putem să prevedem fondul de investiții pentru dezvoltarea secției, deși rezervele de bentonită permit acest lucru.
— In județul Alba s-au des

chis noi șantiere de construcții. 
Cererea pentru materiale de 
construcții va spori și mai mult. 
Ce măsuri preconizați pentru a 
asigura aceste necesități pe 
pian local ?— Comitetul executiv a analizat situația din acest domeniu și a stabilit măsuri pentru extinderea mecanizării, pentru modernizarea producției de cărămizi. în primul rînd este necesară o completă sistematizare a Fabricii de cărămizi Sîntimbru. S-a perfectat în acest scop un contract pentru întocmirea unui studiu de către I.P.M.C. București, lucrările de construcție a noilor obiective ur- mînd să înceapă în 1972. In anul 1975 se va produce cu 10 milioane bucăți cărămizi în plus față de capacitățile actuale. Pentru o rațională exploatare a argilelor s-au întocmit documentații privind rezervele geologice existente și tehnologiile de prelucrare elaborate pentru fabricile de cărămizi Sîntimbru și Războieni. De asemenea, se va mări capacitatea de ardere la secția de cărămizi ceramice pentru construcții din Blaj. Aici s-a deschis o nouă carieră în vederea asigurării cu materie primă a capacităților de producție. La secția de la Cetatea de Baltă se vor construi noi șoproane pentru uscarea naturală a cărămizilor, iar la Războieni se va mări capacitatea de uscare a uscătoarelor-tunel, prin punerea în funcțiune a. încă două tunele. Tot în scopul creșterii producției de cărămizi ceramice de construcții și al îmbunătățirii calitative a acestora.se vor asimila noi tehnologii de fabricație, în special la Fabrica Sîntimbru.în prezent, calibrarea, sortarea șl Încărcarea calcarului se fac manual. Din această cauză, posibilitățile de mărire a capacității de exploatare sint limitate. Pentru extinderea capacității s-a întocmit un studiu teh- nico-economic de dezvoltare și sistematizare a exploatării care prevede sporirea producției la 462 000 de tone pe an. Lucrările de dezvoltare și sistematizare vor fi terminate la sfîrși- tul acestui an. Menționăm, de asemenea, că la Aiud se vor construi cuptoare pentru calcinarea calcarului obținut la Poiana Aiudului.începînd cu anul 1972, la Fabrica de cărămizi ceramice Sîntimbru înființăm o secție pentru prefabricate din beton armat, a cărei capacitate este de 4 000 mc pe an. S-a întocmit deja un studiu geologic privind determinarea rezervelor de balast din albia rî- ului Mureș, in zona satelor Coșlariu și Teleac, localități apropiate de Sîntimbru. Balastierele vor fi dotate cu o stație de spălare-sortare cu o capacitate de 100 000 mc pe an. Cantitatea de balast ce va prisosi va fi livrată întreprinderilor de construcții.Acestea sînt. în linii mari, măsurile pe care le preconizăm pentru sporirea producției de materiale de construcție atît de solicitate și în județul nostru. De notat că valoarea produselor rezultate prin prelucrarea resurselor locale va crește de la 33,5 milioane Iei, cit reprezintă în 'prezent, la 52 milioane lei în 1975. Ca rezultat, vom dispune de materiale de construcții ieftine, de calitate și se vor elimina cheltuielile de transport de la distanțe mari.

Printre programele prioritare ale dezvoltării economiei noastre se numără și cel avind ca obiect lărgirea resurselor și valorificarea superioară a masei lemnoase. Numeroase institute de cercetare și proiectare, stațiuni experimentale, combinate de exploatare și industrializare a lemnului, unități chimice și altele sînt angrenate în realizarea acestui program, masa lemnoasă fiind o prețioasă materie primă și una din importantele resurse naturale solicitate în foarte multe domenii.Folosirea pe scară tot mai largă a Înlocuitorilor și reducerea consumurilor specifice de lemn în cadrul diferitelor sale utilizări tradiționale nu pot rezolva integra! decalajul dintre cererea de masă lemnoasă și posibilitățile de a o satisface. în multe țări ale lumii și mai ales în Europa s-a creat un dezechilibru între consumul de lemn și capacitatea resurselor forestiere. Despre aceasta ne-a vorbit ing. Claudiu Lăzărescu, C.N.C.S., conclrjzînd : poate fi restabilit; numai in condițiile respectării dezideratului de a se ■recolta din păduri un volum de masă lemnoasă care să nu depășească posibilitățile de producție a resurselor forestiere e- xisfente. Să nu uităm că durea are și funcții, cum fi asigurarea gimului hidrologic, prevenirea eroziunii terenurilor accidentale, ameliorarea climatului. în acest context, relația consum - resurse forestiere prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică generală".Răspunzind necesităților mereu crescînde, oamenii de știință studiază căile de lărgire a resurselor de lemnoasă, tre metodele propuse, cităm mărirea suprafețelor cultivate, substituirea arboretelor slab productiveprin specii repede crescătoare(care dau peste 10 an și hectar), folosirea de genetic ameliorat, ridicarea productivității pădurilor existente (îngrijirea și combaterea dăunătorilor), extinderea rețelei de drumuri forestiere, pentru punerea în valoare a tuturor produselor.Interesindu-ne de modul In care se preocupă de aceste probleme cercetarea științifică românească de profil, ne-am adresat pentru început prof, dr. docent ing. Ion Popescu-Zeleiin, membru corespondent al Academiei, director adjunct științifio al Institutului do cercetări, studii și proiectări silvice (I.C.S.P.S.), care ne-a spus :„Dacă privim lucrurile în mod 'lucid, vom vedea că nu toate căile de lărgire a resurselor de masă lemnoasă pot fi aplicate la ora actuală, împăduririle, de pildă, sînt limitate prin faptul că și agricultura caută, în mod firesc, noi suprafețe cultiva- bile. Iată de ce eforturile cercetătorilor și proiectanților din institutul nostru so îndreaptă mai ales către lărgirea ariei speciilor repede crescătoare. Printre realizările obținută în această privință, amintesc extinderea molidului în afara arealului da vegetație (5 000 ha anual), cultivarea cu plopi și salcie a incintelor îndi- guite din Delta Dunării ș.a.“.Investigațiile întreprinse în cadrul acestei anchete ne-au arătat că există și rezerve de masă lemnoasă încă' insuficient folosite. „Aurul verde" rămas în pădure, sub formă de așa- zise resturi, își pierde caratele, degradează, devine impropriu folosirii în economie. Una dintre principalele cauze o constituie absen-
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ta unei rețele satisfăcătoare de drumuri de acces. ..Completarea rețelei existente, pină ia obținerea densității optime, impune eforturi deosebite — ne-a spus ing. Nicolae Dumitrescu. director adjunct științific al Institutului de cercetări și proiectări pentru industria lemnului (I.C.P.I.L.). în actualul cincinal, se vor construi în fiecare an circa 1 500 km de drumuri forestiere, iar întreținerea rețelei necesită și ea un volum mare de lucrări. Pentru a face față acestor sarcini dificile, trebuie să trecem de la procedeele bazate pe munca manuală, Ia metodele moderne, folosind la maximum mijloace mecanizate, în acest scop, efectuăm cercetări îndreptate spre realizarea unor echipamente sau utilaje specifice. în primul trimestru al acestui an va fi realizat un echipament cu freză de zăpadă, cu tambur cu aripioare metalice, acționat de un motor propriu (de producție indigenă), care va fi cuplat la încărcătorul IFRON. Acest tip do freză va fi dintre cele mai moderne existente pe plan mondial

FORESTIERE

lorificării masei lemnoase eforturile ar trebui să fie astfel corelate incit să se obțină un maximum de eficientă în elaborarea soluțiilor necesare. De altfel, măsurile care se întreprind se bazează din ce în ce mai mult pe 
o strinsă colaborare între toți factorii 
interesați in satisfacerea necesităților 
de material lemnos. Un exemplu grăitor ne-a fost furnizat de ing. Pe
tru Haring, cercetător principal la 
Stațiunea experimentală forestieră 
Cluj.„Cu sprijinul inspectoratelor silvice din raza noastră de acțiune am efectuat o rărire a arboretelor de pin. Materialul rezultat a fost folosit intr-o stație-pilot a Combinatului de celuloză și hîrtie-Dej, pentru prepararea pastei de celuloză necesară fabricării hîrtiei. Rezultatele obținute au dovedit că este necesară extinderea pinului, prin cultivarea lui în zona dealurilor, punîndu-se astfel în valoare unele terenuri erodate sau expuse erodării. Țin să subliniez că realizarea cercetării a fost posibilă tocmai datorită unei conlucrări strîn- se cu specialiștii chimiști ai C.C.H.- Dej".Problema lărgirii resurselor de masă lemnoasă a dobindit un caracter prioritar în toate țările dezvoltate, deficitare la acest capitol. Sub impulsul u- nei necesități stringente, au luat ființă numeroase organisme internaționale, a- vînd sarcini de coordonare și îndrumare. „Specialiștii din țara noastră pun mare preț pe colaborarea cu colegii lor de pretutindeni, ne-a declarat ing. Gheorghe Marcu, șef de secție la 

I.C.S.P.S. Participarea la activity • tea Grupelor pei manente de lucru C.A.E.R. pentru silvicultură mecanizare,unii internaționale a institutelor de cercetări forestiere, Comisiei forestiere europene și Comisiei ternaționale plopului din drul F.A.O. dovedește a în ducereamc producție pematerial

se

ancheta științifică

și va aduce o economie anuală da circa 1 200 000 de lei".La diminuarea urmărilor deficitului de masă lemnoasă au contribuit și institutele de cercetări și proiectări din construcții, industria minieră, transporturi și agricultură. Ele și-au îndreptat atenția spre lemnul industrial, în primul rînd. lemnul pentru celuloză, urmat de buștenii destinați industrializării ca placaje, furnire și diferite sortimente pentru construcții. „în scopul acoperirii lipsei de materie primă — ne-a relatat 
ing. Edmond Reihmantl, director ad
junct științific al Institutului dc cer
cetări și proiectări pentru industria 
celulozei și hîrtiei (I.C.PC.H.) — preocupările noastre au ca , obiect studiul stufului și paielor de grami- nee, necesare fabricării celulozei pa- petare, care intră în compoziția hir- tiei de scris și tipărit. Aceste plante anuale sint folosite în amestec cu celuloza dm rășinoase, în proporție de 40—70 la sută, ceea ce constituie o importantă economisire a lemnului de rășinoase. Totodată, s-a cercetat valoarea papetară a diferitelor specii de lemn de foioase moi și tari, sta- bilindu-se capacitățile de utilizat. Astfel, se prevede că în perspectiva anului 1980, industria celulozei și hîrtiei va beneficia de o cantitate de circa 250 000 mc de lemn de foioase moi. De asemenea, rezultatele cercetărilor întreprinșe ne îndreptățesc să credem că vom putea economisi circa 140 000 mc de rășinoase și 90 000 mc lemn de foioase tari anual".Avind în vedere că aproape fiecare sector economic îsi dezvoltă o bază de cercetare proprie în domeniul va-

in- a case fi _________ la bun sfirșit a unor importante cercetări".Din discuțiile purtate șl cu alți interlocutori am retinut că, în actualul cincinal, temele de cercetare se vor axa mai pregnant pe raționalizarea consumului de lemn, prin reducerea consumurilor specifice, ca efect al îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație la celuloză și hîrtie. De asemenea, se va extinde utilizarea maculaturii ca înlocuitor parțial de masă lemnoasă și introducerea în producție a unor noi materiale, în scopul reducerii de semifabricate fibroase papetare. Trebuie să existe o preocupare sporită pentru întărirea și folosirea la maximum a bazelor experimentale existente. în acest sens, unii specialiști considerau drept o strictă necesitate înființarea unei stațiuni de genetică forestieră.Complexitatea acestor probleme, determinată de caracterul specific al fondului nostru forestier, cit și de cerințele numeroșilor consumatori de lemn, impune o riguroasă coordonare a tuturor eforturilor cercetării și ale producției, pentru a asigura atît o- rientarea investigațiilor spre problemele esențiale, cit și o rapidă și eficientă valorificare a rezultatelor obținute. în această acțiune de ordin, cercetarea științifică mată să elaboreze soluțiile eficiente, care să constituie surilor practice menite să lărgirea resurselor de masă lemnoasă.

deosebit de utilă

prim este che- cele mai baza mă- ducă Ia

Interviu realizat 
de Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scînteii

Ing. Ion LAZAR

In noua secție de încălțăminte pentru femei de la fabrica „Clujana

LA COMBINATUL TEXTIL IAȘI DIVERSIFICAREA PRODUSELOR UZINEI
Gamă largă
înființată în 1959 pe scheletul unei simple cooperative meșteșugărești de confecționat lenjerie, Fabrica de confecții din cadrul Combinatului textil Iași și-a căpătat, de-a lungul anilor, un bun renume in realizarea de confecții pentru bărbați, femei și copii într-o gamă largă de modele, desene și poziții colo- ristice. Produsele realizate aici — cămăși din pînzeturi de bumbac și mătăsuri artificiale, pantaloni de stofă și doc și impermeabile din tergal — sînt mult căutate de cumpărătorii interni și externi. Circa o treime din producția de lenjerie și pantaloni este contractată cu beneficiari de peste hotare. La fabrica ieșeană se confecționează cămăși în peste 150 de modele, pantaloni in 50 de desene și poziții coloristice. iar impermeabile în 10 modele.Mergînd pe linia satisfacerii gusturilor și cerințelor cumpărătorilor, încă din 1970 colectivul fabricii ieșene a introdus în producția de serie și cămăși din relon cu contextura iuni și în culori grena, alb, bej, crem, bleu

de modele
și maro. Aceste cămăși se poartă bine în fiecare anotimp al a- nului, se întrețin ușor, spălîn- du-se cu orice fel de detergent, și nu se calcă.După cum ne Informează tovarășul Iorgu Mihoci, inginerul șef al fabricii, urmează ca încă in trimestrul I din acest an să înceapă și producția de cămăși și bluze din tercoturi realizate de fabrica „Țesătura" Iași, precum și a impermeabilelor ma- tlasate din țesături produse de țesătoria de mătase „Victoria" din localitate. Creatorii de modele ai fabricii au pregătit încă din anul trecut peste 350 de noi modele pentru confecții.Paralel cu pregătirea producției, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ai fabricii, a- julați de specialiștii de la combinatul textil. își ridică continuu nivelul de calificare și specializare, iar in fabrică se fac dotări corespunzătoare cu mașini și utilaje pentru realizarea unei game cit mai largi de confecții.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

DE UTILAJ PETROLIER TIRGOVIȘTE
Datorită performanțelor lor, produsele Uzinei de utilaj petrolier din Tîrgoviște sint exportate in 25 de țări, unde se bucură de o bună apreciere. In structura producției uzinei tîr- goviștene au intervenit, în ultimii ani, modificări substanțiale în ceea ce privește sortimentele, calitatea și complexitatea produselor. La uzina tîrgoviș- teană au intrat în producția de serie noi tipuri de instalații de foraj și de intervenție la sonde, sondeze geologice pentru minereuri, puțuri de apă și cercetări hidrologice, automacarale, pompe, racorduri speciale etc. încă din anul trecut se realizează aici o gamă largă de armături industriale din oțel, care își găsesc o largă aplicare in industria de petrol și energetică, in fabricile de îngrășăminte și produse chimice, în industria alimentară, a lemnului, în hidrologie, peste tot unde se lucrează la temperaturi și presiuni ridicate, în medii toxice sau inflamabile. Se evidențiază dintre acestea, robinetele de închidere

și reținere cu ventil pentru presiunea nominală de 100—400 atmosfere și temperatura de lucru între 450—570 grade Celsius, precum și seria robinetelor de reglare cu ventil acționate cu energie auxiliară. Armăturile de reglaj pentru automatizare cu ventil cu servomotor de diferite tipuri produse la Tîrgoviște pot fi utilizate pentru reglarea debitului sau a altor parametri din mediile fluide, corozive sau necorozive, toxice sau inflamabile, la temperaturi scăzute sau ridicate cu presiune nominală pină la 160 de atmosfere și temperatura de lucru de la 200—570 grade Celsius. Calitatea ireproșabilă de execuție și buna lor funcționare în exploatare fac ca armăturile industriale din oțel fabricate la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște să constituie un succes de prestigiu al industriei noastre constructoare de mașini.
C. SOCI
corespondentul „Scînteii

acestora.se
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EXPUNEREA
EE

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) dar este de înțeles, tovarăși, că o producție de 3,5 miliarde lei, în condițiile unei dotări superioare și ale unei creșteri importante a numărului de salariați, nu poate fi a- preciată ca acceptabilă. Este necesar ca, intehsificînd ritmul de înzestrare tehnică a uzinei și reali- zînd sporul suplimentar al numărului de salariați, să obțineți o creștere mult mai mare a producției, nu numai din punct de vedere valoric — deși și aceasta are importanță, deoarece presupune introducerea în fabricație a unor produse cu grad mai înalt de tehnicitate și deci cu o valoare economică mai ridicată — dar și din punct de vedere fizic. Cred că, în această privință, există toate condițiile ca uzinele „23 August11 să se prezinte la sfîrșitul anului 1975 ca cea mai puternică uzină din sec- 'orul construcțiilor de mașini și cu ■ezultate care să-i permită să ocupe primul loc sau în orice caz să se situeze pe unul din primele locuri în cadrul Industriei constructoare de mașini.Se impune, desigur, o activitate amplă și susținută, întrucît realizarea acestor sarcini nu va fi deloc ușoară. Va fi necesar ca întregul colectiv să revadă și să dezbată serios planul întreprinderii, programul de dezvoltare, să înțeleagă că planul îl elaborează uzina, că ea este aceea care trebuie să stabilească cum să gospodărească mai bine toate mijloacele de care dispune pentru a obține maximum de rezultate economice. Fiecare dintre dumneavoastră, tovarăși, sînteți proprietarii acestei uzine, pentru că statul, societatea, v-a încredințat sarcina ca, în colectiv, să administrați aceste bunuri materiale și financiare — în calitate de proprietari și de producători. De aceea trebuie să gîn- diți împreună cum să folosiți mai bine mașinile și celelalte mijloace tehnice pe care le aveți la îndemână, pentru a realiza un cît mai mare randament în toate domeniile de activitate. Așa trebuie să procedați și așa va trebui să procedeze fiecare colectiv de uzină, de întreprindere, de instituție economică și științifică. în măsura în care fiecare colectiv va judeca astfel și va rezolva problemele pornind de la faptul că el este stăpîn al mijloacelor unității în care lucrează, că împreună cu celelalte colective de oameni ai muncii sînt stăpînii tuturor bogățiilor patriei; vom reuși să obținem rezultatele pe care ni le propunem, vom asigura în cincinalul actual o puternică dezvoltare a construcției de mașini. Numai așa vom face ca acest cincinal să fie într-adevăr cincinalul perfecționării, al ridicării din punct de vedere tehnic a construcțiilor noastre de mașini care, realmente, trebuie să devină ramura conducătoare a economiei, în stare să rezolve orice problemă pe care o va pune progresul tehnic, revoluția tehnico-științifică de azi și de mîine.Pornind de aici, prima problemă este, după părerea mea, aceea a însușirii de noi produse de înaltă tehnicitate și calitate, cu tot ceea ce implică această. Este necesar să trecem într-adevăr la o bună specializare a producției, chiar în cadrul uzinelor „23 August", iar acum a întregului grup de uzine. Este încă destul loc pentru adîncirea specializării, pentru o folosire mai rațională a potențialului tehnic, a spațiilor de producție, a mașinilor și forței de muncă.Dar, așa cum au subliniat cîțiva tovarăși aici, Ministerul Construcțiilor de Mașini va trebui să meargă mai departe, la dezvoltarea specializării în cadrul întregii ramuri, pentru a spori productivitatea muncii și ridica nivelul tehnic al produselor. Specializînd și concen- trînd forțele pe care le avem astăzi risipite în zeci de uzine, putem rezolva numeroase probleme mult mai bine și cu rezultate incomparabil superioare.A doua problemă este aceea a cercetării științifice și, în general, a grupării și folosirii specialiștilor în secțiile de concepție. în acest domeniu, în ultimii ani am obținut rezultate bune, inclusiv în uzinele „23 August". Dar aceste realizări nu ne pot mulțumi. Nu mai departe decît compresorul pe care anul acesta îl introduceți în producție se realizează pe baza unei tehnologii pe care am importat-o, dacă țin bine minte, cu cîțiva ani în urmă ; vă închipuiți și dumneavoastră ce „tehnicitate nouă" introducem astăzi în producție, de vreme ce, atunci cînd ne-a vîndut licența, industriașul din străinătate avea deja pregătit pentru fabricație un alt compresor. De altfel, în cincinalul actual, va trebui și noi să rezolvăm această problemă, trecînd la producerea unui compresor nou, rotativ, cu mult superior celui pe care de-abia îl introducem astăzi în producție.Iată de ce problema valorificării rapide în producție a licențelor, 

dar și a dezvoltării cercetării proprii, este esențială; în tehnică, chiar și un an înseamnă foarte mult, iar după o perioadă mai îndelungată, produsul respectiv aparține trecutului. Conducerea uzinei, comitetul de direcție, întregul colectiv trebuie să ia toate măsurile pentru a organiza mai bine cercetarea, proiectarea, inclusiv folosirea inovațiilor — la care s-a referit aici un tovarăș — asigurînd aplicarea lor grabnică în producție. Aceasta este o condiție esențială a ridicării nivelului tehnic, a creșterii gradului de competitivitate al produselor românești, atît în țară cît și în străinătate.Este, de asemenea, necesar să ținem seama de propunerile făcute aici privind o mai bună legătură cu institutele de cercetări și cu învățămîntul. Sigur, sînt anumite deficiențe în activitatea unităților științifice și de învățămînt, dar cred că și conducerea uzinei, precum și ministerul pot să acționeze mai operativ, pot să se ocupe mai îndeaproape de îmbunătățirea colaborării cu aceste unități, ceea ce va aduce folos atît uzinei, cît și cercetării și învățămîntului.în legătură cu însușirea de produse noi, de înaltă tehnicitate s-au ridicat o serie de alte aspecte. Consider că este de datoria conducerii uzinei să întocmească un program de măsuri — nu în general, ci pornind de la discuțiile concrete purtate aici — cu termene precise de rezolvare, urmînd ca a- poi să raporteze periodic în fața adunării salariaților despre felul cum se soluționează aceste sarcini deosebit de importante pentru dezvoltarea viitoare a uzinelor „23 August".A doua problemă la care doresc să mă refer este aceea a organizării producției și muncii. Ținînd seama de experiența pe care ați a- cumulat-o în ultimii ani în organizarea mai bună a producției și a muncii, va trebui să se treacă la generalizarea ei în așa fel încît în 2—3 ani să obținem rezultate superioare în toate fabricile și secțiile uzinei. Se impune ca, realmente, spre sfîrșitul anului 1973, uzinele „23 August" să cunoască o reînnoire completă din punct de vedere tehnologic și organizatoric, să reprezinte într-adevăr o uzină modernă în cadrul industriei noastre constructoare de mașini. Este necesar să ne propunem această sarcină, deoarece avem capacitatea să o rezolvăm în bune condiții !Pe drept cuvînt, s-a vorbit aici de problema ridicării calificării și pregătirii oamenilor muncii. De altfel — nu este un lucru necunoscut, cu toții îl știm — aceasta este pînă la urmă un factor esențial al realizării tuturor sarcinilor, al creșterii productivității muncii.Consider că este necesar să luăm toate măsurile pentru a asigura o mai bună stabilitate a salariaților. Mă voi' referi puțin mai tîrziu la problemele sociale ridicate aici de care depinde, de asemenea, creșterea stabilității cadrelor — dar cred că, prin măsurile ce se pot lua chiar în situația actuală, trebuie să facem ca tineretul și, mai cu seamă, femeile să poată avea la „23 August" condiții mai bune de muncă.Sînt complet de acord cu problemele ridicate privind promovarea muncitorilor cu o înaltă calificare ca maiștri; de altfel, nici nu se poate concepe formarea unor maiștri destoinici și cu autoritate, decît pe baza recrutării lor din rîndul muncitorilor cu experiență, cărora să li se creeze posibilitatea de a-și însuși cunoștințele necesare de organizatori și conducători ai producției. Numai procedînd în felul a- cesta, vom avea, într-adevăr, buni conducători de producție, vom asigura o îndrumare competentă în toate sectoarele de activitate. Va trebui să rezolvăm și problema cointeresării corespunzătoare a maiștrilor. Este necesar să ținem seama de faptul că, oricîtă școală ar avea cineva, la vîrsta de 20 sau 22 de ani nu poate fi conducător de producție. (Aplauze), Atît maiștrii, cît și inginerii, trebuie să înțeleagă că — pentru a fi maiștri și ingineri buni — este necesar să cunoască bine producția. Nu poți îndruma, nu poți conduce pe cineva, dacă n-ai lucrat în producție, dacă nu știi tu însuți ce este producția. Pe drept cuvînt s-a spus aici — „de ce-i repartizăm pe inginerii venlți recent în fabrică în sectorul de concepție ?“. Ce concepție poate face un tînăr, chiar dacă a luat note excepționale la institut, cît timp el n-a pus mîna și nu știe să monteze sau să demonteze, de exemplu, un motor ? Concepția trebuie să o facă acei oameni care cunosc bine produsul respectiv, care l-au fabricat, care lucrîndu-1 „s-au lovit și peste mînă" cum se spune — aceștia vor ști cum să-1 reproiecteze. (Aplauze). Nu este nevoie de nici o hotărîre specială în acest scop ; conducerea uzinei trebuie — așa cum se proceda și în trecut — să-l pună pe tînărul inginer ajutor de maistru, maistru, să lucreze apoi tehnologia 

și numai după un șir de ani, după ce dovedește că poate fi într-adevăr om de concepție, să fie trecut în acest sector. Atunci vom avea un nivel înaintat al concepției, vom putea ține pasul cu țările avansate 1O altă problemă, despre care» vreau să spun cîteva cuvinte, se referă la reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice, la realizarea de economii și a- sigurarea, pe această bază, a scăderii prețului de cost. Dumneavoastră cunoașteți — aici cîțiva tovarăși au vorbit — că încă producem mașini și utilaje cu o greutate mare, cu un consum ridicat de material, că avem consumuri exagerate de combustibil, de energie ș.a.m.d. S-au obținut unele realizări, dar sîntem departe de a spune că putem fi mulțumiți cu ceea ce am înfăptuit pînă acum. Cincinalul actual pune de altfel sarcini importante în ce privește reducerea cheltuielilor materiale și a prețului de cost ; trebuie să realizăm, pe această cale, o sporire substanțială a venitului național. Este pentru toți de înțeles, tovarăși, că obținînd un produs cu costuri mai mici, cu cheltuieli materiale mai reduse, vom asigura creșterea corespunzătoare a părții care formează venitul național și ne vom crea disponibilități suplimentare pentru a ridica nivelul de viață al poporului, pentru a dezvolta, tot- . odată, activitatea de producție a societății noastre socialiste.în unele țări, la o producție, să zicem, de 100 de lei, cheltuielile materiale reprezintă 35 lei, mergînd pînă la 45—46 lei. La noi, o astfel de producție în industrie se realizează actualmente cu circa 60 lei cheltuieli materiale și, mi se pare, în construcția de mașini chiar cu mai mult. Vă închipuiți, tovarăși, ce s-ar obține, reducînd cheltuielile materiale de producție numai la 50 la 100 — deși încă nu ne propunem în acest cincinal să ajungem la acest nivel — la volumul actual al producției noastre industriale de peste 300 miliarde lei și de peste 500 miliarde lei în 1975 ! Cu cît ar crește venitul național, deci și fondurile disponibile pentru sporirea veniturilor oamenilor muncii, pentru dezvoltarea generală a societății noastre socialiste ! Insist asupra acestui aspect pentru că este esențial și hotărîtor pentru progresul economiei noastre. Nu ne poate fi indiferent cu ce cheltuieli materiale producem o mașină, un motor, o locomotivă. Cu cît vom consuma mai mult metal sau diferite alte materiale, cu cît vom consuma mai multă energie, cu cît fiecare bec, să zicem, va consuma kilowați în plus în mod nerațional, cu atît vom pierde din avuția patriei noastre, iar aceasta se va răsfrînge a- supra veniturilor fiecărui cetățean. Reducerea cheltuielilor materiale este deci strîns legată de asigurarea condițiilor pentru a obține creșterea bunăstării generale a poporului nostru. (Aplauze).Mergem pe un drum bun, am obținut în ultimii ani rezultate pozitive. Am vizitat multe uzine constructoare de mașini și ceea ce mi-a produs o mare satisfacție este că peste tot există această preocupare : și la uzinele „23 August" am constatat aceasta și m-a bucurat în mod deosebit. Dar mai avem încă mult de făcut în această privință și vă rog pe toți să înțelegeți că de aceste probleme‘trebuie să ne ocupăm zi de zi, ceas de ceas, pentru că de soluționarea lor depinde progresul general al societății noastre.S-a vorbit aici de problema exportului și importului. Desigur, știm cu toții că produceri? nu de dragul producției, ci pentru a satisface anumite necesități, pentru a vinde fie unor întreprinderi din țară, fie unor beneficiari externi. Trebuie să înțelegem că este necesar să ne preocupăm permanent ca produsele noastre să aibă cumpărători. Pe piața internă pînă acum lucrurile au fost întrucîtva mai simple pentru că, existînd — ca să zic așa — un fel de monopol al construcțiilor de mașini, ceea ce se fabrica trebuia să fie acceptat și primit. Dar lucrurile s-au schimbat. Dumneavoastră colaborați cu multe uzine și știți bine că pretențiile cresc mult și în mod îndreptățit. în același timp, noi livrăm mari cantități de producție pentru export. Uzina „23 August" exportă a- cum 10 la sută din produsele sale ; potrivit planului, urmează să ajungeți la 30 la sută, dar cu creșterea suplimentară pe care o prevedem va trebui probabil să exportați 45- 50 la sută din producția întreprinderii. Aceasta presupune să produceți numai și numai mașini și utilaje la nivelul tehnicii mondiale, deoarece concurența este destul de puternică pe piața mondială. De a- ceasta depinde pînă la urmă posibilitatea ca să dezvoltăm uzina la nivelul pe care ni-1 propunem ; dacă nu vom realiza o producție de nivel tehnic corespunzător, care să concureze cu succes produsele similare de pe piața mondială, nu vom putea extinde activitatea uzinei în 

ritmul la care m-am referit. Prin urmare, lărgirea exporturilor condiționează în mod nemijlocit dezvoltarea uzinei și, deci, însăși creșterea veniturilor oamenilor muncii de la „23 August". Tot așa, de reducerea importurilor și utilizarea în mai mare măsură a produselor și materialelor din țară depinde c- conomisirea valutei și folosirea ei în alte scopuri; aceasta presupune să ne ocupăm mai intens de problema autodotării — despre care s-a vorbit aici — de înzestrarea, prin mijloace proprii, cu mașini-unelte și agregate.Un tovarăș de la fabrica de motoare. a adus critici sectorului tehnic al uzinei și foarte bine a făcut. Dar oare, pînă la urmă, nu fiecare fabrică trebuie să se preocupe să-și rezolve cu posibilități proprii o parte din necesarul de mașini și agregate 1 Autodotarea, producerea unor mașini și agregate necesare îmbunătățirii calității produselor, creșterii randamentului utilajelor existente se poate asigura de către fiecare fabrică, de către fiecare secție, cu participarea fiecărui inginer și muncitor. Numai în măsura în care aceasta va deveni o preocupare generală a întregului colectiv vom putea obține rezultate bune. Trebuie să spun că față de alte uzine, mai mici decît „23 August", rezultatele dumneavoastră în a- ceastă privință nu ne pot mulțumi. Aveți posibilități mari și sper că în cincinalul actual veți lichida deficiențele manifestate, făcînd ca o bună parte din utilajele și mașinile necesare modernizării secțiilor existente, precum și dotării secțiilor și fabricilor noi ce se vor construi, să se realizeze în uzină sau în colaborare cu alte uzine. Dorim ca asemenea mașini și utilaje să se producă în țară, redu- cîndu-se astfel importul lor, întrucît ele sînt foarte scumpe și, în general, se găsesc greu.La toate aceste probleme, doresc să mai adaug necesitatea unei preocupări sporite pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul uzinei. S-au obținut, este adevărat, în această privință, o serie de rezultate ; dar din cri- ticile care s-au făcut aici și mai cu seamă din propunerile care au fost formulate în adunare reiese că în acest domeniu se fac simțite o serie de neajunsuri foarte importante.Am reținut faptul că — așa cum chiar în raportul comitetului de direcție se menționează — nu s-au realizat toate măsurile privind îmbunătățirea condițiilor de muncă ; într-o serie de sectoare, mai cu seamă în sectoarele calde, sînt încă condiții grele de muncă. Va trebui să se întocmească un program complex de măsuri pentru toate sectoarele uzinei și, prin aplicarea lui, să facem ca în cel mai scurt timp să fie lichidate neajunsurile din acest domeniu, care pînă la urmă influențează și asupra bunei desfășurări a activității de producție, asupra productivității muncii.In general, consider că comitetul de direcție, sindicatul, organizația de partid trebuie să acorde mai multă atenție problemelor privind condițiile de viață și de muncă ale muncitorilor, ale tuturor salariaților. Desigur, și în această privință există rezultate bune. Am obținut o creștere generală a veniturilor oamenilor muncii în cincinal, iar în uzina „23 August" veniturile medii se ridică cu mult peste venitul mediu pe țară, care este astăzi de circa 1 450 lei ; la dumneavoastră, dacă nu mă înșel, venitul mediu este de 1715 lei. Dar, pe lîngă aceasta, tovarăși, sînt multe lucruri legate de condițiile de muncă și viață ale salariaților care trebuiau și puteau fi rezolvate mai bine. Este adevărat, așa cum- mi-au spus cîțiva tovarăși, sînt și muncitori care cîștigă lunar 3 000, iar unii chiar 4 000 de lei — și aceasta este foarte bine. Fără nici o îndoială că noi va trebui să creăm asemenea condiții ca, pe baza creșterii reale a producției, să asigurăm și creșterea veniturilor oamenilor muncii. De altfel, ne gîndim ca la definitivarea sistemului de salarizare să aducem unele corecturi în așa fel încît maiștrii și inginerii care participă direct la procesul de producție să fie mai direct legați de rezultatele generale ale secției, ale fabricii, echipei sau grupului de echipe pe care le îndrumă și conduce. în felul acesta vom crea condiții ca toți cei care se ocupă nemijlocit cu îndrumarea tehnică și cu conducerea producției să obțină o creștere a venitului lor în raport direct cu rezultatele concrete ale activității de conducere șl de îndrumare pe care au desfășurat-o. De altfel, în perspectivă acest lucru va trebui să fie valabil și pentru conducerea uzinei ; sistemul pe care noi îl experimentăm și-l vom definitiva pornește tocmai de la premisa ca, pe măsură ce se dezvoltă activitatea uzinei și sporesc beneficiile sale, să crească și posibilitățile ca cei care și-au adus contribuția la aceste realizări să obțină venituri 

suplimentare. Asemenea venituri suplimentare se pot asigura pe baza creșterii susținute a producției.In noul cincinal prevedem ca salariul real să sporească cu circa 20 la sută ; vor crește mai mult salariile mici. Probabil, la sfîrșitul anului 1975, uzina dumneavoastră va ajunge la un salariu mediu în jurul a 2 000 sau chiar peste 2 000 lei — dar toată această creștere este legată, cum am mai spus, de modul cum vom ști să realizăm sarcinile mari pe care le avem. In orice situație, însă, problema condițiilor de muncă șl de viață trebuie să constituie o preocupare generală a conducerii întreprinderii, a sindicatului, a organizației noastre de partid.Consider că va trebui să aducem anumite îmbunătățiri sistemului de repartizare a locuințelor. In cincinalul care a trecut am construit în București peste 80 000 de apartamente. Sigur, a crescut și numărul de salariați în Capitală, dar mi se pare că într-adevăr uzinei dumneavoastră i-a revenit un număr mic de locuințe. In actualul cincinal, ținînd cont și de suplimentarea pe care' vrem să o acordăm, în București urmează să se ajungă la peste 120 mii de apartamente. Cred că va trebui să ne gîndim ca uzinele, îndeosebi cele mari, să primească anual — prin repartiția de plan — un anumit număr de locuințe, atît dintre cele care vor fi închiriate, cît și din cele ce urmează să fie vîn- dute. Este necesar ca fondul de locuințe care se prevăd a fi construite cu credite de la stat să nu se mai repartizeze pe sectoare, ci să se defalce tot pe întreprinderi, corespunzător cu numărul de salariați. De exemplu, pentru uzina „23 August" ar trebui să se dea nu numai cîteva sute de apartamente spre a fi închiriate, dar și cîteva sute care să poată fi cumpărate numai de salariați! uzinei, firește cu condiția să lucreze aici. 
(Aplauze). Desigur, va trebui să condiționăm aceasta de obligația de a lucra la uzină pînă la achitarea datoriei, pentru că uzina, colectivul își iau și un anumit angajament. Sînt de părere că însăși repartizarea ar trebui — dacă nu discutată într-o adunare, deoarece este mai dificil — să fie făcută cunoscută cel puțin pe secții,să fie afișată, pentru ca salariați! să știe cine primește pentruînchiriere — aici este necesarsă avem în vedere, în primulrînd, pe cei care au salarii mai mici și familii mai numeroase — și cine apelează la cumpărare. Colectivul uzinei trebuie să aibă posibilitatea să-și spună în viitor părerea și asupra acestei importante probleme pentru viața oamenilor muncii.Sigur, tovarăși, vor mai fi greutăți cu locuințele. Noi am construit în cincinalul trecut din fondurile statului sau cu credite de la stat 344 000 de apartamente, iar prin mijloace proprii populația, îndeosebi de la sate, și-a construit încă 314 000 de case ; împreună, deci, înseamnă aproape 660 000 de locuințe. Facem în continuare e- forturi mari în acest domeniu. In cincinalul viitor vom realiza peste 500 000 de apartamente numai din fondurile statului și cu credite de la stat, în plus se vor construi încă aproape 300 000 cu mijloace proprii ; în total, așadar, 800 000 de locuințe — și tot nu vom reuși să satisfacem complet nevoile, deoarece și cel care stă astăzi în- tr-o locuință mai proastă vrea să renunțe la ea și e îndreptățit să se mute într-o locuință unde confort mai bun. E de acest lucru șl facem mari, dar pînă vom

are un înțeles eforturi rezolvadefinitiv problema, va trebui ca ceea ce construim să fie repartizat corespunzător cu e- fortul pe care oamenii muncii îl depun pentru dezvoltarea generală a patriei noastre— și clasa muncitoare trebuie să ocupe locul principal. Aici includ și inginerii, pe toți cei care lucrează în producția materială și științifică. (Aplauze).Avem prevederi mari, tovarăși, în ceea ce privește creșterea nivelului de trai și ne gîndim încă din această toamnă să luăm un șir de măsuri, începînd cu alocațiile pentru copii și urmînd, din 1972, cu a- cordarea sporului de salarii, în primul rînd pentru cei cu salarii mici, așa cum am spus la plenara Comitetului Central.Dorim ca, o dată cu ridicarea generală a nivelului de dezvoltare a țării, să obținem o creștere necontenită a bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru, întreaga politică a partidului și guvernului este îndreptată și va fi întotdeauna îndreptată spre ridicarea nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc, ea va urmări neabătut țelul de a face viața poporului nostru tot mai îmbelșugată, tot mai demnă, tot mai frumoasă și fericită (Aplauze prelungite).S-a vorbit aici despre munca comitetului de direcție și se pare că aveți un comitet de direcție 

care desfășoară o activitate bună. Este adevărat că aici, la uzinele „23 August", comitetul are o vechime mai mare decît în alte întreprinderi, fiind înființat în cadrul măsurilor de experimentare a noului sistem ; în general, sîntem în al doilea an de funcționare a acestor comitete de direcție. Deși n-a trecut mult timp, practica, viața demonstrează cît de justă a fost această măsură a înființării comitetelor de direcție. In locul așa- zisei conduceri unice, al conducerii de către un om care, oricît ar fi el de priceput, nu poate să rezolve de unul singur problemele deosebit de complexe ale unei uzine cum este „23 August" sau altele — noi am introdus principiul muncii și conducerii colective, al organelor de conducere deliberative, care dezbat și hotărăsc a- supra dezvoltării unităților economice, sociale, asupra întregii activități din patria noastră. Și putem spune, tovarăși, că acest principiu, al conducerii colective in toate domeniile și sectoarele, se afirmă ca un principiu deosebit de valoros, asigurînd soluționarea în condiții tot mai bune a tuturor problemelor dezvoltării economico- sociale a României. (Aplauze pu
ternice).Am ascultat cu deosebită satisfacție cuvîntul reprezentanților oamenilor muncii din comitetul de direcție, cît și al altor reprezentanți ai muncitorilor și trebuie să spun că — deși unii dintre ei au declarat că începutul activității comitetului de direcție a fost mai timid — am constatat că stă- pînesc bine multe probleme ale procesului de producție, ale tehnicii și că, într-adevăr, prezența lor în conducerea colectivă a întreprinderii nu este o prezență formală. Ea este într-adevăr prezența reprezentanților proprietarilor și producătorilor preocupați ca activitatea uzinei să meargă cît mai bine, ca întregul colectiv să se poată bucura din plin de rezultatele creșterii producției, să le resimtă în ridicarea bunăstării lor. 
(Aplauze puternice).în proiectul de Lege pe care îl vom supune în curînd discuțiilor generale prevedem să crească numărul acestor reprezentanți în comitetele de direcție și în consiliile de administrație. Pe de altă parte, prevedem să crească rolul adunărilor generale în luarea hotărîrilor privind dezvoltarea uzinelor, activitatea lor economică și socială. Ne • gîndim ca adunările generale să dezbată mai larg toate planurile de producție și de dezvoltare a întreprinderilor ; în fapt să nu se poată considera definitivat planul uzinei decît o dată cu adoptarea lui de către adunarea generală a salariaților — desigur, în această adunare funcționînd principiul majorității.De asemenea, ne gîndim ca adunarea generală să hotărască prin vot asupra activității comitetului de direcție. Dacă se ivește situația ca adunarea generală, de exemplu, să respingă raportul sau darea de seamă a comitetului de direcție, aceasta să însemne o dezavuare a activității comitetului de direcție respectiv și să implice — atît pentru minister, cît și pentru comitetul de sector, pentru comitetul județean de partid și pentru comitetul sindical județean sau municipal — obligația de a lua măsuri pentru îmbunătățirea activității conducerii colective a uzinei, inclusiv de a proceda, dacă apare ca necesar, la înlocuirea acelora care nu corespund sarcinilor pe care le au. în felul acesta se va întări controlul colectivului de uzină asupra celor care sînt puși să conducă, va crește și răspunderea celor care conduc în fața colectivului de oameni ai muncii. Vom întări de fapt prin aceasta colaborarea dintre cei ce sînt puși să conducă activitatea în diferite sectoare și masele largi de oameni ai muncii. Aceasta va însemna în fond o lărgire a participării oamenilor muncii și, în primul rînd, a clasei muncitoare, la întreaga activitate de conducere economică și socială a patriei noastre. în condițiile de astăzi, acejstă participare a oamenilor muncii devine o necesitate obiectivă, deoarece fără aceasta nu se poate concepe construirea cu succes a socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).După cum am spus și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, vrem ca rolul colectivelor de oameni ai muncii în desemnarea candidaților pentru diferite posturi de conducere — atît în economie, cît și în organele statului nostru — să crească, astfel ca cei care urmează să fie promovați în diferite munci de răspundere să aibă și avizul — ca să spun așa — al colectivului, adică să se bucure de încrederea celor în mijlocul cărora și-au desfășurat pînă atunci activitatea. Oare, tovarăși, nu este just ca, în cazul cînd propunem, de exemplu, de la uzinele „23 August" un ministru adjunct să întrebăm și colectivul : „ce credeți, tovarăși, despre el ? A muncit bine ? Va putea el să facă față sarcinilor 7 E bine să-l promo

văm ?" Vom realiza atunci nu o verificare după un referat întocmit la secția de cadre, cum facem astăzi, ci conducîndu-ne după părerea oamenilor muncii. Va fi într-adevăr o verificare colectivă a felului în care cel care urmează să fie promovat se preocupă de interesele oamenilor muncii, știe să înfăptuiască în condiții bune politica generală a partidului și statului nostru, se bucură de încrederea celor ce muncesc. Atunci vom face o promovare cu adevărat bună, tovarăși ! (Aplauze puternice). Și acest lucru e valabil pentru toate domeniile.In felul acesta, noi trecem într-adevăr la o fază superioară a democrației socialiste, asigurăm o participare mai largă a întregului nostru popor la conducerea tuturor domeniilor vieții economice și sociale, la elaborarea politicii interne și externe a partidului nostru. A- ceasta ne va da garanția că tot ceea ce facem este în interesul poporului, este destinat să grăbească făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, construirea comunismului, ridicarea bunăstării întregului popor. 
(Aplauze puternice).Tovarăși,Prin întreaga activitate, prin toate realizările noastre, noi ne aducem o contribuție concretă la dezvoltarea colaborării și întărirea sistemului socialist mondial, la cauza socialismului în întreaga lume. Noi vedem principala îndatorire a partidului nostru comunist — partid conducător în societate — în felul în care el soluționează problemele multiple ale făuririi socialismului, în modul în care își îndeplinește obligațiile asumate față de națiunea noastră socialistă !Noi pornim de la faptul că socialismul se construiește pentru popor și împreună cu poporul; de a- ceea tot ceea ce facem trebuie să izvorască din Interesele poporului, să țină seama de ele. Numai așa partidul nostru își va îndeplini îndatorirea sa de partid comunist, de forță conducătoare a societății noastre. (Aplauze puternice).Așa cum am mai spus și în alte împrejurări, noi, comuniștii români, considerăm că între sarcinile naționale și cele internaționale există o deplină unitate dialectică, că numai îmbinînd în mod armonios aceste două laturi ale activității ne îndeplinim atît rolul de răspundere ce-1 avem în conducerea națiunii noastre socialiste, cît și sarcinile noastre de detașament al mișcării comuniste și progresiste internaționale.In acest spirit, noi am acționat și acționăm pentru dezvoltarea solidarității internaționale cu toți oamenii muncii, cu toate forțele antiimperialiste, pentru lărgirea colaborării cu țările socialiste, cu toate statele lumii, deoarece sîntem conștienți că numai în aceste condiții putem desfășura cu succes lupta noastră de făurire a socialismului, putem să ne aducem contribuția la cauza prieteniei și păcii între popoare. (Aplauzo pu
ternice).

Tovarăși,Doresc să închei, subliniind încă o dată că dezbaterile adunării generale de la uzinele „23 August" au fost deosebit de fructuoase, că măsurile care vor fi luate pe baza criticilor, a observațiilor și propunerilor făcute vor duce la îmbunătățirea într-un timp scurt a întregii activități. Colectivul uzinelor „23 August" dispune de toate condițiile necesare pentru a da viață sarcinilor ce îi revin din grandiosul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, pentru dezvoltarea și înflorirea întregii țări.Iată de ce îmi exprim convingerea că toți oamenii muncii din cadrul acestui minunat colectiv, în frunte cu organizația de partid, vor face totul pentru a-și aduce contribuția la ridicarea patriei noastre pe culmi tot mai înalte ale progresului și civilizației. Sînt încredințat că colectivul uzinelor „23 August" va putea să raporteze cu mîndrie, la sfîrșitul acestui cincinal, că —. alături de toți oamenii muncii din România — și-a făcut pe deplin datoria, că în tot ceea ce s-a realizat pe pămîn- tul României, în dezvoltarea țării se include și o părticică — mai mică sau mai mare, eu aș dori-o cît mai mare —a muncii lor rodnice.Vă urez cu acest prilej multe realizări în muncă, și — fiind și deputat în circumscripția dumneavoastră — aș dori să ne putem înfățișa în fața Marii Adunări Naționale cu un colectiv fruntaș pe țară în toate domeniile de activitate. (Aplauze prelungite, ovații).Vă urez dumneavoastră și întregului colectiv, tuturor familiilor dumneavoastră multă sănătate și fericire ! (Aplauze prelungite, se scandează „Ceaușescu, Ceaușescu").
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Plenara Comitetului Central, exa- minind informările Comitetului Executiv cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului, la compoziția și mișcarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid și de stat, dă o apreciere deosebită muncii politice și organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru continua întărire a rîndurilor partidului și îmbunătățirea activității de cadre.La 31 decembrie 1970 partidul număra 2 089 085 membri de partid din rindul celor mai înaintați muncitori, țărani și intelectuali, luptători activi pentru înfăptuirea politicii partidului.După ocupația actuală, 926 440 membri de partid sint muncitori — 44,35 la sută din efectivul partidului — asi- gurîndu-se astfel un loc preponderent elementului muncitoresc în partid. în mediul rural își desfășoară activitatea peste 926 000 comuniști, din care 533 917 (25,56 la sută din totalul membrilor de partid) ■ sînt țărani, ceea ce constituie o puternică forță, un factor mobilizator în înfăptuirea politicii partidului la sate. Din rîndurile partidului fac parte un număr însemnat de ingineri, economiști, cadre didactice, oameni de știință, artă și cultură.Compoziția națională a partidului corespunde structurii naționale a populației țării noastre. Au crescut, de asemenea, numărul și ponderea femeilor în partid, ajungînd la peste 480 000, adică 23 la sută din totalul membrilor de partid.Compoziția socială, structura organizatorică a partidului, pregătirea politico-ideologică, profesională și calitățile morale ale comuniștilor asigură coeziunea de nezdruncinat a partidului, posibilități largi de mobilizare a maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea politicii sale, de a-și exercita la un nivel tot mai înalt rolul conducător în societatea noastră.Comitetele județene, municipale și orășenești de partid au manifestat o preocupare susținută pentru selecționarea, pregătirea, promovarea și educarea cadrelor. în comparație cu anii precedenți s-au produs schimbări calitative în compoziția socială, pregătirea politico-ideologică, profesională și de cultură generală a membrilor birourilor comitetelor , județene, municipale și orășenești, a celorlalți activiști, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea muncii acestora pentru

rezolvarea multiplelor sarcini ze le revin.Organele și organizațiile de partid și-au intensificat preocupările pentru educarea politico-ideologică a cadrelor, a tuturor membrilor de partid. S-a îmbunătățit conținutul învăță- mintului de partid și al adunărilor generale, au crescut maturitatea comuniștilor in dezbaterea problemelor ce stau în fața unităților respective, combativitatea față de neajunsuri, spiritul de răspundere față de îndeplinirea sarcinilor de partid.în vederea îmbunătățirii muncii de întărire a rîndurilor partidului este necesar ca organele și organizațiile de partid să conducă mai îndeaproape și diferențiat activitatea de primire în partid. Principala preocupare în munca de primire în partid trebuie să o constituie sporirea exigenței față de calitățile moral-poli- tice și profesionale ale celor care solicită primirea în partid. Să se a- corde în continuare o deosebită atenție primirii în partid a celor mai valoroși muncitori, țărani, intelectuali, care prin întreaga lor activitate aduc o contribuție importantă la înfăptuirea politicii partidului. Baza primirii în partid trebuie să o constituie cunoașterea din activitatea practică, din producție, a comportării în familie si societate, a atașamentului față de partid și politica sa a celui care dorește să devină membru de partid.în continuare va trebui ca organele și organizațiile de partid să a- corde atenție primirii de noi membri de partid în întreprinderile industriale de curînd intrate în funcțiune, pe șantierele de construcții. în unitățile comerciale. în întreprinderile agrihole de stat. în cooperativele a- gricole de producție, satele de deal și munte necooperativizate. institutele de învățămînt superior. Trebuie îmbunătățită munca politică în rindul femeilor. în vederea primirii celor mai bune dintre ele în rîndurile partidului.O atenție deosebită să se acorde pregătirii politice și ideologice a tuturor membrilor de partid. însușirii temeinice de către aceștia a liniei politice a partidului, a concepției sale materialist-dialectice despre lume și societate, cultivării dragostei și atașamentului fată de patrie și partid, dezvoltării sentimentului de solidaritate internationalistă cu popoarele din celelalte tari socialiste, cu partidele comuniste și forțele revoluționare din întreaga lume.

Organele de partid vor trebui să sprijine mai concret organizațiile de bază în soluționarea problemelor ce le stau în față. în îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă. în exercitarea cu competență a rolului pe care îl au în fiecare unitate. Să se acorde o atenție sporită ridicării conținutului și eficientei adunărilor generale, creării condițiilor ca toți membrii de partid să participe activ la dezbateri, să-și exprime deschis părerile în legătură cu problemele ce stau in fata organizației, să fie trași cu mai multă fermitate la răspundere cei care nu-și îndeplinesc întru totul îndatoririle statutare.Organele de partid și de stat să-și sporească preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a activității de cunoaștere, formare, perfecționare și promovare a cadrelor.Organele de partid, conducerile organizațiilor de masă și obștești, ale ministerelor și celorlalte instituții centrale trebuie să se ocupe îndeaproape de formarea cadrelor necesare pentru nevoile actuale și în perspectivă, să manifeste mai multă exigență în selecționarea și promovarea 'in funcții de răspundere a cadrelor care, pe lingă pregătirea profesională și politică, să dovedească aptitudini de buni conducători, să se bucure de prestigiu și autoritate în fața oamenilor muncii. In aparatul de partid, al organizațiilor de masă. în diferite funcții de răspundere să fie promovate un număr mai mare de femei din rindul acelora care s-au evidențiat în activitatea profesională și obștească.Organele și organizațiile de partid, conducerile organizațiilor de masă și obștești să intensifice munca de educare a cadrelor din toate sectoarele de activitate în spiritul respectării disciplinei de partid și a legilor statului. al creșterii răspunderii în rezolvarea sarcinilor, apărării și dezvoltării avutului obștesc, al unei înalte ținute morale și cetățenești.Sporirea preocupării organelor și organizațiilor de partid pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului, pentru formarea, promovarea și educarea cadrelor în toate sectoarele de activitate, intensificarea activității de educare politico-ideologică a membrilor de partid vor contribui la creșterea rolului conducător al partidului în întreaga viață socială, la sporirea capacității organizațiilor de partid în mobilizarea oamenilor muncii la realizarea directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.

PLENARA CONSILIULUI CENTRAI Al UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMANIA

în ziua de 16 februarie a.c. a avut loc Plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La lucrările plenarei au participat tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Gheor- ghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. și Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.Ca invitați la lucrările plenarei au luat parte președinți ai consiliilor județene ale sindicatelor și ai comitetelor uniunilor sindicatelor pe ramuri, șefi de secții și alte cadre cu munci de răspundere de la Consiliul Central al U.G.S.R., ziariști.Luînd cuvîntul. tovarășul Emil Bodnaraș a adus salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceausescu personal, și a subliniat însemnătatea deosebită a orientării date de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea structurii și conținutului activității sindicatelor în stadiul actual al dezvoltării economice și sociale a patriei noastre, pentru dezvoltarea spiritului democratic al activității lor. pentru clarificarea sarcinilor ce le revin în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Din însărcinarea conducerii partidului, tovarășul Emil Bodnaraș a supus spre aprobare Plenarei Consiliului Central al U.G.S.R recomandarea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la eliberarea tovarășului Florian Dănălache din funcția de președinte al Consiliului Central al U.G.S.R. și din Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., în legătură cu trecerea sa în munca pe linie de stat.De asemenea, s-a supus spre aprobarea plenarei eliberarea tovarășului Constantin Drăgan din funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R. și din Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. în legătură cu trecerea sa în munca de partid.Plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor a aprobat aceste propuneri.La recomandarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, plenara a hotărît cooptarea tovarășului Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. ca membru al Consiliului Central al U.G.S.R., alegerea sa ca membru al Comitetului Executiv și în funcția de președinte al Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor din România.în continuare, tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central

al U.G.S.R., a prezentat măsurile propuse de Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. privind pregătirea Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor în lumina documentelor Plenarei C.C. ai P.C.R. din 10—11 februarie a.c.. a cohcluj ziilor cuprinse in cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document programatic de înaltă valoare teoretică și practică privind rolul și atribuțiile sindicatelor în etapa actuslă a construcției socialiste din țara noastră.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Ion Radu, Constantin Herescu, Gheorghe Pricop, Constantin Tudor, Bazil Cucu, Pa- raschiv Benescu, Nicolae Moraru, Ion Bordea, Mircea Georgescu, Mihail Sonntag, Ion Udrea, Irina Mitrașca. Gheorghe Borș. Janita Constantin. Ioachim Gherman. Oliviu Rusu, Ion Preoteasa. Aurelian Nistor, Gheorghe Stuparu, Artenie Pop. Dumitru Mazilu.Plenara și-a exprimat totala satisfacție fată de analiza profundă și multilaterală făcută de conducerea partidului activității sindicatelor, de înalta apreciere dată muncii lor. si-a însușit pe deplin observațiile critice și s-a angajat să transpună în fapt îndrumările prețioase privind creșterea rolului sindicatelor în viata economică și socială a țării, democratizarea vieții și activității lor, sporirea aportului la înfăptuirea liniei politice generale a partidului și statului nostru. Participanții la plenară au reafirmat hotărîrea sindicatelor, care unesc în rindul lor totalitatea clasei muncitoare — clasă conducătoare a societății noastre — masele largi de salariați, de a asigura participarea tot mai intensă și activă a celor ce muncesc la conducerea nemijlocită a vieții economice și sociale pentru înfăptuirea politicii P.C.R., forța politică conducătoare a societății noastre socialiste.Plenara a hotărît elaborarea unor Teze ale Consiliului Central al U.G.S.R. referitoare la rolul și atribuțiile sindicatelor în condițiile actuale ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. La baza acestor Teze vor sta aprecierile și recomandările făcute de Plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie 1971 cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu, propunerile si sugestiile făcute de participanții la plenara Consiliului Central al U.G.S.R. După discutarea lor publică cu masele largi de oameni ai muncii. Tezele vor fi definitivate si vor constitui baza documentelor care se pregătesc pentru conferințele Uniunilor sindicatelor si pentru Congresul U.G.S.RPlenara a însărcinat Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. să întocmească proiectul noii Legi a sindicatelor, care să precizeze cadrul juridic, locul și rolul lor în societatea noastră socialistă. Proiectul de lege va fi supus dez

baterii publice și Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor.In cadrul măsurilor ce se preconizează pentru îmbunătățirea structurii organelor de conducere ale sindicatelor, în spiritul lărgirii democrației muncitorești și a autonomiei sindicatelor din întreprinderi, plenara a hotărît elaborarea proiectelor de Statut-cadru al sindicatului — ca organizație autonomă de sine stătătoare ; Statut-cadru al uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție : Statut al organelor teritoriale ale sindicatelor (consilii județene, municipale și orășenești) ; Statut al U.G.S.R.Plenara a hotărît ca toate aceste documente să fie elaborate cu participarea muncitorilor, activiștilor de sindicat, a vechi militanți ai mișcării muncitorești și altor cadre, care lucrează nemijlocit in producție, iar apoi să fie publicate în presă și supuse dezbaterii publice.De asemenea, plenara a hotărît modificarea articolului 50 din Statutul U.G.S.R. in sensul micșorării cotizațiilor sindicale. Modificările la articolul respectiv se redactează astfel : Membrii de sindicat plătesc o cotizație lunară stabilită pe baza salariului tarifar in felul următor :— pînă la 2 500 lei 0.50 la sută— de la 2 501 lei 1 la sută.Celelalte prevederi ale articolului 50 se mențin.Aceste modificări intră in vigoare de la 1 februarie a.c. și vor reduce cotizațiile membrilor de sindicat cu peste 300 milioane lei la nivelul anului 1971.Plenara a insărcinat. de asemenea, Comitetul Executiv al Consiliului Central să definitiveze pînă la data ținerii Congresului U.G.S.R., împreună cu organele de stat competente, proiectul noului Cod al Muncii. Pină la aceeași dată vor fi definitivate propunerile privind îmbunătățirea structurii organizatorice și a activității Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor.In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor, care, în numele plenarei, a asigurat Comitetul Central al partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că sindicatele din patria noastră, cu vechi și bogate tradiții de luptă in slujba intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor, iși vor îmbunătăți activitatea. își vor concentra capacitatea politico-organizatorică asupra sarcinilor actuale ce le revin în rezolvarea problemelor economice, sociale și cultural-educative, în organizarea participării maselor de salariați Ia conducerea treburilor economiei și vieții sociale. Sindicatele vor acționa neabătut pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a programului stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R. in vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, bunăstării și fericirii poporului român.

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate impune în mod o- biectiv exercitarea la un nivel tot mai inalt a rolului conducător al partidului, corespunzător complexității proceselor economice și sociale, răspunderii sale sporite, amplorii sarcinilor care se cer soluționate. A- ceasta reclamă îmbunătățirea activității de conducere la toate nivelurile, Introducerea metodelor științifice de organizare și conducere a economiei naționale, a statului, a vieții sociale în ansamblu, în vederea obținerii unei înalte eficiențe în toate compartimentele construcției socialiste. în acest scop este necesară, o dată cu pregătirea politico-ideologică marxist- leniristă și profesională a tuturor activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă, a cadrelor din economie, din organele de stat centrale și locale, înarmarea lor cu temeinice cunoștințe în domeniul organizării și conducerii societății socialiste.Pe prim plan se situează necesitatea însușirii conducerii științifice a producției materiale — domeniul ho- tărîtor pentru edificarea și dezvoltarea orînduirii noastre socialise — a cunoașterii cuceririlor revoluției țehnico-științifice și a aplicațiilor ei în domeniul conducerii, a metodelor moderne de organizare a producției și a muncii, de analiză, programare, planificare și optimizare a soluțiilor economice, a realizărilor în domeniul informaticii și ciberneticii economice. Totodată se impune perfecționarea, în lumina învățăturii marxist-leni- niste. a întregii activități organizatorice și de conducere a organelor de partid, de stat, situarea muncii politico-administrative pe temelia științei.Pe baza sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român în domeniul formării cadrelor. în ultima vreme au fost luate măsuri pentru pregătirea și perfecționarea activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă in domeniul organizării și conducerii științifice a activității economice și sociale. La Academia de învățămînt social-politic ..Ștefan Gheorghiu" a început să funcționeze facultatea de studii politice și administrative ; s-au introdus cursuri noi la toate facultățile despre bazele științei conducerii societății socialiste, sistemul de organizare și conducere a vieții social-politice în România, utilizarea mașinilor de calcul, cibernetica economică : s-a asigurat o legătură mai strînsă a procesului de învățămînt cu activitatea practică a organelor de partid, de stat, economice și social- culturale.Cursurile de pregătire a activiștilor de partid de la comitetele județene. orășenești, municipale, a secretarilor comitetelor de partid din întreprinderi. comune, unitătj agricole socialiste, precum și a activului U- niunii Tineretului Comunist, sindicatelor, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție cuprind instructaje, dezbateri și expuneri cu privire la conducerea economiei, în- vățămîntului. culturii șl activității sociale.Din totalul comuniștilor cuprinși în învățămîntul de partid, circa 480 000 studiază probleme ale organizării și conducerii activității economice și sociale In programele cursurilor si școlilor de partid au fost incluse teme despre cibernetica economică, organizarea informării și documentării ne diferite trepte ale conducerii societății, teoria deciziei și aplicarea ei în economia socialistă. marketingul și orientarea producției industriale, tendințe moderne privind folosirea calculatoarelor e- lectronice în conducerea si planificarea economiei naționale.Cu toate aceste măsuri, nu există un sistem de perfecționare a pregătirii cadrelor de partid, de stat, ale organizațiilor de masă în probleme de organizare și conducere. Totodată, cadrele care au absolvit pînă acum diferite facultăți din învătămîntul superior de partid și de stat nu au căpătat cunoștințe corespunzătoare în domeniul științei conducerii, îptrucît astfel de probleme au avut o pondere insuficientă în programele de învă- țămînt.Rezolvarea sarcinilor complexe ridicate de dezvoltarea actuală și în perspectivă a societății noastre socialiste, cerințele întăririi rolului conducător al partidului în viața economică și socială, diversificarea științelor despre organizarea și conducerea societății necesită adoptarea u- nor măsuri care să asigure perfecționarea continuă a pregătirii tuturor activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă, a cadrelor cu munci de răspundere din organele de partid și de stat. înarmarea lor cu temeinice cunoștințe în domeniul metodelor moderne de organizare și conducere a economiei, a activității de stat si

sociale. In acest scop, plenara Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român
Hotărăște:1. — Crearea unui sistem de perfecționare a pregătirii tuturor activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă, a cadrelor cu munci de răspundere din organele de partid, de stat, din presă și edituri, în domeniul conducerii științifice a activității economice și sociale, potrivit cerințelor pe care le impun specialitatea și funcția deținută.2. — Sistemul de perfecționare a pregătirii acestor cadre va fi organizat în mod diferențiat, pe domenii de activitate, categorii de funcții și nivel de pregătire. El se bazează în principal pe studiul individual, fără scoatere de la locul de muncă. Parti- cipanților li se vor stabili programe de studiu și li se vor asigura manuale, culegeri de studii și alte materiale documentare, precum și posibilitatea de a se iniția în folosirea mijloacelor moderne de calcul și informatică.Pentru a veni în sprijinul celor ce studiază se vor prevedea două perioade de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, ambele însumînd 20—30 de zile, in funcție de programul urmat. Cu acest prilej vor avea loc lucrări practice, dezbateri de cazuri concrete, schimburi de experiență. vizite documentare, expuneri pe problemele fundamentale ale programelor de studiu. în afară de aceasta, se vor organiza consultații periodice, fără scoatere de la locul de muncă. In funcție de necesități se vor organiza programe de perfecționare în limbile naționalităților conlocuitoare.La încheierea programelor de studiu se va face verificarea cunoștințelor dobîndite de participanți, orga- nizîndu-se colocvii și probe practice. Aprecierile făcute cu acest prilej vor fi luate în considerație la promovarea activiștilor de partid și ai organizațiilor obștești, a cadrelor de conducere din organele de partid, de stat, din presă și edituri : cei care nu și-au însușit cunoștințele prevăzute în programul de studiu nu vor putea fi menținuți în funcțiile ce le dețin. Președinții comisiilor de verificare a cunoștințelor vor fi aprobați de Secretariatul C.C. al P.C.R. Absolvirea întregului program de perfecționare va fi confirmată prin certificate.Programele de studiu se organizează pe o perioadă de un an sau un an și jumătate, urmînd a fi reluate — la un nivel superior — după 4—5 ani ; în perioada în care studiază programul stabilit de perfecționare, activiștii și cadrele respective vor fi scutiți de a mai participa la celelalte forme ale învățămîntului de partid.In intervalul dintre .două programe. cursanții vor continua studiul individual pe baza unor recomandări bibliografice și tematice, urmînd ca anual să se realizeze o verificare a cunoștințelor însușite sub forma unor discuții pe marginea bibliogratiei studiate.3. — Programele de studiu vor avea un număr de teme comune, diferențiate în funcție de pregătirea generală a cursanților care vor cuprinde cunoștințe despre : bazele științei marxist-leniniste a conducerii și organizării _ societății socialiste ; metode de ' conducere, de fundamentare a deciziilor : informatică și cibernetică : posibilități de folosire a calculatoarelor electronice : metode moderne de analiză si prognoză eco- nomico-ssocială : sistemul de elaborare a planului economiei naționale pe plan central și în profil teritorial ; experimenlul si modelarea în economie si societate : sisteme de organizare rațională și eficientă a producției si a muncii : forme si metode de urmărire, control și analiză a realizării sarcinilor de plan si a indicatorilor de eficiență a activității ; organizarea muncii cadrelor cu funcții de răspundere. In același timp, vor fi cuprinse teme referitoare la metode sociologice ale muncii de partid în diferite domenii de activitate si în rîndul diverselor categorii sociale, sistemul de legături dintre organele de partid si de stat și masele de cetățeni. îmbinarea activității curente cu perspectiva în munca de partid, criterii științifice de cunoaștere. selecționare, apreciere si oro- movare a cadrelorTotodată. în programe vor ti Incluse teme speciale, profilate în funcție de domeniul de activitate al cadrelor respective, care vor cuprinde ca elemente principale :

— pentru cadrele care Se ocupă 
de probleme economice : utilizarea calculului economic, îndeosebi cel al. eficientei, a metodelor moderne de optimizare a soluțiilor econo-

mice, de programare și planificare : folosirea metodelor și procedeelor de fundamentare a obiectivelor și indicatorilor de plan pe centrale și întreprinderi ; automatizarea producției : organizarea producției și a muncii în industrie, construcții, transporturi șl celelalte ramuri ; organizarea producției și conducerea unităților de stat din agricultură și industria alimentară, precum și a unităților cooperatiste din agricultură ; organizarea activității de aprovizionare și desfacere. contractul economic ; analiza factorilor calitativi ai activității economice ; rolul pîrghiilor fi- nanciar-bancare în viața economică ; marketing și tendințe în comerțul intern și mondial ; progresul tehnic și valorificarea rezultatelor cercetării științifice în economie ;
— pentru cadrele care se ocupă 

de probleme organizatorice : metode moderne de organizare a activității politice și sociale : sistemul informațional în munca de partid și de stat ; elaborarea, fundamentarea și adoptarea hotărîrilor și planurilor de măsuri ; îmbinarea conducerii și muncii colective cu răspunderea personală ; urmărirea și controlul îndeplinirii obiectivelor stabilite ; principiile care stau la baza raporturilor dintre organele de partid și cele de stat : exercitarea dreptului de control de către organizațiile de partid din unitățile economice, de învățămînt și social-culturale ; metode de muncă cu cadrele și de utilizare rațională a acestora ; metode sociologice în munca de partid și de stat ; principii și metode ale muncii de partid desfășurate în rîndul naționalităților conlocuitoare: principii și metode ale conducerii de către partid a organizațiilor de masă și obștești ;
— pentru cadrele care se ocupă 

de problemele propagandei și cul
turii : principiile politicii P.C.R. in domeniul ideologiei, culturii șl învățămîntului : metode de acțiune in formarea conștiinței socialiste a maselor ; metode eficiente de propagandă în sprijinul realizării sarcinilor economice ; munca de partid privind valorificarea. difuzarea și asimilarea cunoștințelor ideologice și culturale : rolul mijloacelor de comunicare în masă în formarea conștiinței socialiste ; confruntările contemporane de idei în domeniul științelor sociale, al creației literare și artistice ; metodele activității ideologice în rîndurile intelectualității, tineretului, studenților, elevilor și altor categorii ale populației ; mijloace, forme și metode de cunoaștere și influențare a opiniei publice.'V' Pentru fiecare categorie, potrivit specificului, tematicile vor cuprinde noțiuni de drept administrativ, civil, economic, cit și studierea legilor și actelor normative, cunoașterea atribuțiilor și răspunderilor ce revin diferitelor funcții din 'aparatul de partid, de stat, economic și din presă, metodele adecvate de lucru. xProgramele de studiu vor fi orientate spre cunoașterea și aprofundarea experienței avansate din țara noastră, din celelalte țări socialiste, cît și a experienței pe plan mondial în domeniul conducerii și organizării, spre aplicarea cunoștințelor dobîndite în activitatea curentă a organelor de partid și de stat.4. în acest sistem de perfecționare vor fi cuprinși peste 15 000 de activiști de la Comitetul Central al partidului, Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi- niștrr, comitetele județene, municipale și orășenești ale partidului, consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, de la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Pionierilor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele județene, municipale și orășenești ale acestor organizații de masă, redactorii din presa centrală, locală și din edituri.5. Pentru aceasta, la Academia de învățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu" se creează Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă, care va avea filiale în județele Brașov, Constanța, Cluj, Dolj, Galați, Iași. Timiș și municipiul București. Pregătirea șefilor de secții de la C.C. al P.C.R., a miniștrilor și primilor secretari ai comitetelor județene de partid se va tace la Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Academia de învățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu" va lua măsuri pentru îmbunătățirea dotării laboratorului său de calcul economic cu mijloace moderne, inclusiv achizițio

narea unui calculator electronic, deservit de personalul de specialitate corespunzător ; acest calculator va tl utilizat atît în scopuri didactice, cit și pentru servirea unor unități economice, de cercetare sau de învățămînt din București.6. Pentru activiștii comitetelor de partid județene, municipale și orășenești care nu au școli superioare de partid și de stat sau au absolvit asemenea școli cu mai mulți ani in urmă, pentru secretarii comitetelor de partid din întreprinderi, secretarii comitetelor de partid comunale, din cooperativele agricole de producție, întreprinderile agricole de stat, întreprinderile și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, pentru lucrătorii din presa centrală și locală vor funcționa în continuare cursurile de scurtă durată, cu scoaterea de la locul de muncă, prevăzute în hotărîrea Secretariatului C.C. al P.C.R. din iulie 1970. Programele acestor cursuri, precum și programele cursurilor de scurtă durată pentru activiștii Uniunii Generale a Sindicatelor și ai Uniunii Tineretului Comunist vor fi îmbunătățite în lumina prezentei hotărîri.La absolvirea acestor cursuri se va face o verificare a cunoștințelor, iar perioada de studiu va fi considerată ca perioadă de perfecționare.7. Ministerul învățămîntului. ministerele economice, Academia Republicii Socialiste România, Academia de științe sociale și politice, Academia de învățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu", Institutul central de studii pentru problemele conducerii economiei, organizării muncii și perfecționării cadrelor (I.C.O.P.) vor desemna oameni de știință, profesori și conferențiari, specialiști cu experiență, care vor asigura desfășurarea activităților legate de pregătirea cadrelor și activiștilor (conducerea unor dezbateri, consultații, expuneri, demonstrații practice, elaborarea de materiale de studiu, participarea la comisiile de examinare etc.) participarea la aceste activități va fi inclusă în obligațiile de serviciu ale salariaților respectivi.8. Presa centrală și locală, editurile, revistele de specialitate, institutele și centrele de documentare și informare vor publica articole, consultații, informații bibliografice, îndrumări metodice pe probleme de organizare și conducere a economiei si vieții sociale în sprijinul cadrelor de partid și de stat. De asemenea, la radio și televiziune se vor introduce cicluri de expuneri și dezbateri pe aceste probleme.9. Comitetele județene, municipale, orășenești ale organizațiilor de partid și organizațiilor de masă au obligația să ia măsuri pentru înfăptuirea prevederilor prezentei hotărîri, să asigure cadrelor lor timpul și condițiile necesare pentru studiu și prezentarea la verificarea cunoștințelor, să se ocupe în permanență de perfecționarea pregătirii activiștilor in probleme de organizare și conducere a societății.10. Comisia pentru problemele de propagandă, munca politică și cultural-educativă a C.C. al P.C.R. va analiza periodic desfășurarea activității de perfecționare a pregătirii activiștilor de partid și ai organizațiilor obștești, a cadrelor cu munci de răspundere din organele de partid și de stat, a lucrătorilor din presă și edituri și va informa Secretariatul C.C. al P.C.R. In cadrul Comisiei se va crea un colectiv care va cuprinde, pe lingă membri ai comisiei, reprezentanți ai secțiilor Organizatorică, Cadre și Presă ale C.C. al P.C.R. de la Consiliul de Miniștri, ai Consiliului Economic, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Muncii și ai Consiliului Național al Cercetării Științifice. Acest colectiv va coordona elaborarea materialelor de îndrumare, instructaj, a cursurilor necesare intregului sistem de perfecționare, precum și activitatea de e- laborare și tipărire de lucrări, studii, materiale documentare pe probleme de conducere, necesare activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă.Comitetul Central al Partidului Comunist Român .își exprimă convingerea că înfăptuirea acestor măsuri va contribui la ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă in domeniul științei conducerii, la sporirea competenței acestora în analiza și rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării vieții economice și so- cial-cultutale în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, la o afirmare tot mai puternică a rolului partidului nostru, ca forță politică conducătoare, care vitalizează întreaga orînduire socială, asigură mefsul neabătut înainte al poporului român pe calea socialismului, a civilizației și bunăstării.
ADUNARE CONSACRATĂ ANIVERSĂRII
LUPTELOR MUNCITOREȘTI DIN 1933

1Marți după-amiază, în sala de festivități a Palatului Căilor Ferate Române a avut loc o adunare consacrată aniversării luptelor ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie—februarie 1933.La adunare au participat tovarășii Florian Dănălache. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul transporturilor, Aneuța Di- mitrie. secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Alexandru Grecu. președintele Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi și telecomunicații, participanți la luptele revoluționare din 1933, activiști de partid și de stat și ai organizațiilor obștești, numeroși ceferiști,

precum și salariați din alte întreprinderi și instituții din Capitală.Cu acest prilej a luat cuvîntul Ionel Diaconescu. șeful Departamentului Căilor Ferate. După ce a relevat importanța și semnificația evenimentelor de acum 38 de ani. care au înscris o pagină glorioasă în istoria mișcării muncitorești din țara noastră. vorbitorul a subliniat succesele cu care au întîmpinat ceferiștii ziua lor. contribuția adusă la îndeplinirea planului cincinal 1966—1970. El s-a referit, de asemenea, la sarcinile de mare răspundere ce revin lucrătorilor feroviari. (Agerpres)
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10,00 — 11,30 Emlslunl-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Cultura cînepei. inului de 
fuior și de ulei.
Deschiderea emisiunii. Uni- 
versal-șotron — enciclopedie 
pentru copii. Din cuprins : 
Cum s-a construit podul de 
la Giurgeni-Vadul Oii 7 ; Ce 
ne pot povesti ruinele Tîrgo- 
viștel 7 : De ce i se spune 
Reșitei „Cetatea de foc" 7
Reportaj TV. Congresul al 
IX-lea U.T.C. — eveniment 
important în viața tineretu
lui.

18,35 Cadran Internațional.

18,00

18.20

19,10
19.20

19,30
20.00

20,25

Tragerea Pronoexpres.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
România '71. Azi — județul 
Maramureș. Emisiune de A- 
rlstide Buhoiu.
Tele-cinemateca : „De la 
Mayeriing la Sarajevo". în 
rolurile principale : Edtvige 
Feuillere și John' Lodge. Re
gia Max OphUls. , Prezintă 
Ecaterina Oproiu.
Poșta TV de Ion Bucheru.
Să rîdem cu... Amza Pellea.
Telejurnalul de noapte.
Bucuriile muzicii. Cvintetul 
cu pian în Mi bemol major 
de Robert 
pretează 
Serkin și 
pesta.

Schumann. înter- 
pianistul
Cvartetul

Rudolf 
Bucla-
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LEGE Proiect

privind perfecționarea pregătirii profesionale 
a salariatilor din unitățile socialiste de stat 

9
Consiliul de Miniștri a elaborat proiectul de lege 

cu privire la perfecționarea pregătirii profesionale a sa* * 
lariaților din unitățile socialiste de stat.

• Mihai Viteazul (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 15; 19.30.
• Romeo șl Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
a Tripla verificare : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45. 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, BUCUREȘTI — 8: 10.15: 12.45: 
15; 17,30; 19.45; 22.
a Cinci pentru infern : CENTRAL 
- 8,30; 11; 13,30, GRIVIȚA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA - 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Incineratorul : CENTRAL — 16; 
18,30: 21,

în spiritul democrației socialiste ce caracterizează 
viața politică și socială a țării noastre, proiectul de lege 
este supus dezbaterii publice, pentru ca oamenii muncii 
din întreprinderi, centrale industriale, ministere, unită
țile de cercetare, proiectare și învățămînt, din toate or
ganizațiile socialiste, să-și poată aduce contribuția la 
definitivarea acestui proiect de lege.

Observațiile, propunerile și sugestiile de îmbună
tățire a proiectului de lege se vor trimite comisiilor eco
nomice județene. Ministerului învățămîntului. Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, precum și presei 
centrale și locale.Dezvoltarea forțelor de producție in condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, înzestrarea tuturor ramurilor economiei noastre naționale cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, extinderea automatizării producției și creșterea complexității proceselor economice, cerințele conducerii și organizării științifice a producției și muncii impun in mod obiectiv ridicarea con- ă a nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, maiștrilor, tehnicie- ibU'r, inginerilor, cadrelor de conducere și a celorlalți specialiști din economie, cercetare, învățămînt și alte domenii de activitate, lărgirea orizontului lor cultural-științific.Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a salariaților constituie o latură esențială a politicii Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.împrospătarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale în pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii constituie o înaltă îndatorire patriotică a tuturor cetățenilor țării, reprezintă o condiție fundamentală a participării active a oamenilor muncii — în calitatea lor de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, de stăpini ai puterii de stat — la dezvoltarea și la propășirea societății, Ia conducerea construcției socialiste.în orînduirea noastră fiecare cetățean poate promova — atît în producție, cît și în viața socială și politică — numai preocupîndu-se continuu de ridicarea cunoștințelor sale, de însușirea a tot ceea ce este nou în sectorul său de activitate. 1Răspunderea' pentru organizarea și buna desfășurare a activității de perfecționare a pregătirii salariaților revine ministerelor, unităților cu statut de centrală, întreprinderilor, tuturor organizațiilor socialiste. La această activitate o contribuție esențială trebuie să aducă instituțiile de invățămînt și cultură, unitățile de cercetare șî proiectare, academiile și societățile științifice, asociațiile profesionale, organizațiile sindicale și de tineret.Pentru a preciza căile și formele, prin care se desfășoară activitatea de perfecționare a pregătirii personalului din unitățile socialiste, sarcinile ce revin organelor centrale și locale ale administrației de stat, centralelor, întreprinderilor șî altor unități, obligațiile salariaților în acest domeniu, Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Sistemul național 
de perfecționare 

a pregătirii salariaților 
din unitățile socialiste 

de statArticolul 1. — în Republica Socialistă România perfecționarea pregătirii profesionale constituie o îndatorire primordială a tuturor salariatilor și în același timp o obligație permanentă a organelor de conducere colectivă din unitățile socialiste de stat. Conducerile unităților socialiste de stat trebuie să asigure condițiile ca fiecare salariat să urmeze, periodic. forme de perfecționare a pregătirii profesionale, corespunzător sarcinilor de serviciu pe care Ie are de îndeplinit. în scopul desfășurării sistematice a acestei activități. în- cepînd cu anul 1971. se organizează sistemul național de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor salariaților.Articolul 2. — Procesul de perfecționare a pregătirii salariatilor are ca scop :a) împrospătarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale, aprofundarea unui anumit domeniu al specialității de bază, însușirea noilor realizări ale științei, tehnicii și culturii din specialitatea respectivă sau din cele înrudite (reciclarea) ;. b) obținerea unei calificări supli- T-Ăîntare pe lingă profesia de bază IJlical if icarea) ;< schimbarea calificării, în cazurile în care profesia de bază nu mai corespunde cerințelor tehnicii moderne sau structurii economiei (recalificarea) ;d) însușirea unor metode și procedee moderne în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și muncii, precum și a cunoștințelor economice necesare executării sarcinilor de serviciu.Articolul 3. — Perfecționarea pregătirii salariaților se desfășoară în întreprinderi, unități cu statut de centrală, ministere, centre de perfecționare, institute de cercetări și proiectări, institute. de învățămînt superior și mediu și se realizează prin următoarele forme :a) instruirea la locul de muncă, sub controlul șefului direct ;

b) cursuri organizate tn cadrul u- nității respective, în alte unități, precum și în centre de perfecționare a pregătirii cadrelor ;c) programe personale de perfecționare cu verificarea periodică a cunoștințelor asimilate ;d) stagii de practică și specializare în unitatea proprie ori în alte unități din țară sau din străinătate ;e) invățămîntul post-universitar ;f) doctorat.în funcție de necesități se vor organiza și alte forme. Perfecționarea pregătirii profesionale se bazează în primul rînd pe studiul individual al salariaților.Articolul 4. — Perfecționarea pregătirii salariaților se organizează de către ministere și unitățile subordonate pentru specialitățile și profesiile din profilul lor de activitate, după cum urmează :A. în industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și prestări de servicii :— de către ministere pentru ad- juncți ai miniștrilor, secretari generali. directori generali si ceilalți sa- lariați din aparatul ministerului, directorii generali și directorii din unitățile cu statut de centrală și din principalele întreprinderi, precum și pentru unele cadre de specialitate din domeniul respectiv ;— de către unitățile cu statut de centrală pentru șefii de serviciu și personalul de execuție din aparatul propriu, directorii din alte întreprinderi decît cele prevăzute la alineatul precedent, cadre de conducere, unele categorii de specialiști, de tehnicieni și de maiștri din unitățile subordonate ;— de către întreprinderi și alte unități economice pentru muncitori, maiștri, tehnicieni și ceilalți sala- riați care nu sînt cuprinși în categoriile menționate mai sus.B. — în domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor :— de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimențare. Silviculturii și Apelor pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți salariați din aparatul propriu, pentru directori din unitățile cu statut de centrală. întreprinderi, direcții generale județene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor și organizațiile teritoriale subordonate, precum și pentru toți specialiștii cu studii superioare care lucrează în a- gricultură, silvicultură și în domeniul gospodăririi apelor și pentru unele cadre de specialitate din industria alimentară, precum si pentru perso

nalul Casei de pensii a țăranilor cooperatori ;— de către direcțiile generale județene ale agriculturii, industriei a- limentare. silviculturii și apelor pentru tehnicieni, maiștri și cadre cu pregătire medie din unitățile subordonate ;— de către direcțiile generale județene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor. împreună cu uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, pentru președinți, vicepreședinți, brigadieri și șefi de fermă din cooperativele agricole de producție, cu excepția celor cu studii superioare ;— de către centrale, întreprinderi și celelalte unități de stat pentru muncitori și alte categorii de salariați neprevăzute la alineatele precedente ;— de către cooperativele agricole de producție pentru țăranii cooperatori.C. în activitatea organelor de sinteză economică :— de către organele centrale respective pentru aparatul propriu și cel al organizațiilor subordonate.D. în sistemul Ministerului Afacerilor Externe :— de către Ministerul Afacerilor Externe pentru adjuncți ai ministrului, secretar general, directori și întregul personal diplomatic și tehnico- administrativ care lucrează în sistemul acestui minister.E. în învățămînt :— de către Ministerul Invățămîn- tului pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți salariați din aparatul propriu, rectorii și prorectorii instituțiilor de învățămînt superior, directorii institutelor și centrelor de cercetare ale ministerului, inspectorii generali și inspectorii șefi de la inspectoratele județene ;— de către Ministerul învățămîntu- lu.i, prin unitățile proprii de perfecționare și instituțiile de învățămînt superior pentru personalul didactic de predare, conducere și îndrumare din invățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, potrivit Statutului personalului didactic ;— de către instituțiile de învățămînt superior pentru decani, prodecani, personalul didactic și de cercetare din unitățile respective. Perfecționarea personalului didactic din învățămîntul superior se realizează în principal prin stagii de practică și specializare in unități de producție, de cercetare și proiectare ;— de către unitățile de învățămînț și cercetare pentru ceilalți salariați din aparatul propriu care nu sînt pre- văzuți la punctele precedente.F. în domeniul cercetării științifice:— pentru cadrele de cercetători ai Institutelor academiilor de științe, de către aceste academii ;— pentru cadrele de cercetători din institutele din subordinea ministerelor, de către ministerele respective.Perfecționarea pregătirii cercetătorilor se face în colaborare cu Consiliul Național al Cercetării Științifice și Ministerul învățămîntului.G. în domeniul ocrotirii sănătății:,— de. către Ministerul Sănătății pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți salariați din aparatul propriu. cadrele de conducere din institutele de cercetare medicale, din unitățile spitalicești și policlinici, directori ai direcțiilor sanitare județene și alte cadre de conducere din sectorul sanitar ;— de către Ministerul Sănătății pentru toți medicii pe problemele specialităților medicale ;— de către direcțiile sanitare județene și oficiile farmaceutice pentru medici șefi de circumscripții sanitare și de dispensare, personalul mediu sanitar cu funcții tehnice de conducere. diriginți de farmacie, personalul de conducere tehnico-administra- tivă din unitățile medico-sanitare.H. Tn domeniul justiției :— de către Ministerul Justiției. Procuratura Republicii Socialiste România și Tribunalul Suprem pentru adjuncți ai ministrului, ai procurorului general si vicepreședinți ai Tribunalului Suprem, directori și ceilalți salariați din aparatul propriu, președinți ai tribunalelor județene și judecătoriilor. procurori șefi și notari Șefi ;— de către tribunalele, procuraturile și notariatele județene pentru judecători, procurori, notari și alțl lucrători din domeniul justiției.I. în domeniul culturii :— de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă pentru vicepreședinți, secretari generali, directori și alți salariați din aparatul propriu, președinți și vicepreședinți ai comitetelor de cultură și artă județene, directori generali și directori ai centralelor economice subordonate comitetului, directori de la principalele instituții de cultură și artă ;— de către centrale și instituțiile

9de cultură pentru aparatul propriu al unităților subordonate ;— de către comitetele de cultură și artă județene, pentru cadrele de la cămine culturale, case de cultură, biblioteci comunale și municipale, muzee.J. în administrația locală :— de către Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală pentru vicepreședinți, secretarul general, directori și ceilalți salariați din aparatul propriu, precum și pentru secretari și directori de la consiliile populare județene și ăl municipiului București, pentru secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale ;— de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pentru sala- riații din aparatul propriu, precum și pentru cadrele de conducere și de specialitate din unitățile subordonate ;— de către întreprinderi și alte unități subordonate pentru muncitori; maiștri, tehnicieni si ceilalți salariați care nu sînt cuprinși în categoriile menționate mai susPerfecționarea pregătirii profesionale a salariatilor din unitățile cu dublă subordonare se organizează de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. în colaborare cu organele centrale respective.Articolul 5. — Activitatea de perfecționare a pregătirii cadrelor din. profesiile comune mai multor ramuri se asigură de către ministere și unitățile lor subordonate, în colaborare cu organele centrale de specialitate..— pentru salariații din activitatea de planificare, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării ;— pentru salariații din domeniul contabilității, finanțelor și controlului financiar, împreună cu Ministerul Finanțelor ;— pentru salariații din domeniul comerțului exterior, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior ;— pentru personalul din domeniul salarizării, organizării, normării și protecției muncii. împreună cu Ministerul Muncii ;— pentru salariații din construcții, împreună cu Ministerul Construcțiilor Industriale ;— pentru cadrele de specialitate din domeniul nuclear, împreună cu Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară ;— pentru lucrătorii din domeniul prețurilor, împreună cu Comitetul de Stat pentru Prețuri ;— pentru lucrătorii din domeniul statisticii. împreună cu Direcția Centrală de Statistică ;— pentru lucrătorii din activitatea de control tehnic de calitate și metrologie. împreună cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor :— pentru jurisconsulți, lucrători ai Arbitrajului de Stat și ai arbitrajelor .departamentale. împreună cu Ministerul Justiției.Pentru alte profesii comune mai multor ramuri. Consiliul de Miniștri va stabili, de la caz la caz. organele de specialitate care vor colabora cu ministerele in perfecționarea pregătirii sa,lariaților din profesiile respective.în activitatea de perfecționare a pregătirii salariaților prevăzuți la a- Iineatele precedente, organele centrale de specialitate colaborează cu ministerelec la stabilirea tematicii programelor. asigurarea materialului didactic și personalului de instruireArticolul 8. — Ministerul Muncii, prin Institutul Central de Studii pentru problemele conducerii economiei, organizării muncii și perfecționării cadrelor, asigură perfecționarea pregătirii unor cadre de conducere și de specialitate din ministere, organe centrale de stat, unități cu statut de centrală și principalele întreprinderi. în domeniul conducerii și organizării științifice a producției si a muncii.De asemenea. Ministerul Muncii exercită coordonarea și îndrumarea metodologică a activității de perfecționare a salariatilor în probleme de conducere și organizare, care se desfășoară în ministere, unități cu statut de centrală. întreprinderi si instituții,Articolul 7. — Perfecționarea pregătirii salariaților prin învățămîntul post-universitar și doctorat se organizează de către Ministerul învăță- mîntului. conform prevederilor legale în vigoare : în acest scop. Ministerul învățămîntului colaborează cu ministerele si celelalte organe interesate.Prin învățămîntul post-universitar se realizează perfecționarea specialiștilor cu pregătire superioară din diferite domenii ale științei, tehnicii și culturii. Aceasta se organizează in secții sau facultăți de specialitate în 

cadrul Instituțiilor de Învățămînt superior.Articolul 8. — Ministerele șl celelalte organe centrale ale administrației de stat, în funcție de necesități, înființează centre speciale de perfecționare.Articolul 9. — Programele de perfecționare a pregătirii salariaților, organizate în întreprinderi și instituții, se desfășoară, de regulă, fără scoaterea de la locul de muncă.Organizarea acțiunilor de perfecționare care necesită scoaterea de la locul de muncă a participanților se face cu aprobarea ministerelor și celorlalte organe centrale, pentru unitățile ce le au în subordine.Articolul 10. — Activitatea de perfecționare se organizează în mod distinct pe nivele de pregătire și specialități, ținînd seama de nevoile unităților, de calificarea de bază a salariaților, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de perspectivele lor de promovare.De asemenea, în funcție de necesități, se vor organiza programe de perfecționare în limbile naționalităților conlocuitoare.Articolul 11. — Absolvirea formelor de perfecționare se face, după caz, pe bază de probe teoretice și practice, lucrări, examene, atestări, în conformitate cu condițiile stabilite de ministere și organele centrale și locale ale administrației de stat, potrivit specificului formei de pregătire și activității fiecărei ramuri și unități socialiste.Absolvirea se certifică prin documente eliberate de către unitățile socialiste sau centrele de perfecționare în care s-au desfășurat formele respective de perfecționare a pregătirii salariaților.Articolul 12. — Activitatea de perfecționare a pregătirii salariaților se realizează pe bază de planuri anuale și de perspectivă care fac parte din planurile proprii ale organizațiilor socialiste de stat.Articolul 13. — Proiectele planurilor de perfecționare a pregătirii cadrelor se elaborează de către fiecare organizație socialistă de stat, de la unitățile de bază pînă la ministere și celelalte organe centrale.Pe baza propunerilor ministerelor și celorlalte organe centrale, Ministerul învățămîntului, Ministerul Muncii și Comitetul de Stat al Planificării elaborează proiectul planului centralizat de perfecționare a pregătirii salariaților pe economie, care face parte integrantă din programul general de pregătire a cadrelor.
CAPITOLUL II 
Obligațiile unităților 

socialiste de stat 
și ale salariațilorArticolul 14. — Colegiile ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației de stat, consiliile de administrație din unitățile cu statut de centrală, comitetele executive ale consiliilor populare județene și a! municipiului București, comitetele de direcție din întreprind- ri și instituții și celelalte organe de conducere colectivă ale unităților socialiste de stat răspund de organizarea, urmărirea și buna desfășurare a activității de perfecționare a pregătirii salariaților.Articolul 15. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat stabilesc formele de perfecționare, durata acestora și frecvența reciclării pe categorii de muncitori, maiștri, tehnicieni, funcționari, personal de specialitate și cadre de conducereArticolul 16. — în cadrul fiecărei organizații socialiste de stat se constituie colective de specialiști care acordă sprijin organelor' de conducere din uhitățile respective în elaborarea planului anual și de perspectivă pentru perfectionarea pregătirii salariaților. în stabilirea' formelor, tematicii și metodologiei de desfășurare a programelor organizate în a- cest scop. Componenta acestor colective se aprobă de către organul de conducere colectivă al unității socialiste de stat.Articolul 17. — Ministerele și celelalte organe centrale, precum și organele locale ale administrației de stat au obligația să asigure mijloacele materiale necesare desfășurării activității de perfecționare a pregătirii salariatilor în cadrul fondurilor ce le sînt alocate prin plan.La unitățile economice, cheltuielile necesare funcționării sistemului de perfecționare a pregătirii salariatilor se includ, după caz. în prețul de cost al producției sau in fondurile de investiții : la unitățile bugetare, aceste cheltuieli se suportă de la buget.Cheltuielile legate de funcționarea tnvățămîntului post-universitar se 

acoperă din contribuțiile unităților care trimit cursanții la această formă de perfecționare a pregătirii profesionale.Articolul 18. — Organele de conducere colectivă ale organizațiilor socialiste de stat sînt obligate să a- sigure personalul de predare si instruire necesar formelor de perfecționare ce se organizează în unitățile proprii.Personalul de predare șl instruire se selecționează din rîndul specialiștilor din întreprinderi, centrale, ministere, unități de cercetare și proiectare, instituții de invățămînt. a- cademii, societăți științifice și asociații profesionale.Personalul de predare și instruire, folosit în diferite forme de perfecționare a pregătirii salariatilor. prestează această activitate ca obligație de serviciu, ca îndatorire cetățe-- nească, obștească.Articolul 19. — în situația în care perfecționarea pregătirii profesionale se realizează prin programe sau stagii în străinătate, organele de conducere colectivă trebuie să asigure :— stabilirea obiectivelor concrete ale perfecționării ;— selecționarea participanților pe baza pregătirii profesionale, a cunoașterii limbilor străine, precum și în funcție de capacitatea lor de a asimila noi cunoștințe și de a le aplica in activitatea concretă ;— urmărirea modului în care salariații respectivi aplică în practică cunoștințele însușite.Articolul 20. — Organele de conducere colectivă ale unităților socialiste de stat au obligația de a analiza periodic stadiul realizării planului de perfecționare a pregătirii salariaților, modul de desfășurare și eficiența acestei activități, stabilind măsuriie necesare de îmbunătățire.Articolul 21. — Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale constituie o obligație de serviciu a tuturor salariaților din unitățile socialiste de stat. în acest scop, salariaților le revin următoarele sarcini principale :a) să se preocupe în permanență de cunoașterea celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii din domeniul lor de specialitate ;b) să participe la formele de perfecționare în care au fost încadrați și să-și însușească temeinic cunoștințele predate ;c) să folosească în practică cunoștințele, metodele, tehnicile și experiența înaintată acumulată și să a- plice în activitatea lor principiile științei conducerii și organizării producției și a muncii.Articolul 22. — Salariații care dețin posturi de conducere, inclusiv maiștrii, sint obligați să se ocupe permanent de perfecționarea pregătirii personalului în subordine prin :— îndrumarea lor directă, la locul de muncă ;— participarea la stabilirea și realizarea planurilor de perfecționare a pregătirii salariaților :— urmărirea modului în care fiecare salariat aplică în practică cunoștințele obținute prin diversele forrpe de perfecționare a pregătirii profesionaleArticolul 23. — La promovarea sau menținerea pe post, atribuirea gradațiilor și treptelor de salarizare, acordarea gratificațiilor, se va ține seama atît de rezultatele obținute în muncă, cît și de modul in care salariații iși realizează sarcinile privind perfecționarea pregătirii profesionale.Articolul 24. — Tn condițiile în care formele de perfecționare a pregătirii se desfășoară cu scoaterea de la locul de muncă pe o singură perioadă sau eșalonată pe mai multe perioade, cursanții primesc în timpul studiilor de la unitățile socialiste de stat la care sînt angajați salariul tarifar de la locul de muncă și sporul de vechime. In cazul în care durata scoaterii de la locul de muncă nu depășește o lună, cadfele de conducere primesc și indemnizația de conducere.
CAPITOLUL III 

Rolul unităților 
de invățămint, 

instituțiilor științifice, 
asociațiilor profesionale 
și organizațiilor obșteștiArticolul 25. — Ministerul Invă- țămîntului are sarcina de a îndruma și coordona activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților. Unitățile de învățămînt au obligația de a sprijini organizațiile socialiste în elaborarea programelor 

de perfecționare, în organizarea și buna desfășurare a acestei activități.Baza materială a școlilor de cultură generală, școlilor tehnice și profesionale, liceelor de specialitate șl instituțiilor de învățămînt superior va fi pusă, în timpul cînd nu se desfășoară activități didactice, la dispoziția ministerelor și celorlalte organe centrale, organelor locale ale administrației de stat, centralelor, întreprinderilor și altor unități socialiste, în vederea realizării programelor de perfecționare a pregătirii salariatilor.Cadrele didactice din rețeaua in- vățămîntului vor presta ore de predare și instruire în cadrul formelor de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților din unitățile socialiste : aceste ore vor fi incluse în norma didactică obligatorie.Articolul 26. — In perfecționarea pregătirii muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor și altor cadre cu pregătire superioară se vor folosi baza materială și specialiștii din institutele, centrele și laboratoarele de cercetare, precum și din unitățile de proiectare.Articolul 27. — Acadenîia Republicii Socialiste România, Academia de Științe Sociale și Politice, Academia de Științe Agricole și Silvice, Academia de Științe Medicale, Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Uniunea Arhitecților. Societatea de Științe Economice, celelalte instituții științifice și asociații profesionale au obligația de a participa, cu baza materială și specialiștii de care dispun, la elaborarea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, medicilor, cadrelor didactice, celorlalți specialiști din domeniul economiei, științei și culturii.Articolul 23. — Institutul Central de Documentare Tehnică, institutele și centrele de documentare tehnică, economică și științifică din ministere, organe centrale și locale, unități cu statut de centrală, întreprinderi și alte organizații socialiste vor asigura materiale documentare și informative privind noile cuceriri ale științei și tehnicii, metodele și formele moderne de conducere și organizare a producției și muncii, necesare personalului de predare și cursanților de la toate formele de perfecționare a pregătirii salariaților.Articolul 29. — Se recomandăUniunii Generale a Sindicatelor din România de a participa la elaborarea și înfăptuirea tuturor măsurilor pentru ridicarea calificării salariaților, aducindu-și contribuția la întocmirea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale, la organizarea acțiunilor de pro- . pagandă tehnică și ecorioîhică, de popularizare a cunoștințelor tehnico- științifice în rîndul maselor largi de oameni ai muncii.Articolul 30. — Se recomandăUniunii Tineretului Comunist de a acționa sistematic pentru cuprinderea tinerilor din unitățile' economice, instituțiile social-culturale și administrative în formele de perfecționare a pregătirii profesionale, pentru însușirea temeinică de către aceștia a cunoștințelor teoretice și practice și valorificarea lor in activitatea concretă ; cu sprijinul ministerelor, al conducerilor unităților socialiste, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist vor desfășura activități destinate stimulării interesului tinerilor pentru stăpînirea deplină a meseriei alese, pentru ridicarea nivelului lor cultural-științific.Articolul 31. — Presa centrală șl locală, radioul, televiziunea și celelalte mijloace de informare de masă vor acționa în mod sistematic în sprijinul activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților.
CAPITOLUL IV 

Dispoziții finaleArticolul 32. — Prevederile art. 21 din Legea nr. 1 privind organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, adoptată la 26 martie 1970, se aplică numai pentru salariații ' care urmează cursuri de perfecționare cu scoatere din producție pe o durată minimă de 3 luni, iar pentru cei care sînt trimiși la specializare în străinătate, indiferent de durată.Articolul 33. — Se recomandă organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești ca. pornind de la obiectivele și prevederile prezentei legi, să stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la perfecționarea pregătirii personalului din unitățile proprii.Articolul 34. — Prin prezenta lega se abrogă toate dispozițiile ce contravin prevederilor sale.

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatului): 
Concert dat de formația „Muslca 
Viva" a Conservatorului „Gli. Di
ma" din Iași. Dirijor : Vicențle 
Tușcă. Soliști : Maria Jana Stoia, 
Yvonne Piedemonte.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf 7 — 20.
a Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Harfa 
de Iarbă — 20.
o Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio • Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
o Teatrul Gluleștl : Gîlcevlle din 
Cliioggla — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana 
— 17; (sala din str. Academiei : 
Bandiții din Kardemomme — 17. 

O Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasllescu**  : Floarea de 
cactus — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatu! lunii —
19,30.
• Circul de stat : Internațional ’71 
— 19,30.

a

• Z : WtlTpRUL — 15,30; 18; 20,30.
• Bătălia pentru Alger : BUCEGI
— 15,30: 18; 20,30.
e Un italian in America : FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20 45, MELODIA - 9; 11.15; 13.30: 
16; 18,30; 20.45.
• Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 11—21 în continuare.
s Ultimul samurai : MIORIȚA — 
10; 12,30: 15: 17.30; 20.
• B. D. Intră in acțiune : PACEA
— 15,30; 18: 20,15, VOLGA — 9.15; 
11.15: 13,30: 15.45; 18.15; 20.30.
• Amintiri bucureștene : RAHO
VA — 18: 20,15.
s Fabllo magicianul : RAHOVA —
15,30.
a Cîntecele mării : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. 
« King Kong evadează : LIRA — 
15.30; 18.
a Ambasador al Uniunii Sovie
tice : LIRA - 20,15.
o Genoveva de Brabant : PRO
GRESUL — 15; 17. DACIA — 8.45- 
20 30 în continuare, COTROCENI
- 14: 15.45: 17,30: 19.15; 21.
« Săptămîna filmului pentru ti
neret : Vrăjitorul — 18,30. Sub 
semnul lui
10,45; 12.45:
MINA.
o Unora le
12,30; 14.130,
Drumul tutunului — 
MATECA (sala Union).

18,30.
Monte Cristo — 9;

14.30: 16,30; 20.45: LU-

place jazzul — 9; 10,30;
Swing — 16,30; 18,45. 

21 : CINE-

• Crimă șl pedeapsă : PROGRE
SUL - 19.
• Semnale pe drum : MOȘILOR
- 15,30; 17,45; 20.
• Primul curier > COSMOS 
15,30; 18; 20,15.
a Băieți buni, băieți răi : FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15, 
20,30 FEROVIAR — 8,45; 10,45;
12,45; 14.45: 16,45; 18,45; 20,45, EX
CELSIOR - 9,15; 11,30; 13,45; 16. 
18,15; 20,30, MODERN - 9: 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Vagabondul : FLAMURA 
12,30; 16: 19.30, FERENTARI 
12,30: 16; 19.30. BUZEȘTI 
12,30; 16: 19.30.
• Șarada : CRÎNGAȘI - 15.30; 18;
20,15, ARTA - 15.30; 18; 20.15.
• Pe luciul ghețel : CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.30. FLACĂRA - 15.30; 
18; 20,15.
a Vară de altădată : DRUMUL 
SĂRII - 15.30; 18; 20.15.
a Ursul șl păpușa : FLOREASCA
- 15.30; 18; 20.30.
Q Omul din Sierra : UNIREA 
15,30: 18; 20,15.
a 100 de carabine i VITAN
15,30. 18 20.15.
a Degetul de fier : MUNCA 
13; 20
a Răzbunarea Sfintulul : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30; 
17,45: 20.
a Pomul de Crăciun : LAROMET
- 15.30: 17.30: 19.30.

Cronica aleiTovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a a- dresat o telegramă de felicitare tovarășului Dyzma Galaj, cu ocazia alegerii sale în funcția de mareșal al Seimului Republicii Populare Polone.
★Cu prilejul celei de-a X-a ani- versări a unificării torțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de Sud, Nguyen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, a oferit marți seara, la Clubul corpului diplomatic, un cocteil.Au participat Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe. general-locotenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate, reprezentanți ai Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, funcționari superiori din M.A.E., generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★La Muzeul Militar Central, marți s-a deschis o fotoexpoziție dedicată celei de-a 53-a aniversări a Armatei Sovietice.

Printre persoanele oficiale prezente la festivitate se aflau I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Colonelul Victor Militaru, directorul Muzeului Militar Central, și col. A. F. Musatov, atașat militar, aero și naval al Uniunii Sovietice la București, au rostit scurte cuvîntări.
★După vizitarea unor obiective industriale din județele Prahova, Brașov, Argeș și Vîlcea, membrii delegației canadiene, conduse de Joseph Smallwood, prim-ministrul provin-, ciei Newfoundland, s-au intors luni seara în Capitală. în cursul zilei de marți, oaspeții canadieni au avut întrevederi la Ministerul Petrolului, cu ministrul Alexandru Boabă, la Ministerul Industriei Chimice, cu ministrul Mihail Florescu, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, cu Nicolae Cocoș, adjunct al ministrului, și la Ministerul Industriei Lemnului, cu adjunctul ministrului, Gheorghe Lazăr. Cu acest prilej, au fost discutate diverse modalități privind colaborarea și cooperarea economică româno-canadiană.

★La 16 februarie, a Început, la București, Consfătuirea grupei, permanente de telecomunicații spațiale din cadrul colaborării țărilor socialiste in cercetarea și folosirea pașnică a spațiului cosmic.

Vizite ale ministrului 
comerțului exterior

5

al I. P. Chinezeîn continuarea vizitei pe care o face în țara noastră, delegația guvernamentală a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior, a fost marți oaspetele colectivului de muncă al Combinatului chimic din Craiova.în aceeași zi, delegația a vizitat Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier — respectiv centrala electrică, ecluza și podul care va lega în curind cele două maluri ale Dunării.La amiază, Traian Dudaș, prim-se- cretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.. președintele consiliului popular județean, a oferit un dejun în cinstea ministrului comerțului exterior al R. P. Chineze și a celorlalți oaspeți. (Agerpres)

J



Demonstrație de protest, pe strâzile New Yorkului, împotriva agresiunii 
americano-saigoneze în Indochina

de luptă din £«XIEN QUANG 16 (Agerpres). Forjele patriotice Iaoțiene și-au intensificat în ultimele 48 de ore atacurile împotriva unităților mercenare saigoneze, care au intervenit în Laos șî a pozițiilor logistice americane care susțin acțiunile terestre ale a- cestora. Luptele cele mai violente au fost semnalate de o parte și de alta a șoselei strategice nr. 9, care traversează Valea Ulcioarelor și este folosită de forțele saigoneze drept principal mijloc de deplasare în teritoriul laoțian. Agenția France Presse relevă că, la 15 februarie forțele Pathet Lao au reocupat pozițiile strategice de la Muong Phalane și că
BOMBARDAMENTE ALE AVIAȚIEI S.U.A. 
ASUPRA TERITORIULUI R. D. VIETNAMHANOI 16 (Agerpres). — între 13 și 16 februarie, informează agenția V.N.A., avioane americane au e- fectuat raiduri deasupra teritoriului R. D. Vietnam, bombardînd și mitra- liind localități din provinciile Quang Binh și Nghe An, situate la nord de paralela 17.Un purtător de cuvînt al Ministe

Continuă 
împotriva

MHperfelisteAlianța forțelor naționale democratice pentru pace din orașul Hue, fosta capitală imperială a Vietnamului, a lansat un apel la luptă împotriva agresiunii americano-saigoneze în Laos. Apelul, difuzat de agenția de presă „Eliberarea", denunță administrația Nixon și cea saigoneză pentru intervenția în Laos și extinderea războiului în întreaga Indochină.Partlcipanții la Conferința internațională „Studenții și mișcarea de eliberare africană", care își desfășoară lucrările în capitala Finlandei, au condamnat intervenția forțelor armate americano-saigoneze în Laos. într-o telegramă adresată organizațiilor de tineret și studențești din Laos, Cambodgia și Vietnamul de sud se subliniază necesitatea ca Statele Unite să pună capăt războiului agresiv din Indochina și să retragă, imediat și necondiționat, trupele lor și ale aliaților lor din această regiune. ★Ziarul „New York Times" scrie, într-un editorial, că „populația laoțiană, ca șl vecinii el vietnamezi sau cambodgieni, a avut o lungă și amară experiență a bombardamentelor americane. Sute de mii de oameni au trebuit să-și abandoneze casele, numeroși civili au fost uciși sau mutilați. Președintele Nixon și consilierii săi. continuă ziarul, declară că scopul acestor acțiuni este de a salva vieți americane. Această afirmație, apreciază ziarul, trezește însă mari îndoieli. în orice caz, americanii trebuie să se întrebe dacă au dreptul de a continua

lisabona în căutarea unei firme noi 
pentru o politică colonială anacronică

LISABONA 16 (Agerpres). — Primul ministru al Portugaliei, Marcello Caetano. a reluat. în cadrul unei cu- vîntări radiotelevizate, ideea unei reforme constituționale, pe care o pregătește guvernul său. reformă ce ar conferi teritoriilor coloniale o „autonomie sporită". Această măsură. în concepția oficialităților de la Lisabona, ar urma să transforme coloniile portugheze din Africa „în regiuni autonome cu competente limitate". Caetano a ținut să precizeze însă că o asemenea măsură „nu va constitui un pas spre independență".Datorită intensificării luptei de eliberare națională din Angola. Mo- zambic, Guineea-Bissau și în fața opoziției crescînde pe care o întîm- pină din partea opiniei publice din Portugalia și din alte țări, autoritățile de la Lisabona încearcă șă creeze aparența unei schimbări a politicii lor coloniale. Reforma preconizată de guvern este respinsă, pe bună dreptate, de mișcările de eliberare din coloniile portugheze pentru că ea nu răspunde, cîtuși de puțin. dezideratelor popoarelor din teritoriile „de peste mări", reflectînd. în fond. încercarea colonialiștilor de 

în cursul luptelor deosebit de violente, patrioții au provocat inamicului pierderi grele.Comandamentul de la Saigon al armatei S.U.A., relevă agenția U.P.I.. a declarat că elicopterele americane au efectuat 5 600 de misiuni în Laos în ultimele opt zile. In cursul acestor misiuni, elicopterele americane au a- tacat cu arme de bord, au transportat militari saigonezi și material de luptă, au îndeplinit misiuni de comandă. de control șl deplasare a e- fectivelor. Agenția France Presse, citind surse de la Saigon, relevă că aviația americană a pierdut în cursul operațiunilor din Laos 27 de aparate.

rului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a condamnat sever noile acte de război ale S.U.A. și a cerut în mod hotărît ca Administrația americană să pună capăt imediat oricăror acțiuni care incalcă suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam.
protestele 
agresiunii 
în Indochinasacrificarea vieții și bunurilor a milioane de sud-aslatici nevinovați, pentru o cauză la care tot mai mulți cetățeni americani încetează de a mai subscrie1'.

„S.U.A. si SAIGONUL NU 
SÎNT INTERESATE ÎN PRO
GRESUL CONFERINȚEI DE LA 
PARIS" - declară reprezen
tanții delegațiilor R.D.V. și 
G.R.P. al Republicii Vietna

mului de SudPARIS — 16 (Agerpres). Purtătorii de cuvînt ai delegațiilor Republicii Democrate Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la Conferința cvadripartită de la Paris au acuzat Statele Unite și pe reprezentanții regimului de la Saigon de tergiversare a negocierilor. Potrivit a- genției France Presse, ei au protestat împotriva unei declarații a reprezentantului saigonez, care a avansat ideea mutării conferinței în altă țară. Purtătorul de cuvînt al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a subliniat că, tocmai datorită ospitalității guvernului francez, lucrările conferinței se pot desfășura în condiții normale. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al R.D. Vietnam a subliniat că însăși această cerere a marionetelor de la Saigon denotă că acestea „nu sînt cîtuși de puțin interesate în progresul conferinței".

a ieși din impas. Această poziție a fost sintetizată în cadrul unei declarații a vicepreședintelui Frontului de Eliberare din Mozambic. Marcelino Dos Santos, care a subliniat : „Proiectele cabinetului portughez sînt menite, în ultimă instanță, să • perpetueze mitul conform căruia «provinciile de peste mări» ar fi parte integrantă a Portugaliei". Or. în toate aceste colonii există regiuni eliberate, unde puterea aparține poporului. Și nu măsurile anunțate de guvernul Caetano sînt de natură să schimbe cursul evenimentelor.
★Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) a dat publicității la Dakar un comunicat referitor la noile atacuri declanșate de patrioți asupra pozițiilor deținute de trupele colonialiste portugheze. Comunicatul precizează că zeci de soldați portughezi au fost uciși în cursul atacurilor din luna ianuarie. Totodată, detașamentele P.A.I.G.C. au distrus mai multe fortificații în regiunea Nhambalano, capturînd o importantă cantitate de muniții.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „ScînteU”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafia Casa Scîntell. 40 SM

Precizări ale președintelui R. A. U. 
privind premisele reglementării 
situației din Orientul Apropiat

NEW YORK 16''(Agerpres). — într-un interviu acordat revistei americane „NEWSWEEK", președintele R.A.U.. Anwar Sadat, a afirmat, că dacă trupele israeliene vor fi retrase de la Canalul de Suez, conform recentei sale propuneri, atunci va garanta folosirea liberă de către Israel a canalului și a strîmtorii Tiran. Dacă retragerea parțială a trupelor israeliene va fi realizată, a adăugat șeful statului egiptean, „voi ga
ranta redeschiderea Canalului in 
decurs de șase luni pentru comerțul 
internațional și voi prelungi înce
tarea focului pină la o dată anumită 
pentru a da timp lui Gunnar Jarring 
să elaboreze detaliile".Președintele R.A.U. a declarat, de asemenea, că un tratat de pace va 
prevedea „inviolabilitatea și inde
pendența politică a fiecărui stat din 
regiune, inclusiv a Israelului, dacă, 
conform rezoluției Consiliului de 
Securitate, acesta va restitui terito
riile noastre".

CONVORBIRILE IUGOSLAVO EGIPTENECAIRO. — Președintele R.A.U., Anwar Sadat, și președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, au continuat marți convorbirile oficiale la palatul Kubeh din Cairo. Cei doi șefi de stat au făcut un schimb de păreri asupra dezvoltării colaborării prietenești iugoslavo-egiptene, precum și în legătură cu o serie de probleme actuale din viața internațională.Mahmud Riad, vicepreședinte al guvernului egiptean, ministru al afa-
RĂSPUNSUL R.A.U. LA PROPUNERILE PRELIMINARE

ALE MEDIATORULUINEW YORK. — Ambasadorul egiptean la Națiunile Unite, Mohammed El Zayyat, a transmis luni reprezentantului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, răspunsul guvernului R.A.U. la propunerile preliminare ale acestuia adresate părților interesate în legătură cu modali-
SIRIA Șl TUNISIA AU 

RESTABILIT RELAȚIILE 
DIPLOMATICE■ ’ : .e. >//Hi T'r-DAMASC. — Siria și Tunisia au hotărit să restabilească relațiile diplomatice la rang de ambasadă, a- nunță un comunicat al Ministerului sirian al Afacerilor Externe, difuzat la Damasc. După cum se știe, relațiile diplomatice dintre Tunisia și Siria au fost întrerupte în anul 1963, ca urmare a unor divergente în legătură cu soluționarea problemei pa- lestinene.

★TUNIS. — Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia. Moamer el Gedafi. și-a încheiat vizita oficială pe care a întreprins-o în Tunisia. Comunicatul comun dat publicității la Timiș exprimă dorința celor două state de a-și lărgi cooperarea bilaterală în domeniile economic, social, cultural și tehnic. Totodată, în comunicat șe evidențiază necesitatea solidarității țărilor arabe.
INCIDENTE LA AMMANAMMAN — In cursul zilei de marți, In cartierele de nord ale capitalei iordaniene au avut loc noi incidente între forțe guvernamentale de securitate și membri ai organizațiilor palestiniene de rezistență, a anunțat la Amman un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne. Forțele de securitate au confiscat o importantă cantitate de armament greu aparținînd fedainllor (grenade antitanc, obuze de artilerie, bombe incendiare etc.). Purtătorul de cuvînt a menționat, totodată, că postul de poliție din cartierul Djebel Al Nasr din Amman a fost atacat în aceeași zi de membri ai organizațiilor palestiniene, care au deschis, de asemenea, focul și în alte cartiere ale capitalei. Autoritățile — a precizat el — au luat măsuri pentru a pune capăt acestor incidente. Un comunicat difuzat la Beirut de către Biroul organizației „Al Fatah" a confirmat că schimburi sporadice de focuri de armă au continuat marți la Amman.
„LUNOHOD-1“:
5 km de drum 

selenar
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

Aparatul selenar autopropulsat 
„Lunohod-1“ a parcurs 5 kilome
tri pe suprafața Lunii, infor
mează un corespondent al Agen
ției TASS de la Centrul pentru 
legături cosmice la mari distan
țe. In cursul ședinței obișnuite 
de legătură prin radio Intre Pă
mânt și laboratorul lunar, care a 
avut loc la 16 februarie, lunomo- 
bilul și-a continuat deplasarea 
spre nord-vest. In cea de-a patra 
zi lunară, vehiculul selenar cu 
opt roți a transmis pe Pămint 
numeroase stereofotografii, care 
i-au condus pe cercetători la 
concluzia că relieful Mării Ploi
lor, pe care „Lunohod-1.“ evo
luează incepînd de la 17 ianua
rie 1970, nu este nicidecum ne
ted. Pe traseu, aparatul nu a in- 
tiln.it, practic, porțiuni plane — 
așa cum ar fi trebuit să se în- 
timple conform reprezentărilor 
tradiționale privind „mările" lu
nare.

Răspunzînd unei întrebări. șeful statului egiptean a spus : „Dacă citiți foarte atent rezoluția O.N.U., a- ceasta apare ca un tratat de pace embrionar. Ea constituie un angajament solemn din partea noastră. Noi însă, așteptăm în permanență un angajament solemn al celeilalto părți... O retragere parțială ar fi o dovadă a bunelor intenții ale Israelului, ar deschide Canalul liberei navigații pentru întreaga lume și, după aceasta. Jarring va fi în măsură să pună Ia punct un calendar pentru rezolvarea întregii probleme".Referindu-se la problema palesti- ncană, Anwar Sadat a declarat că o compensație adecvată pentru refu- giați este legată de un referendum pentru a hotărî dacă palestinenii vor un stat separat, o federație sau o confederație cu Iordania sau dacă vor să rămină parte integrantă a Iordaniei. „Dar, aceasta e o chestiune care rămîne s-o decidă ei înșiși", a spus Anwar Sadat.
ceiilor externe, și Mirko Tepavaț, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, au avut, la rîndul lor, o întrevedere consacrată, Îndeosebi, examinării detaliate a situației din Orientul Apropiat. După cum relatează agenția Taniug, discuțiile în legătură cu această problemă au fost purtate în lumina celor mai recente inițiative diplomatice pentru rezolvarea crizei din zonă.
GUNNAR JARRINGtățile de aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Subsecretarul de stat în Ministerul de Externe al R.A.U., Salab Gohar. a declarat la Cairo că „răspunsul este pozitiv".

agențiife de presă
Un acord privind ajutorul 

economic și militar supli
mentar al R. P. Chineze 
pentru R. D. Vietnam tn anul 1971 a fost semnat la Pekin, anunță a- genția China Nouă. El a fost semnat de Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C. C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vicepremier al R. D. Vietnam, șeful delegației guvernamentale care face o vizită oficială în R. P. Chineză. La ceremonia semnării a participat Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

La ambasada română din 
Roma 3 avul loc 0 întîlnire prietenească cu conducători ai organizațiilor italiene de tineret și cu membrii' delegațiilor acestora care vor participa la apropiatul Congres al Uniunii Tineretului Comunist din România. Cu acest prilej, au fost evidențiate relațiile prietenești existente între organizațiile democratice de tineret din Italia și U.T.C.

Protocolul de colaborare 
între cinematografiile ro
mâna și cehoslovacă 31111 1971—1972, a fost semnat, marți, la Pcaga. Protocolul cuprinde, în principal, realizarea de coproducții, intensificarea schimburilor de filme dintre cele două țări, a vizitelor reciproce de delegații.

W. Scheel la New York. Ministrul de externe vest-german, Walter Scheel, a sosit luni la New York, în cadrul unei vizite oficiale de 5 zile pe care o întreprinde în S.U.A.
Noua „aritmetică monetară**  

in Marea Britanie

J Introducerea in Marea Bri- ) tanie, incepînd de luni, a sis-i ternului zecimal, in care o’ liră valorează 100 de pencel noi, fără nici un fel dei altă subdiviziune, este conside-1 rată drept o adevărată „revolu-l tie". Ceea ce pentru restul lu-* mii pare a fi foarte simplu, estel însă complicat pentru cetățea

La Tokio a fost constituit

„Congresul național 
pentru restabilirea 

relațiilor diplomatice 
japono-chineze"

TOKIO 16. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : Sub egida Partidului Socialist Japonez și a Consiliului general al sindicatelor japoneze (SOHYO). la Tokio a fost constituit marți „Congresul național pentru restabilirea relațiilor diplomatice japono-chineze". Ca președinte al acestei organizații a fost ales Kenzo Nakajima, director al Asociației pentru schimburi culturale dintre Japonia și China, iar ea secretar general, Akira Iwai, fost secretar general al SOHYO.După mitingul inaugural, congresul a organizat o întrunire, în cursul căreia a adresat populației apelul de a-i sprijini activitatea în vederea restabilirii relațiilor diplomatice japono-chineze. De menționat că în Japonia există încă alte două organizații cu același obiectiv : „Consiliul național pentru normalizarea relațiilor japono-chineze" și „Liga deputaților pentru normalizarea relațiilor japono-chineze".
Tulburările 

de la Reggio CalabriaREGGIO CALABRIA 16 (Agerpres).— Decizia Consiliului regional al Ca- labriei de a menține centrul administrativ la Catanzaro, urmînd ca reuniunile organelor de conducere locale să poată fi ținute în toate cele trei orașe calabreze mai importante— Reggio Calabria, Cosenza șl, bineînțeles, Catanzaro — a stîrnit marți noi tulburări la Reggio. „Comitetul de acțiune pentru Reggio — capitală de regiune", de tendință neofascistă, menține încordarea în oraș.Deși hotărîrea Consiliului administrativ nu a constituit o mare surpriză, ea a dat loc la noi ciocniri violente cu poliția.

Pe baza contractului 
semnat între organizația 
sovietică „Soiuzneiteex- 
port" și societatea finlan
deză „N.E.S.T.E.", u R s s va liv-ra Finlandei, in perioada anilor 1971—1975, petrol în valoare de 500 milioane ruble, anunță ziarul „Sovetskaia Rossia". Este cea mai mare tranzacție realizată pînă acum în comerțul celor două țări.

0 expoziție poloneză de 
bunuri de consum s a deschia în Berlinul occidental. Expoziția, care prezintă cîteva mii de produse de folosință îndelungată, a fost organizată de o serie de întreprinderi poloneze de comerț exterior, informează agenția P.A.P. Cu acest prilej, un comentariu din ziarul „Zycie Warszawy" subliniază că schimburile comerciale dintre Polonia și Berlinul occidental se dezvoltă favorabil, exporturile poloneze in Berlinul occidental cifrîndu-se în 1970 la 60 de milioane zloți valută.

Comitetul Consiliului 
NordiC organism alcătuit din membrii parlamentelor țărilor nordice, ca-re s-a reunit la Copenhaga, a hotărît să recomande consiliului interzicerea zborurilor tuturor avioanelor civile supersonice deasupra teritoriilor Suediei, Danemarcei, Norvegiei, Finlandei și Islandei.

Un atac împotriva re
ședinței ambasadorului 
Danemarcei la Ciudad de

nul englez de rînd. Gospodinele, de pildă, sînt puse în fața unor mari dificultăți in magazine. Cumpărătorii stau mai mult timp să-și facă socotelile, deși mașinile de încasat au fost convertite la noul sistem. în fotografie : două gospodine stră- duindu-se să aplice noua „aritmetică monetară".

Sesiunea Adunării Populare 

a R.P. Bulgaria
SOFIA 16. — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : Marți au avut loc la Sofia lucrările celei de-a 15-a sesiuni a Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Deputății au adoptat în unanimitate legea cu privire la prelungirea mandatului Adunării Populare și a sfaturilor populare ; mandatul Adunării a fost prelungit

Convorbiri polonoVARȘOVIA 16 (Agerpres). — Luind cuvîntul în fața unor oameni politici și deputați ai Seimului polonez, Herbert Wehner, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Social-Democrat din Bundestagul vesț-german, a afirmat că guvernul federal a recunoscut inviolabilitatea frontierelor tuturor statelor europene, obligîn- du-se să respecte integritatea teritorială a acestora în cadrul frontierelor lor actuale. Guvernul federal, a spus președintele fracțiunii parlamentare a P.S.D., nu ridică și nu va ridica nici în viitor nici un fel de pretenții teritoriale, indiferent față de cine. El și-a exprimat, de asemenea, părerea că tratatele semnate de R. F. a Germaniei cu Uniunea Sovietică și Polo-
PLENARA C. C.

AL P.C. DIN BELGIABRUXELLES 16 (Agerpres). — La Bruxelles s-au desfășurat lucrările Plenarei C.C. al Partidului Comunist din Belgia consacrate celui de-al XX-lea Congres al partidului, fixat pentru 19—21 martie a.c. Plenara a examinat situația politică din țară, stabilind printre sarcinile imediate ale partidului lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii și instaurarea controlului muncitoresc în întreprinderi. Pe de altă parte, plenara a condamnat noile acțiuni agresive ale Statelor Unite în Indochina si a relevat necesitatea încetării războiului din Asia de sud-est.

Guatemala a fost •ăvlr«lt d« persoane necunoscute. Ambasadorul Suen Strogaard nu era acasă, însă polițistul care făcea de gardă în fața reședinței a fost ucis.
Cunoscutul ziarist fran

cez Regis Debray, găzduit 111 Chile după eliberarea sa dtntr-o închisoare boliviană, a plecat în Cuba. El a declarat că în timpul șederii în Chile a studiat procesul de transformare care are loc în această țară și a anunțat apropiata apariție a unei cărți intitulate „Allende vorbește cu Debray".
La Casa filmului din Moscova 

a avut loc la 16 februarie des
chiderea expoziției de scenogra
fie românească de film, organi
zată in cadrul schimburilor di
recte între uniunile de cineaști 
din România și U.R.S.S.

Mii de arendași și dijmași, sosiți marți la Roma din toate regiunile Italiei, la chemarea celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — s-au adunat în Piazza Esedra pentru a atrage atenția opiniei publice asupra situației dificile prin care trece agricultura țării șl pentru a solicita guvernului și Parlamentului măsuri urgente.
Coridă-surpriză

la reuniunea Pieței comune...
Un episod insolit a marcat 

desfășurarea conferinței-maraton 
a Consiliului miniștrilor agricul
turii din țările Pieței comune 
începută luni in Palatul Congre
selor de la Bruxelles. Trei vaci 
au năvălit in sala in care se 
ținea ședința celor șase miniștri, 
împinse de zeci de tineri fer
mieri belgieni, care au ținut ca. 
în felul acesta, să-și exprime 
protestul față de repercusiunile 
nefaste ale hotăririlor Pieței co
mune asupra rentabilității gos
podăriilor lor. Mica coridă a 
pașnicelor bovine a impus ini
țiatorilor ei o adevărată inge
niozitate ciobănească, sala 'de 
ședințe aflîndu-se la etajul al 
treilea al Palatului Congreselor 
păzită cu strășnicie de o duzină 
de gardieni și aprozi. Vacile ma
nifestante își purtau cu docili
tate revendicările scrise pe spi
nările lor: „Vrem să trăim ! Acesta nu este jdecît începutul ! Vom reveni 1". 

in legătură cu pregătirea proiectului noii constituții a țării.Adunarea Populară a R. P. Bulgaria 
a adoptat In unanimitate o declarație în care condamnă noua escaladare 
a războiului In Indochina și extinderea agresiunii americano-saigoneze In 
Laos.

- vest-germanenia vor fi ratificate de Bundestag ; sînt de așteptat, a spus Wehner, „dezbateri înverșunate", datorită poziției U.C.D.-U.C.S.Referindu-se la convorbirile pe care le-a avut pină în prezent la Varșovia, Wehner le-a apreciat ca fiind concrete și constructive ; ele sînt consacrate mijloacelor de normalizare a relațiilor dintre R. F. G. șl Polonia.
★Herbert Wehner s-a întors la Varșovia, după o vizită la fostul lagăr da concentrare de la Auschwitz și în orașul Cracovia. Marti, el a fost primit de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. a 1

PLENARA C. C.
U P. C. DII DANEMARCACOPENHAGA 16 (Agerpres). — La Copenhaga s-au desfășurat lucrările Plenarei C.C. al Partidului Comun i-1* din Danemarca. Cu acest prilej : au fost examinate evoluția tratativelor dintre sindicate și patronat privind condițiile încheierii unor noi contracte colective de muncă, precum si situația din Asia de sud-est, în urma intervenției forțelor americano-saigoneze în Laos.Plenara s-a pronunțat pentru respingerea proiectului de acord privind condițiile de încheiere a noilor contracte colective de muncă propus de guvern — întrucît acesta nu satisface revendicările muncitorilor — și a chemat oamenii muncii să insiste asupra satisfacerii cererilor lor.
Intensificarea 

acțiunilor 
represive 
în SpaniaPARIS 16 (Agerp.-s). — In numărul său din 16 februarie, ziarul „l’Humanită" anunță că un tribunal 

din Madrid a condamnat la închisoa
re, pe diferite termene, opt comu
niști spanioli. Ei au fost acuzați că au participat Ia comisiile muncitorești și au întreprins o serie de colecte în favoarea muncitorilor aflați în grevă.

★După cum informează agențiile de presă, la Barcelona continuă demonstrațiile studențești organizate în sprijinul perfecționării și democratizării învățămîntului. împotriva demonstranților au fost folosite care blindate. Poliția a operat arestări. Demonstrații similare au fost organizate la Facultatea de științe industriale și alte instituții de învățămînt din Barcelona.
★BRUXELLES. — In capitala Belgiei a fost dată publicității o declarație comună a Confederației internaționale a sindicatelor și Confederației mondiale a muncii, în care 

este denunțată „intensificarea repre
siunilor autorităților franchiste im- •» 
triva poporului și oamenilor m - 
basci". In declarație se arată că, după*  procesul de la Burgos din decembrie 1970, în provinciile basce a fost declanșată o vastă acțiune de represalii,' mai ales împotriva celor care au protestat față de sentințele pronunțate de Consiliul de război. Declarația relevă că, pînă în prezent, au fost arestate aproximativ 
250 de persoane, intre care numeroși 
muncitori și studenți.

Episodul de la masa tratative
lor celor șase este însă în reali
tate mai puțin comic. El dezvă
luie dificultatea situației în care 
se află numeroși crescători de 
vite din țările Pieței comune, 
amenințați de inechitatea prețu
lui laptelui și cărnii, negociate 
de cei șase. Ingeniozitatea ma- 
nifestanților belgieni stimulează 
formele de protest ale altor ca
tegorii de producători, care își 
văd interesele afectate de măsu
rile globale ale C.E.E. Astfel, 
viticultorii francezi pregătesc 
rostogolirea cîtorva butii cu 
Bordeaux la masa din Palatul 
Congreselor, iar minerii din Lor- 
raina au invitat pe responsabilii 
cu cărbunele din cadrul Pieței 
comune să-și țină una din șe
dințe în fundul unei mine de 
huilă din Faulquemont.
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