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NICOLAE CEA UȘESCU alt-

Stimați tovarăși,
băr-Și

evidențiat ne- 
eforturi con- 
pentru redu- 

specifire 
princi-

Convorbire cu ing. ION CHEȘA, 
adjunct al ministrului industriei metalurgice

dotărilor, a introducerii 
pe de altă 
experienței
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CONSFĂTUIREA CADRELOR DE BAZA DIN

MINISTERUL FORJELOR ARMATE

MEI AL URGICA ?

•
 In comparație cu anul prece
dent, industria metalurgică va 
cunoaște în 1970 importante creș
teri. Este suficient să amintim 
că sarcinile de plan vor fi mai 
mari cu- circa 21 la sută la 

producția de fontă, cu 18 la1 su-
• tă la oțel, cu aproape 19 la sută

la laminate, depășindu-se în a- 
cest fel prevederile stabilite în 
planul cincinal. Sarcinile ce de- 

• curg de aici sînt multiple, com
plexe și se solicită din plin efor
turile tuturor lucrătorilor, de la 
proiectant la constructor, de la 
cercetător Ia furnalist, oțelar 
sau laminator.

— De mai multe ori în ultima 
• vreme și în mod deosebit la

Plenara C.C. al P.C.R. din de-
In Aula Academiei Militare 

din Capitală s-au desfășurat 
miercuri și joi lucrările con
sfătuirii cu cadrele de bază 
ale Ministerului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej s-a 
făcut bilanțul activității de 
pregătire de luptă și politică 
a militarilor forțelor noastre 

ț -mate.
consfătuire au luat par

te generali și ofițeri din co
mandamentele de armată și 
de armă, din direcțiile cen
trale ale Ministerului Forțe
lor Armate, comandanți de 
mari unități și unități, secre
tari ai consiliilor politice și ai 
comitetelor de partid.

La sosire, în Aula Academi
ei Militare, participant» au în- 
tîmpinat cu aplauze, într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al 
armatei, precum și pe alți 
conducători de partid și de 
stat, tovarășii: Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Pană, mem
bru dl Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Stănescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Securității 
Statului, care au participat la 
ședința de închidere a lucră
rilor.

In dezbaterile care au avut 
loo și la care au luat parte 
generali și ofițeri, comandanți 
și activiști de partid din ar
mată, s-a reliefat spiritul de 
puternio patriotism al milita
rilor, dragostea și devotamen
tul lor nețărmurit față de pa
trie și popor, mândria lor față 
de marile înfăptuiri ale socia
lismului pe pământul Româ
niei. A fost exprimată adînca 
recunoștință a militarilor pen
tru grija și prețuirea pe care 
partidul și statul nostru o a- 
cordă Forțelor Armate, ade
ziunea lor deplină la întrea
ga politică internă și externă 
a Partidului Comunist Ro
mân. In cuvântul lor, vorbito
rii au subliniat hotărîrea una
nimă, neclintită a tuturor ge
neralilor, ofițerilor și ostașilor 
de a munci fără preget pen
tru întărirea capacității de a- 
părare a patriei noastre, pen
tru ridicarea gradului de pre
gătire de luptă a forțelor 
noastre armate, astfel îneît să 
fie oricînd gata să-și îndepli
nească cu cinste nobila misiu
ne încredințată de popor — 
apărarea independenței și su
veranității patriei, salvgarda
rea cuceririlor noastre revo
luționare, a orînduirii socia
liste.

Analizîndu-se întreaga acti
vitate în unități și mari uni
tăți, în spiritul învățăminte
lor și cerințelor ce se des
prind din hotărîrile Congre
sului al X-lea al partidului au 
fost subliniate căile pentru 
continua perfecționare a sti
lului și metodelor de muncă 
în scopul îndeplinirii irepro
șabile a planului pregătirii de 
luptă și politice, întăririi ne
contenite a ordinii și disci
plinei, stăpînirii la perfecție a 
armamentului și tehnicii mo
derne de luptă.

In cuvîntul său, generalul- 
colonel Ion loniță, ministrul 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, după 
ce a evidențiat rezultatele ob
ținute în întărirea capacității 
de luptă a unităților și mari
lor unități în cursul ciclului 
de instrucție care s-a înche
iat, a înfățișat pe larg sarci
nile care stau în fața Forțe
lor Armate în perioada ur
mătoare.

In încheiere, dînd expresie 
gîndurilor și sentimentelor mi
litarilor de toate gradele, mi
nistrul Forțelor Armate a în
credințat conducerea partidu
lui și statului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că între
gul personal al forțelor noas-

cembrie 1969 s-a 
cesitatea unor 
stante, eficiente, 
cerea consumurilor 
de materii prime, în 
pal a consumului de metal. Ce

s-a preconizat pentru 1970 în 
siderurgie în înfăptuirea aces
tui obiectiv, ce credeți că tre
buie să întreprindă tinerii pen
tru a susține măsurile stabili
te ?

— Reducerea consumurilor de 
materiale pe unitatea de produs, 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, în mod deosebit 
a metalului trebuie să se în
scrie într-un firesc proces de 
îmbunătățire, reflectînd pe de o 
parte noutățile intervenite în 
industria noastră siderurgică, pe 
linia 
cuceririlor tehnicii, 
parte creșterea 
profesionale la cei ce lucrează 
în această ramură, 
rîndu-ne continuu cu cele mai 
bune performanțe pe plan mon
dial trebuie să considerăm ci
frele atinse drept punct de ple
care a investigațiilor pentru 
a îmbunătăți și mai mult situa-

DEBUT CU DREPTUL
Sesiunea de examene se află 

în plină desfășurare. In facultă
țile bucureștene, primele rezul
tate confirmă pronosticurile op
timiste ale cadrelor didactice și 
ale studenților. Dovadă că mă
surile întreprinse în acest an u- 
niversitar, prin care exigența și 
fermitatea au fost repuse în 
drepturile lor, erau într-adevăr 
necesare. Convinși că un exa
men universitar nu poate fi 
promovat fără o temeinică pre
gătire de specialitate, că super
ficialitatea și delăsarea nu mai 
beneficiază acum de „protecția" 
Ministerului Invățămîntului (se 
știe că în anii trecuți exista 
tendința de a se epuiza toate

(Continuare în pag. a lll-a)

Doresc să încep prin a vă transmite un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Vii aplauze).în cadrul acestei consfătuiri ați dezbătut pe larg rezultatele activității desfășurate în a- nul 1969 în pregătirea militară și politică a trupelor, în ridicarea capacității de luptă a unităților forțelor armate; de asemenea au fost trasate cinile pentru activitatea viitor.După cum s-a subliniat ■cursul discuțiilor, cît și în punerea tovarășului loniță, în pregătirea politică și militară a forțelor noastre armate a- vem, în general, rezultate bune. Militarii, unitățile noastre sînt în stare să îndeplinească orice misiune de luptă. în obținerea rezultatelor bune la instrucție și la pregătirea politică un rol însemnat are activitatea cadrelor de comandă, a întregului personal al forțelor armate, precum și munca organizațiilor de partid și de U.T.C. Doresc să apreciez în mod deosebit realizările dobîndite în această activitate în cursul înalt de militară oadă dete. (Aplauze puternice).tem spune că armata noastră — ca de altfel întregul popor român — înfăptuiește cu elan și abnegație politica partidului și guvernului, acționează, în strînsă unitate cu masele largi de oameni ai muncii, pentru a-și aduce contribuția la făurirea socialismului în patria noastră.S-a vorbit în consfătuire despre aportul militarilor la

sardeîn ex-

anului 1969, nivelul pregătire politică șl atins în această peri- forțele noastre arma-Pu-

munca ce se desfășoară pe șantierele construcției socialiste. Cred că, în cadrul bilanțului general al unităților noastre militare, într-adevăr merită să fie subliniată această activitate de' mare importanță pentru înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economiei noastre socialiste. Istoria relevă că întotdeauna poporul nostru, muncind pentru progresul țării, s-a pregătit și pentru apărarea ei; nu o dată în trecut lîngă plug, iîngă uneltele de muncă, oamenii păstrau și armele, fiind oricînd gata să apere glia strămoșească. Armata noastră de astăzi trebuie să știe să îmbine pregătirea militară cu munca practică pentru construcția socialismului, pentru că ea este parte integrantă a poporului, este trup din trupul națiunii noastre socialiste. Numai în măsura în care Îmbină în mod armonios pregătirea de luptă cu participarea la opera de edificare a socialismului armata își îndeplinește cu adevărat îndatorirea de popor, față de patrie.plauze prelungite).în legătură cu aceastaresc să subliniez că la rezultatele obținute de oamenii muncii în realizarea planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1969, armata noastră a adus o contribuție activă ; în toate realizările dobîndite pe șantierele construcției socialiste este încorporată munca a zeci de mii de militari ai forțelor noastre armate.Cunoașteți, din comunicatul publicat recent, rezultatele realizării planului pe 1969. După cum ați văzut, în industrie, planul a fost îndeplinit în bune cultură, realizat la sută

fațâ (A-
do-

condiții, iar în agri- față de 1968, s-a o depășire de 4,8 a producției globale ;

s-au dezvoltat în continuare știința, cultura, a progresat întreaga activitate socială din patria noastră. Paralel cu a- ceasta, ca urmare a dezvoltării întregii economii naționale, s-au luat măsuri pentru mărirea salariilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, ceea ce a determinat creșterea nivelului de trai al poporului. După cum știți, în acest cadru au fost sporite și salariile ofițerilor și subofițerilor, într-o proporție care depășește Față de sută cît sporul miei, cadrele forțelor au primit un spor de salariu de 16 la sută în medie, iar unele categorii de lucrători cu venituri mai mici un spor ce depășește 25 la sută. Sporirea salariilor ofițerilor și subofițerilor, ca, de altfel, în general măsurile de ridicare a salariilor celor ce muncesc din patria noastră, constituie o parte integrantă, deosebit de importantă, a politicii partidului și guvernului de făurire a societății socialiste. Această politică se caracterizează tocmai prin faptul că are în permanență în centrul atenției asigurarea bunăstării și fericirii omului, face totul pentru înfăptuirea acestui nobil țel.In cursul anului care a trecut s-au întărit și mai mult relațiile de colaborare între armată și diferite unități din industrie și agricultură, dintre militari și oamenii muncii ; se poate aprecia că unitatea dintre popor și forțele sale armate este o realitate tot mai pregnantă a societății noastre socialiste. Prin aceasta, armata noastră devine și mai puternică, în stare să-și îndeplinească în cele mai bune con- dițiuni sarcinile încredințate de

pe economie, de 12—13 la medie, econo- armate
mediacifra reprezintă, în pe ansamblul

partid și popor. (Aplauze ternice).Putem, tovarăși, să ne __ clarăm satisfăcuți de rezultatele obținute, deși, pe bună dreptate, în cadrul discuțiilor® de ieri și de astăzi s-au adus și o serie de critici privind unele neajunsuri ca- ® re mai persistă. Relevarea acestor neajunsuri nu înseamnă în nici un fel subaprecierea muncii, a rezultate- A lor obținute, dimpotrivă, ele w sînt de natură să pună și mai mult în evidență succesele, ® munca intensă desfășurată, perspectivele pe care ie avem pentru a ridica continuu ni- ® velul pregătirii militare și politice, capacitatea de luptă a armatei noastre. De aceea, do- ® resc ca, în numele conducerii de partid și de stat să adresez generalilor, ofițerilor, subofi- 9 țerilor, tuturor militarilor forțelor noastre armate, cele _ mai calde felicitări pentru ac- 9 tivitatea pozitivă pe care au desfășurat-o. (Aplauze puter- £ nice, prelungite).

lata un anunț care nu în 
toate situațiile trebuie acuzat 
de misoginism. Dimpotrivă. 
El ne apare uneori ca o reac
ție firească, datorată tocmai 
unei atitudini respectuoase și, 
dacă vreți, cavalerești, față 
de structura fizică și psihică 
a fetelor, ținindu-le la dis
tanță, și astfel apărîndu-le, 
de eforturi prea mari, cum 
ar fi, să zicem, munca în 
turnătorii sau în mine.

Dar în aceste rînduri citi
torul nu va găsi o relatare 
voioasă, menită să ne mîn- 
gîie amorul propriu de 
bați grijulii, gingași 
tandri.

E vorba de cu totul 
ceva.

Am în față o scrisoare. Mi-o 
adresează o' tinără absolventă 
a Școlii tehnice ..Unirea" 
ținind de M.I.C.M., speciali
tatea mașini electronice.

„șansele" care puteau să asigu
re studenților cu o pregătire 
superficială promovarea : un nu
măr neobișnuit de mare de se
siuni, presesiuni și postsesiuni, 
sesiuni speciale și re-reexami- 
nări etc.), studenții au înțeles 
că singura lor „șansă" este stu
diul perseverent și continuu.

In anul universitar trecut se
siunea de iarnă debutase în
tr-un mod îngrijorător, iar re
zultatele finale arătau că mai 
mult de jumătate dintre studenți 
nu au reușit să promoveze. A- 
nul acesta, însă, ca urmare a 
creșterii gradului de exigență, 
în toate facultățile s-a dezvol
tat o atmosferă de studiu, un 
climat propice înaltei pregătiri. 
Iar acum, în sesiune, se culeg 
roadele. La Politehnică, după 
primele examene, 87,4 la sută 
dintre studenți ' sînt promovați. 
Mai important însă este faptul 
că dintre aceștia, 82,8 Ia sută 
au obținut calificative între 7 și 
10. La Universitate, de aseme
nea, peste 80 la sută dintre stu
denți au promovat cu note în
tre 7 și 10. Nu vrem să dăm o 
listă completă a cifrelor. Subli
niem, totuși, că în centrul u- 
niversitar București dominante 
sînt rezultatele bune și foarte 
bune. Ponte cel mai ilustrativ 
tablou îl oferă Institutul de me
dicină și farmacie, unde 25 la

ția, impulsionînd astfel favora
bil reducerea continuă a pre
țului de cost in industria me
talurgică. Mărind exigențele în 
ceea ce privește 
le, vizînd reducerea 
mitele posibile, în 
gătim terenul unei 
pline valorificări 
lor existente în acest 
în cincinalul viitor.

De altfel anul 1970 a debutat 
sub semnul acestei hotărîri a 
siderurgiștilor de a reduce cît 
mai mult consumurile de mate
rii prime și materiale, mai ales 
de metal.

— Vă referiți în mod deose
bit Ia inițiativa lucrătorilor de 
pe platforma Combinatului din 
Galați ?

— Această inițiativă, izvorîtă 
din dorința siderurgiștilor gălă- 
țeni de a se înscrie cu un 
cît mai substanțial pe 
reducerii . consumurilor, 
monstrează cu prisosință posi
bilitățile existente, justețea in
dicațiilor date de conducerea de 
partid și de stat. După cum se 
știe, angajamentul luat în ca
drul Combinatului Siderurgic 
Galați are în vedere realizarea 
în 1970 a 4 000 de tone oțel și 
peste 16 000 tone de tablă groasă 
și șleburi din economii doar ca 
urmare a reducerii consumuri
lor specifice. De asemenea, re- 
ferindu-ne la consumul de oțel 
lingou, prin studiile întreprinse 
aici s-a identificat posibilitatea 
de a reduce în plus peste nor
ma planificată încă 5 440 tone 
de oțel lingou pentru brame.

Așadar, dacă trebuie să formu
lăm cereri la adresa tineretului 
cred că ele sînt conținute cu 
prisosință în ceea ce spu
neam mai înainte. La Galati, 
ca și în celelalte unități 
metalurgice, ni se pare fireso 
ca efortul tinerilor specia
liști să fie îndreptat către de
pistarea a noi posibilități de pre
întâmpinare a pierderilor, dc 
optimizare a consumurilor de 
minereu de cocs, de calcar, de 
fontă, de oțel, preocuparea tine
rilor maiștri și muncitori să se 
integreze în grija întregului co
lectiv de a pune în practică, de 
a da viață măsurilor stabilite. 
Nemaivorbind de faptul că or
ganizațiile de tineret, după pă
rerea mea, au la dispoziție un 
foarte potrivit spațiu de miș
care. Mă gîndesc la oportunita
tea unor acțiuni de traducere a 
semnificațiilor, a efectelor mul-

N. UDROIU
(Continuare în pag. a lll-a)

consumuri- 
lor în li- 

1970 pre- 
și mai de- 
a rezerve- 

domeniu

aport 
linia 

de-

Merea Constantin, cazangiu 
— secretarul U.T.C, al secției 
cazangarie de la Uzinele 
„16 Februar/:" din Cluj — 

la locul de m'uncă.

Foto : C. CIOBOATA

Stimați tovarăși,

mai gene-să se acor- lichidării

Deoarece în cadrul discuții- lor și în cuvîntul ministrului w Forțelor Armate s-au expus pe larg sarcinile privind ațti- vitatea de pregătire militară și politică în noul an de in- a strucție, mă voi referi numai Ia unele probleme rale.Consider necesar de toată atențianeajunsurilor semnalate. Tre- ® buie să se pună un accent și mai mare pe pregătirea politi- că, pe pregătirea militară, pe întărirea disciplinei în toate _ unitățile armatei noastre. Nu " trebuie uitat nici un moment că misiunea forțelor noastre Q armate constă în a fi gata ori-
(Continuare în pag. a lll-a) ©

FETE!“
de

OCTAV PANCU-IAȘI
Iată ce-mi povestește 

semnatara ei, asigurîndu-mă 
că în situația sa se mai gă
sesc încă alte cinci sau șase 
colege. Așa cum spuneam, a 
absolvit pomenita școală, 
promoția anului trecut. Ime
diat, a fost repartizată la 
Fabrica de Elemente pentru 
Automatizări din cadrul 
M.I.C.M. Tot atît de repede 
s-a semnat cu ea și un con
tract. Un contract care spe
cifică nu numai obligațiile 
proaspetei salariate, ci și ale 
întreprinderii. Printre aces
tea din urmă, evident, figu
rează și obligația de a asi
gura angajatei posibilitatea 
de a lucra în profesia sa, 
conform pregătirii sale. In 
profesia sa a lucrat semna
tara scrisorii, dar conform 
specializării sale, adică în
tr-un post de tehniciană, ni
ciodată. De Ia început, plă
tind-o ca tehniciană, i s-a 
dat să facă treaba unei mun
citoare, treabă necesitînd o 
calificare minimă, sau cum, 
mai plastic, citesc negru pe 
alb „o muncă pe care ori
cine și-o însușește după o 
jumătate de oră de privit, 
dacă nu-î prea greu de cap". 
Lucrurile au mers așa cîteva 
luni, pînă cînd întreprinde
rea s-a gîndit să pună de a- 
cord salariul cu munca. Și a 
retrogradat-o pe tînăra teh
niciană, i-a șters dintr-un 
condei liceul si bacalaureatul 
și cei doi ani ai școlii teh
nice, invitînd-o să primeas
că un salariu corespunzător 
muncii prestate, dar, mai a- 
les, invitînd-o să spună că 
nu-î convine, pentru că în
treprinderea e gata s-o lase
(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a ll-a)

• 400 dc elevi ne răspund la întrebarea: tu 
CINE VREȚI SA SEMANAJI ÎN VIAȚĂ?

- DUMNEAVOASTRĂ SINTEȚI DAN COE?
• DE LA OM LA OM

de Ion Băieșu

• CRONICA IPOTEZELOR
- PĂȘIM IN ERA CIVILIZAȚIEI SUBMARINE?
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PROBLEMATICA SOCIOLOGICĂ
A INTEGRĂRII TINERETULUI dD >

2. CORELAȚIA BIVOCA

Studiul integrării tineretului 
In complexul integrat-integra- 
tor social real în care se reali
zează acest proces complex, im
plică lichidarea unilateralității 
manifestată uneori atunci cînd 
se analizează doar modificările 
factorului ce se integrează, lă- 
sînd pe un plan secundar pro
blematica corespunzătoare a 
schimbărilor sistemului integra
tor.

Sensul real al noțiunii în dis
cuție poate fi desprins, numai 
cu condiția ca modificărilor fac
torului care se integrează să i 
se coreleze — într-o concepție 
dinamică — schimbările nece
sare ale sistemului ce integrea
ză. De asemenea, cerinței ergo- 
nomice ca adaptării omului la 
producție să-i corespundă și a- 
daptarea producției la om — a- 
pare ca firească și absolut ne
cesară înțelegerea faptului că 
optimizarea acțiunii de integra
re depinde de :

a) capacitatea factorului ce 
se integrează de a se modifica 
în funcție de condițiile siste
mului în care urmează să se 
integreze ;

b) capacitatea sistemului de a 
se moaifica la rîndul său pen
tru a oferi condiții cît mai bune 
de integrare.

„A Dictionary of the Social 
Science" înscrie între accep
țiile sociologice ale integrării, 
„procesul prin care, condiția 
în care și treapta la care se 
realizează adaptarea la schim
bările situației înconjurătoare".

Dacă notăm cu a — factorul 
Integrat și cu A — sistemul in
tegrator, putem observa în une
le dintre studiile privitoare la 
integrare, fie neglijarea urmă
ririi sensului A f (a), respectiv 
a schimbărilor ce se impun în 
cadrul sistemului integrator In 
funcție de caracteristicile fac
torului integrat, fie subordona
rea sa față de sensul a f (A), 
respectiv a schimbărilor ce se 
impun în cadrul factorului inte
grat în funcție de cerințele sis
temului integrator. Cu alte cu
vinte, dacă în cadrul sistemu
lui integrator (A) se urmăresc 
procesualități, acestea sînt în 
genere doar cele ce decurg din 
legitățile sale proprii, interne 
șt nu (ața cum se produce feno-

reni"
(ffrmare rftn pag. J9 

sg plece In alta parte, furni- 
zîndu-i, ou amabilitate» fila pe 
care urinează să-și întoc- 
meascfi demisia și un vraf 
de recomandări dintre cele 
mai călduroase pentru a-i 
sluji la viitoarea întreprin
dere. Pe scurt, tehniciană a 
spus ceea ce se aștepta de la 
ea să spună, mai ales că in 
dimineața aceleiași zile, citi
se într-un ziar că întreprin
derea „Didactica" angajează 
urgent electroniști. 
Drept care, Împreună cu 
Încă cinci sau șase colege, cu 
care Fabrica de Elemente 
pentru Automatizări a proce
dat in chip similar, eroina 
noastră a alergat la „Didac
tica". Aici însă are loc un 
perfect dialog absurd, proba
bil în cinstea faptului că, în 
aceeași zi. Eugen Ionescu 
tocmai fusese ales membru 
al Academiei Franceze.

— Dv. ?
— Sîntem tehniciene elec

troniste.
— Și?
— Și am venit să ne an

gajați.
— Noi?
— Păi, n-ați dat dv. anun

țul ?
— Ba da. dar cu anunțul 

e altceva. în el se vorbește 
de tehnicieni electroniști.

— Exact ce sîntem și noi.
— Regret că după atîția 

ani n-ați băgat de seamă că 
dv. nu sînteți tehnicieni, ci 
tehniciene. Iar noi nu anga
jăm fete !

— De ce ?
— Eliberați ghișeul. Nu ne 

țineți din producție.
Tînăra care mi-a trimis 

scrisoarea dorește totuși un 
răspuns și are dreptul la el. 
A învățat doi ani pe băncile 
unei școli tehnice, măcar la 
atîta are dreptul după doi 
ani de studii în domeniul 
mașinilor electronice : să a- 
fle de ce nu sînt agreate fe
tele în industria electronică !

Și, zău, ni-a făcut și pe 
mine curios.

Nota redacției: Ușurința 
cu care Fabrica de Elemente 
pentru Automatizări acordă 
„dreptul la plecare" unor 
tehnicieni (fie ele tehnicie
ne !) este cu atît mai sur
prinzătoare cu cît, numai cu 
cîteva luni în urmă, la o an
chetă a ziarului nostru, plîn- 
gerea tovarășilor din condu
cerea acestei unități era, 
dimpotrivă : că numărul de 
ingineri utilizați în secțiile 
productive este exagerat de 
mare datorită lipsei de ca
dre cu pregătire medie. Fo
losim prilejul pentru a cere 
o explicație reală conducerii 
Fabricii de Elemente pentru 
Automatizări. 

menul în realitatea lui comple
xă) din interrelația acestor mo
dificări cu cele ce apar ca ur
mare a raportului cu factorul 
ce se integrează (a).

Formula preferabilă ar fi !
a f (A f (a) ) 

integrarea fiind astfel înțeleasă 
ca o structură dinamică în care 
reiatele (a — factor integrat și 
A — sistem integrator) se află 
într-o corelație bivocă.

Din punct de vedere teoretic, 
așadar, factorul ce se integrea
ză (a) trebuie să urmărească 
(de exemplu, în ceea ce pri
vește calificarea și, ulterior per
fecționarea, recalificarea, reci
clarea sa profesională) concor
danța cu cerințele sistemului 
integrator (A) : pregătirea și 
performanțele sale trebuie să 
corespundă cerințelor locului 
de muncă, respectiv să țină pa
sul perfecționărilor continue, 
exigențelor tot mai mari : dar, 
o adevărată integrare presupu
ne și ca sistemul integrator (A) 
să țină seama de datele reale 
ale factorului ce se integrează 
(a) și să se modifice în vederea 
creării condițiilor necesare bu
nei integrări a acestuia. în a- 
cest sens a este funcția de A, 
care, la rîndul lui, este funcția 
de a.

în acest proces factorul ce se 
integrează — a nu rămîne, de
sigur, identic cu sine, ci, In 
procesul integrării se modifică, 
devenind a’. în acest proces și 
sistemul integrator A — care 
este un sistem de valori și de 
norme, un ansamblu de condi
ții obiective și subiective în 
care se desfășoară munca și 
viața individului — suportă 
schimbări ; în măsura în care 
a devine a’, A devine, la rîn
dul său, A’. Ecuația care ’ ar 
creiona contururile unui ciclu 
ar fi :

a f (A f (a)) — a’ f A*

3. APTITUDINE, PREFERINȚA, 
PREGĂTIRE - PARAMETRII 

NECESARI Al INTEGRĂRII

Evident, pentru a putea reali-

TABEL PRIVIND MESERIA ÎNVĂȚATA, PRACTICATĂ Șl DORITA 
DE TINERII (14—26 ani) DIN MEDIUL INDUSTRIAL URBAN 

(eșantion 21 196 tineri)

— muncitori necalificați
— muncitori calificați (total) 

din care :
— lăcătuși, sculieri etc.
— filatori, țesători etc.
— strungari, ajustori etc.
— electricieni, bobinatori
— sudori, cazangii etc.
— șoferi, mecanici locom.

— tehnicieni, maiștri
— laboranți, operatori C.T.C.
— personal administrativ
— ingineri
*- personal cu pregătire 

superioară (profesii 
nespecifice industriei)

— personal didactic
— Personal medico-sanitar
— alte meserii în afară

de cele de mai sus
TOTAL 100,0

Apar eu evidență cel puțin 
două aspecte :

a) în mediul industrial urban 
se manifestă ușoare dereglări 
în sistemul unei corecte inte
grări a tineriloț, avîndu-se în 
vedere pregătirea de speciali
tate. De exemplu, muncitorii 
calificați (văzuți la nivelul to
talului), față de 69,8»/» cîți au 
calificare, practică munca învă
țată doar 65,0 •/» spre deosebire 
de tehnicieni și maiștri, unde 
8,0 •/» au calificarea necesară, 
dar ocupă funcțiile respective 
9,2 •/• sau laboranți, operatori, 
C.T.C. care practică 8,7 •/» față 
de 7,0 •/» cîți sînt calificați.

Este posibil ca din rîndul 
muncitorilor calificați să fie 
promovați cei ce ocupă munci 
ce presupun o răspundere mai 
mare, dar aceasta solicită și o 
calificare adecvată, superioară 
celei de muncitor calificat. Iată 
de ce credem că trebuie reflec-

(S'nema
CÎND SE ARATA CUCUVEAUA : 

rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30: 19; 21,15).

STAPÎNI pe SITUAȚIE : rulea
ză la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21) ; Favorit
(orele 10; 13; 15.30: 18: 20.30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Republica (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16,15; 13,30; 20,45).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11: 13,30; 
16: 18,30; 20,45),

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45).

DRAGA BRIGITTE: rulează la 
Central (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30).

VIA MALA : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9,45; 
12,15; 14,45; 17,15; 20), Melodia (o- 
rele 9: 11,15: 13.30: 16: 18.30; 20,45).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE : rulează la Capitol (orele 
9,45; 12,30).

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Ca
pitol (orele 16,15; 19,45;) Flamura 
(orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

LUPII ALBI : rulează la Lumi
na (orele 9,15—15,45 In continuare ; 
18,15; 20,45).

TAINA LEULUI : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45), (9—10 : Program pentru co-

OVIDIU BĂDINA 

FRED MAHLER 
za un proces corect de integra
re profesională este nevoie nu 
numai de o bună cunoaștere, ci 
și de o susținută acțiune știin
țifică, ținînd seamă de aptitu
dine, preferințe și pregătire, 
elemente ce pot fi socotite pa
rametrii necesari ai integrării. 
Or, pentru aceasta este nevoie 
de o muncă migăloasă, plină de 
răbdare, efectuată de specialiști 
cu larg orizont, oameni care în
țeleg pe deplin responsabilita
tea actliijtății ce o desfășoară. 
Ce aptitudine are, ce preferă să 
facă și cum este pregătit pen
tru a se materializa întregul 
său potențial uman, cu alte cu
vinte, pentru a se realiza, sînt 
nu numai probleme ale indivi
dului, ci și ale societății în 
general, cu atît mai mult cînd 
este vorba de societatea socia
listă.

Integrarea socială este un 
proces complex la care concu
ră o multitudine de factori. în 
acest proces apar fenomene 
contradictorii, care, pentru a 
le putea dirija spre direcția fi
rească de dezvoltare a noului, 
trebuie cercetate și cunoscu
te. Cercetarea științifică este 
una din premisele soluționării 
corecte a problemelor ce pri
vesc acest proces.

Pentru a depista dorințele și 
tendințele reale ale tinerilor, 
pentru ca pe această bază — 
ținînd seama șl de nevoile dez
voltării social-economice a pa
triei — să se poată crea acele 
forme de integrare care să dea 
rezultatele scontate este nevoie 
și de investigații de prognoză.

Din studiile întreprinse de 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului reies o 
serie de aspecte asupra cărora 
factorii de decizie pot reflecta, 
ținînd seama de indicațiile date 
de Congresul al X-lea al parti
dului nostru privind dezvolta
rea în perspectivă a economiei 
naționale.

Meseria

(procente)

2 
= 5

3,1 2,9 0,3 - 2,6
«9,« 65,0 45,8 —19,2
16,2 16,5 9,1 — 7,414,6 13,3 7,6 — 5,7
8,1 7.9 4,0 — 3,9
7,3 6,5 5,2 — 1,36,5 6,1 4,1 — 2,0
1.6 1.3 4.4 + 2,08,0 9,2 20,2 +11,0
7,0 «,7 4.4 — 4,3
5,0 6,6 3,7 — 2,9
3,9 4,0 10,0 + 6,0

2» «,2 6,7 ♦ 3,5
0,4 0,1 5,2 + 5,1
0,2 0,1 1,9 + 1,8
0.4 0,2 1,8 + 1,6

100,0

tat îndeosebi asupra sistemu
lui de calificare și mai ales a- 
supra celui de specializare, de 
pregătire adecvată, operativă 
a celor care trebuie să ocu
pe funcții ce privesc condu
cerea concretă la diverse nivele 
ale producției.

b) Tendința de deplasare a 
opțiunilor profesionale spre 
muncă de calificare superioară 
este deosebit de evidentă la ti
neretul din industrie, tendință 
firească în condițiile moderni
zării producției industriale, ale 
creșterii gradului de intelec- 
tualizare a societății noastre. 
De aceea nu este surprinzător 
că sînt mulțl cei ce vor să 
practice munci inginerești (un 
spor de 6,0 %), tehnicieni, mai
ștri (spor de 11,0 o/o), personal 
cu pregătire superioară, în 
munci nespecifice industriei (un 
spor de 3,5 o/o) etc. în același 
timp, se produce o diminuare a

pii), Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA S 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare ; Program de fil
me documentare (orele 17—21 în 
continuare).

BERU ȘI COMISARUL BAN 
ANTONIO : rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45; 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL t 
rulează la Buzeștl (ora 20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOU
TH : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18), Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

BATALIA PENTRU ROMA î 
rulează la Dacia (orele 9—19 în 
continuare), GÎulești (orele 15,30: 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Bucegi (orele 9,30; 12; 15,30; 
18: 20,30). Gloria (orele 9: 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 9—15,45 în continuare : 
18,15; 20,30).

BLOW-UP: rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30: 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare ; 17,45; 20,15).

PROFESIONIȘTII : rulează la 
Miorița (orele 10; 12,3»; 1T.30; 20). 

dorinței de a practica nu nu
mai munci necalificate (o dimi
nuare de 2,6 o/») și administra
tive (—2,9%). ci chiar și de 
muncitori calificați (— 19,2 o/0), 
laboranți, operatori, C.T.C. 
(—4.3o/o) etc.

c) Procesele legate de mobili
tatea profesională a tineretului 
din sate și orașe implică tot
odată eforturi sporite ale dife
ritelor instituții economice, cul
tural-educative, ale organelor 
locale ale puterii de stat și mi
nisterelor în vederea soluționă
rii Ia timp și în cele mai bune 
condiții a problemelor referi
toare la asigurarea condițiilor 
de viață și muncă, ale optimei 
integrări profesionale a tinere
tului. Este nu numai o chestiu
ne de care e legată imediat re
zolvarea unor cerințe de viață 
și muncă, dar și o problemă de 
perspectivă în vederea asigură
rii' forței de muncă destinată 
diferitelor sectoare, a pregătirii 
tinerilor în meseriile necesare 
și a înlăturării fluctuației.

Soluționarea optimă a proble
maticii integrării sociale a tine
retului se impune ca o proble
mă practică de o deosebită ac
tualitate, și, totodată, ca un 
obiectiv esențial al cercetării 
științifice în lumea tineretului.

(Va urma)

Concurenții români

Concursului internațional „CERBUL DE AUR“
DORIN

ANASTASIU

Originar din Craiova (n. 1943) 
debutează în anul 1960, fiind 
elev în clasa X-a, pe scena în
treprinderii de instalații-Bucu- 
rești cu melodia „Micul mari
nar". Paralel cu Facultatea de 
instalații pentru construcții, ur
mează Școala populară de artă 
și obține, în 1966, cu ocazia

DEBUT CU DREPTUL
(Urmare din pag. I) 

sută dintre studenți au primit 
note de 10 ; 29 la sută — note 
de 9; 23 la sută — note de 8; 14 
la sută — note de 7 ; califica
tivele sub 7 la sută sînt cuprin
se într-un procent de numai 8 
la sută.

E drept că în această sesiune 
se semnalează și un fenomen 
neplăcut : numeroase neprezen- 
tări. Situația se explică însă 
tot prin existența gradului spo
rit de exigență. Sînt studenți 
care au crezut că totul e o glu
mă, că nu va fi chiar așa cum se 
spune. Cei care au gîndit astfel, 
cînd au constatat că și-au făcut 
un calcul greșit, era deja prea

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Grivlța (orele 10; 12; 16; 
18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 19).

URMĂRIREA : rulează la Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Tomls (orele 9,30; 12;
14,30; 17; 19,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,30).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

LA ORA 5 DUPA-AMIAZA S 
rulează la Lira (ora 20,30).

SAN JURO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 19).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20,15).

NEIMBLÎNZITA ANGELICA — 
ANGELICA ȘI SULTANUL: ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 19),

PRIENENI FARA GRAI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,13),

TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului WLADISLAW GOMULKA, Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, o scrisoare în care se spune :Stimate tovarășe Gomulka,în numele Comitetului Central' al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez, cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, calde felicitări.Vă doresc multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea dv. consacrată înfloririi Republicii Populare Polone, dezvoltării relațiilor de prietenie frățească între partidele și țările noastre, cauzei socialismului și păcii.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune :Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de condoleanțe pe care ați binevoit să mi-1 adresați în numele dv. personal, al Consiliului de Stat și al poporului român, ca urmare a recentei catastrofe ce a avut loc în Iran. Apreciem foarte mult această dovadă de simpatie.

PRIMIRE LA
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază în vizită 
protocolară de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare

Festivalului studențesc de mu
zică ușoară premiul I, cu me
lodiile „Ploaia și noi" și „Nu 
uita". în cadrul Festivalului in
ternațional al cîntecului pentru 
tineret de la Soci (U.R.S.S.), 
melodia „Chemarea mării", în 
interpretarea sa, obține premiul 
II, iar la Festivalul de la Ma- 
maia-1969 obține Premiul I cu 
melodiile „Plop înfrînt" și 
„Merți Becaud". Aceste două 
melodii, împreună cu „Vechiul 
pian" le pregătește pentru 
„Cerbul de aur".

In prezent, urmează cursurile 
de perfecționare muzicală or
ganizate de C.S.C.A. (clasa pro
fesoarei Florica Orăscu) și apa
re în spectacolele „De la Bach 
Ia Tom Jones", „București va- 
riete" și „Adam și Eva la re
vistă".

ANGELA 
SIMILEA

Născută în București (1946) 
debutează în muzica ușoară pe 
scena Școlii medii nr. 6, fiind 
elevă în clasa a Xl-a, cu me
lodia „Spre soare".

Cu ocazia celui de-al IX-lea 
Festival al artiștilor amatori 
(1967) obține Premiul I pe Ca
pitală și al III-lea pe țară. în 
1968 debutează la Televiziune, 
In emisiunea „Emoții în pre
mieră" (alături de Dorin Ana- 
stasiu) cu melodiile „Guantana- 

tîrziu. Unica lor soluție a fost 
să-și amîne examenele. La Uni
versitate, numărul neprezentări- 
lor este de 10 la sută ; la Politeh
nică procentul crește : din 2 905 
studenți, care au avut pînă în 
prezent examene, 331 au absen
tat. Să sperăm că au primit o 
lecție plină de învățăminte...

Sesiunea, în prima ei parte, 
prezintă însă cîteva fisuri de 
ordin organizatoric. La Facul
tatea de chimie industrială, de 
pildă, unele examene parțiale 
au fost programate numai cu 
două zile înainte de data susți
nerii. E vorba aici tot despre 
vechea „pasiune" a hotărîrilor 
de „ultimă oră". La Academia 
de studii economice, hotărîrea

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,30).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,30)

NU SÎNT DEMN DE TINE : ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
(orele 10; 12; 14).

VINERI, 6 FEBRUARIE 197»

Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19.30 ; 
Teatrul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI 
— ora 20 ; (Sala Studio) : VIRAJ 
PERICULOS — ora 20 ; Teatrul 
Mic •- PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 20 : Teatrul Glu- 
leștl ; VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNA — ora 19,30 ; Teatrul

PREȘEDINTELE
DE MINIȘTRI
Democrate Coreene la București, 
Kang Iăng Săp.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, a participat Mihai 
Marin, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)

LA CEA DE-A 
TREIA EDIȚIE A

mera" și „Așa ești tu". Tot în 
19t>8 este distinsă cu Premiul 
Festivalului de muzică ușoară 
din București organizat de 
C.S.C.A. Este salariată la I.I.S. 
„Tehnometal", în funcția de 
planificator principal și urmea
ză cursurile de perfecționare

muzicală organizate de C.S.C.A. 
(clasa profesoarei Florica O- 
răscu). Pentru concursul de la 
Brașov pregătește „Marea cîn- 
tă", „Va veni o clipă" de Paul 
Hurmuzescu și „După noapte 
vine zi" de A. Giroveanu.

ION PASAT

Ministerului Invățămîntului pri
vind examenele parțiale a fost 
interpretată birocratic ; studen
ților li s-a comunicat că în ca
zul în care se înscriu la un sin
gur examen, sînt obligați să-1 
susțină în sesiune ; dacă se în
scriu la două examene, vor sus
ține unul în sesiune și altul după 
sesiune. Studenții au recurs a- 
tunci la un „artificiu" : s-au 
înscris la două examene, dar la 
primul (cel programat în sesi
une) nu s-au prezentat, urmînd 
să susțină doar examenul pro
gramat după sesiune. Este cazul 
ca în învățămîntul superior să 
se renunțe la formalisme și la 
acte birocratice.

In zilele următoare vom re
veni cu alte vești din sesiune.

„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
LA CIORBA DE POTROACE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : CE 
SCURTA E VARA — ora 20 ; Stu
dioul I.A.T.C, : ASTA SEARĂ SE 
IMPROVIZEAZĂ — ora 20 ; Tea
trul „Ion Creangăy : NĂZDRĂVĂ
NIILE LUI PĂCALĂ — ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : MIU COBIUL — ora 17,30 ; 
(Str. Academiei) : BANDIȚII DIN 
KARDEMMOME — ora 16 ; Tea
trul „C. Tănase" (Cal. Victoriei) : 
NICUȚA LA.„ TĂNASE — ora 
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : BALA
DA OMULUI — ora 20 ; Ansam
blul Ciocîrlia (la Sala Palatului) ; 
TE CINTĂM, STRĂVECHI PA- 
MINT — ora 19,30 ; Circul de 
Stat : MIRAJUL CIRCULUI — ora 
19,30.

nil'
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. Limba

HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind experimentarea noului sistem 

de salarizare și majorare a salariilor personalului 
din unitățile de cercetare științifică

și organizațiile
Consiliul de Miniștri a hotărît 

experimentarea noului sistem de 
salarizare și majorare a salariilor 
pentru întregul personal din uni
tățile de cercetare științifică cu 
începere de la 1 februarie 1970.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
salariile lucrătorilor din unitățile 
de cercetare științifică se majo
rează în medie cu 11 la sută ; îm
preună cu majorarea salariiloi 
mici, efectuată în 1967, se asigu
ră pe ansamblu o creștere de 12,9 
la sută. De această majorare be
neficiază un număr de peste 
44 000 salariați, ale căror veni
turi anuale cresc cu circa 110 
milioane Iei față de cele obținute 
înainte de 1 august 1967.

Pentru personalul de cercetare, 
noul sistem de salarizare a fost 
adaptat la specificul acestei ac
tivități și corelat cu acela aprobat 
pentru învățămîntul superior. 
Astfel, pentru personalul de cer
cetare științifică se prevăd 4 
grade profesionale (cercetător ști
ințific, cercetător științific prin
cipal gradul III, II și I) cores
punzător celor 4 grade profesio
nale (asistent, lector, conferențiar 
și profesor) din învățămîntul su
perior.

Promovarea în grade profesio
nale se face din grad în grad, 
de regulă prin concurs și cu obli
gația îndeplinirii unor condiții de 
vechime în specialitatea respecti
vă. Este prevăzută și posibilitatea 
ca, în mod excepțional, vechi
mea în specialitate necesară pre
zentării la concurs să poată fi 
redusă pentru cei care au dat 
dovadă de o înaltă pregătire pro
fesională prin contribuția adusă 
la obținerea unor rezultate deo
sebit de valoroase în cercetarea 
științifică. Fiecare grad profesio
nal este prevăzut cu un număr 
de gradații care se acordă în ra
port de vechime și rezultatele 
obținute în activitatea de cerce
tare.

Nivelele de salarizare ce se pre
văd pentru unitățile de cercetare 
științifică țin seama de condițiile 
generale în care își desfășoară 
activitatea fiecare unitate în 
parte.

Cercetătorii care îndeplinesc 
funcții de conducere (director, 
director-adjunct, șef de secție sau 
de laborator) vor fi retribuiți cu 
salariul corespunzător gradului 
lor profesional la care se adaugă 
o indemnizație lunară pentru 
munca de conducere. Hotărîrea 
reglementează condițiile de grad 
profesional și vechime în specia
litate pentru ocuparea funcțiilor 
de conducere.

Ca și pentru lucrătorii din alte 
activități, veniturile personalului 
din unitățile de cercetare vor fi 
nemijlocit legate de rezultatele 
obținute de unitățile în care își 
desfășoară activitatea și ale fie
căruia în parte.

Pe lingă salariul cuvenit, și 
personalul din acest sector de ac
tivitate va beneficia de premii 
(gratificații) anuale. Pentru a sti
mula obținerea unor rezultate e- 
conomice superioare în activita
tea unităților de cercetare științi
fică cu gestiune economică pro
prie, personalul acestora va putea 
beneficia de premii anuale, din 
beneficiile realizate ca urmare a 
contractelor încheiate cu unități 
economice sau social-culturale. 
Beneficiază, de asemenea, de 
premii din veniturile obținute 
ca urmare a contractelor înche
iate și personalul din celelalte u- 
nități de cercetare științifică, pre
cum și de la catedrele de învăță- 
mînt superior.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri prevede și posibilitatea sti
mulării cercetătorilor pentru creș
terea eficienței economice în pro
ducție ca efect al aplicării rezul
tatelor cercetării. De aceste sti
mulente pot beneficia colective
le de cercetare și proiectare, in
gineri și alți specialiști din uni
tățile executante și beneficiare 
care au contribuit direct la re
zolvarea și introducerea cercetă
rilor respective în producție.

O dată cu aplicarea noului

română (clasa a Xll-a) • 17,20 
Chimie (clasele XI—XII) • 17,40 
Tele-cinema pentru copii : Ce
tăți feudale pe teritoriul patriei 
noastre (istorie clasa a VIII-a — 
a Xll-a) • 18,00 Lumea copiilor. 
Biblioteca lui Așchiuță. Emisiu
ne de Veronica Porumbacu • 
18,25 Actualitatea în economie. 
„Contractul în acțiune" • 18,45 
Muzică populară la cererea tele
spectatorilor. Violonistul Victor 
Predescu • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Reflector • 19,30 
Mal aveți o întrebare 7 — emi
siune de cultură științifică. „Pie
se de schimb pentru organismul 
uman" • 20,45 Muzică ușoară pe 
16 mm. • 21,15 Cadran — emisiu
ne de actualitate internațională • 
21,45 Telejurnalul de noapte • 
21,55 Campionatul european de 
patinaj artistic. Proba de figuri 
libere femei. Transmisiune de la 
Leningrad • 22.30 închiderea e- 
mislunll.

de proiectare
sistem de salarizare și lucrătorii 
din cercetarea științifică benefi
ciază de sporul pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate. 
Totodată, sînt menținute unele ' 
sporuri pentru condiții deosebite 
de muncă.

Prevederile hotărîrii Consi
liului de Miniștri se aplică și 
personalului încadrat pe funcții 
de cercetare din institute de în- 
vățămînt superior, laboratoare 
uzinale, precum și din alte uni
tăți care au plan propriu de cer
cetare științifică.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
vor constitui pentru personalul 
din unitățile de cercetare știin
țifică un puternic stimulent pen
tru mobilizarea și orientarea în
tregului potențial de cercetare 
științifică spre rezolvarea proble
melor majore ale economiei na
ționale, în vederea îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan, a 
înfăptuirii programului trasat 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului privind creșterea în 
ritm susținut a forțelor de pro
ducție ale țării și ridicarea nive
lului material și cultural al po
porului.

★
Tot cu începere de la 1 fe

bruarie 1970. printr-o hotărî/ » 
Consiliului de Miniștri ajjr—Ast 
aprobată experimentarea n< >ui 
sistem de salarizare și majoPare 
a salariilor personalului din or
ganizațiile de proiectare.

Conform prevederilor hotări- 
rii, salariile lucrătorilor din orga
nizațiile de proiectare se majo
rează în medie cu 9,3 la sută ; 
împreună cu majorarea salariilor 
mici, făcută anterior, se asigură 
o creștere totală de 11.1 la sută. 
De această majorare beneficiază 
circa 43 000 de salariați, ale că
ror cîștiguri anuale vor fi mai 
mari cu aproximativ 80 milioane 
Iei, față de cele realizate înainte 
de 1 august 1967.

Potrivit principiilor noului 
sistem de salarizare, adaptate la 
specificul acestei activități, per
sonalul de proiectare și ceilalți 
salariați din acest domeniu sînt 
încadrați pe funcții cu gradații, 
beneficiază de spor pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași 
unitate, de gratificații și de alte 
stimulente-

Ca și în cercetarea științifică, 
și în domeniul proiectării se pre
văd 4 grade profesionale pentru 
proiectanții cu studii superioare 
— inginer (arhitect) proiectant, 
inginer (arhitect) prc'scțant prin
cipal gradul III, II și I.

Salariile tarifare aprobate asi
gură o mai bună corelare cu cele_ 
ale unor funcții comparabi’ T 
pregătire și atribuții din alte X- 
muri economice si din cercetarea 
științifică. Acordarea salariilor 
este direct legată de calitatea lu
crărilor, de realizarea lor în ter
men, de îndeplinirea sarcinilor 
unității pe ansamblu și ale fie
cărui salariat în parte-

In scopul cointeresării pro- 
iectanților Ia elaborarea unui 
volum sporit de proiecte, se pre
vede ca în activitatea de proiec
tare să se utilizeze, după caz, 
atît forma de salarizare în a- 
cord, cît și cea în regie, în func
ție de condițiile specifice ale 
fiecărei lucrări. Alegerea celei 
mai potrivite forme de salarizare 
este de competența conduceiii 
organizației de proiectare.

Pentru stimularea personalului 
de proiectare în căutarea și adop
tarea unor soluții care să ducă 
la reducerea postului investiții
lor, la realizarea unor indicatori 
tehnico-economici superiori și 
a unei eficiențe sporite, hotărî
rea prevede dreptul acestora de 
a beneficia de recompense clin 
economiile ce se realizează pe 
aceste căi. De asemenea, se nm- 
vede stimularea personalului de 
proiectare pentru folosirea pe 
scară largă a proiectelor tip și 
refolosibile, care duc la scurla- 
rea duratei de elaborare a do
cumentațiilor tehnice. Se mai «, 
pot acorda recompense, dintr-un 
fond special constituit și pentru 
proiectele care se evidențiază 
prin soluția generală și soluțiile 
constructive alese, pentru lucrări 
cum sînt : sistematizările urbane 
și teritoriale, construcțiile so- 
cial-culturale, lucrările de artă, 
mașinile-unelte și utilajele cu ca
racteristici superioare.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorare a sala
riilor vor contribui la mobiliza
rea eforturilor și capacităților 
tuturor proiectanților în obține
rea unor indicatori tehnico-eco- 
nomici superiori la obiectivele 
proiectate, pentru introducerea 
unor tehnologii sau a unor mi- 
teriale noi care să ducă la redu- | 
cerea prețului de cost al produ
selor, adoptarea unor soluții me
nite să asigure scurtarea duratei 
de elaborare a proiectelor și a 
termenului de punere în func
țiune a investițiilor- concomitent 
cu îmbunătățirea calității și re
ducerea costului acestora.

★
Noul sistem de salarizare și 

majorare a salariilor în aceste 
două sectoare importante de ac
tivitate vor stimula creșterea con
tribuției cercetătorilor și proiec
tanților la efortul general al în
tregului popor pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale civi
lizației și progresului.

(Agerpres).
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) cînd să apere, la chemarea partidului, cuceririle revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului, independența și suveranitatea patriei socialiste. In anul 1970 trebuie să se acționeze astfel incit fiecare u- nitate să obțină — și cred că este posibil — calificativul „bine".Cunoașteți preocuparea partidului și guvernului pentru înzestrarea forțelor armate. E adevărat, avem rezultate bune în dotarea armatei cu mijloace moderne de luptă, atit prin producerea în țară, în măsură mai mare decît în trecut, a tehnicii militare, cît și prin importul din. alte țări, îndeosebi, după cum știți, din Uniunea Sovietică. Și în viitor vom acorda toată atenția dotării armatei noastre cu mijloace de luptă necesare, pentru ca ea să-și poată îndeplini în condiții bune sarcinile încredințate. Desigur, aceasta a cerut și cere eforturi materiale și financiare mari din partea statului, a poporului ; trebuie să facem însă aceste eforturi, asigurînd tot ce este necesar pentru ca unitățile noastre armate să fie înzestrate cu tehnica militară care să le permită realizarea oricărei misiuni de luptă. Trebuie să ținem seama de faptul că dotarea cu mijloace moderne capătă un rol tot mai mare în condițiu- nile actuale. în același timp, nu trebuie să scăpăm din vedere că mijloacele de luptă așa- zis clasice nu și-au pierdut importanța ; dimpotrivă, în anumite împrejurări, ele au un rol însemnat; pînă la urmă rezultatul luptei se hotărăște nu numai prin loviturile realizate cu mijloace moderne — chiar foarte avansate — ci și prin capacitatea trupelor de a apăra un teritoriu.De asemenea, nu trebuie să uităm nici un moment că rolul hotăritor în luptă l-a avut, îl are și îl va avea omul ; el decide în ultimă instanță soarta oricărei bătălii. Istoria ne z oferă nenumărate exemple cînd armate puternice și bine dotate pentru timpul lor, au fost înfrînte pentru că au dus un război nedrept, de cotropire — ceea ce nu a putut insufla soldaților entuziasmul de luptă necesar ; cu toată superioritatea militară și tehnică, asemenea armate nu au putut Infringe voința de luptă a popoarelor, hotărîrea acestora de a-și apăra independența și libertatea.Războiul din Vietnam este în această privință foarte revelator. Se cunoaște superioritatea, din punct de vedere tehnic, a armatei Statelor U- nite ; se cunoaște concentrarea mare de forțe ale S.U.A. în Vietnam în scopul înfrîngerii voinței de luptă a poporului vietnamez. Această superioritate s-a dovedit însă ineficace. Statele Unite au suferit eșecuri serioase ; ele nu au putut și nu pot infringe, pe cîmpul de luptă, hotărîrea poporului vietnamez de a-și a- păra independența, dreptul la viață liberă. Iată de ce subliniez încă o dată că, pînă la urmă, în orice luptă, purtată cu armament oricit de modern, rolul hotărîtor îl are o- mul. Iată de ce noi trebuie să acordăm toată atenția pregătirii de luptă și politice a ostașilor ; înțelegînd că apără o cauză dreaptă, — cauza socialismului, a independenței și suveranității patriei noastre — armata noastră. întregul popor vor fi de neînvins în luptă cu orice agresor imperialist. (Aplauze puternice, prelungite). Este necesar, deci, să intensificăm activitatea de educație politică a militarilor. Totodată trebuie să avem în vedere că un eventual război va cere participarea la luptă a întregului popor — și de a- ceea este necesar să întărim necontenit legăturile și colaborarea dintre unitățile militare și oamenii muncii.Este știut că, nu o dată, clasicii marxism-leninismului au insistat asupra necesității înarmării întregului popor, subliniind că numai în măsura în care va fi gata de luptă pentru a-și apăra cuceririle revoluționare, libertatea și independența, un popor poate fi sigur că nu ,va fi înfrînt, că va trăi liber și stăpîn pe soarta sa. Iată de ce partidul se preocupă de pregătirea militară a tineretului, iată de ce acordăm o mare atenție gărzilor patriotice. — unități de pregătire militară și de înarmare a întregului nostru popor. Este necesar ca unitățile militar^ să sprijine activ această acțiune, să colaboreze strîns cu gărzile patriotice, cu detașamentele de pregătire militară

ale tineretului. Se impune ca în întreaga organizare a pregătirii militare să se țină seama de existența acestor formațiuni populare, să se organizeze o largă colaborare cu ele, acțiuni comune chiar în timpul instrucției și aplicațiilor, să se realizeze o strînsă conlucrare, în toate împrejurările, între armată și aceste unități de luptă. întărirea unității strînse a armatei cu întregul popor este garanția creșterii continue a capacității de luptă a forțelor noastre armate.De asemenea, nu trebuie uitat nici un moment că într-un eventual război România nu va lupta singură. Ca țară socialistă, România întărește permanent colaborarea cu armatele țărilor socialiste prietene. Facem parte din Tratatul de la Varșovia. Acest tratat a fost încheiat în scopul apărării țărilor membre. împotriva unui atac ce ar putea fi dezlănțuit în Europa de către puterile imperialiste. Caracterul defensiv al Tratatului rezultă și din prevederea că el își va înceta valabilitatea o dată cu desființarea Pactului agresiv N.A.T.O. Se cunoaște că, în decursul a- nilor, țările socialiste, membre ale Tratatului de la Varșovia, au declarat, nu o dată, că sînt gata ca, în cazul cînd se va a- junge la desființarea blocului N.A.T.O., să treacă concomitent la desființarea Tratatului de la Varșovia. Desigur, tovarăși, aceasta este o problemă a luptei forțelor socialismului, a luptei întregului front antiimperialist împotriva imperialismului. Interesele păcii cer desființarea blocurilor militare, stabilirea între națiunile lumii a unor relații bazate pe respectarea independenței și suveranității, excluderea folosirii forței în rezolvarea diferendelor dintre state.Ținînd' seama însă de existența imperialismului, avem obligația față de poporul nostru, față de cauza socialismului, să asigurăm ridicarea continuă a capacității de apărare a țării. In acest spirit trebuie înțelese și hotărîrile de la Budapesta din primăvara anului 1969 privind perfecționarea colaborării dintre armatele țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia ; s-a pornit de la necesitatea întăririi capacității de luptă a fiecărei armate naționale pentru a fi gata să lupte în comun cu celelalte armate prietene, în cazul unei agresiuni dezlănțuite în Europa de forțele imperialiste, împotriva unui stat membru al acestui Tratai-Pornind de la răspunderea ce revine partidului și guvernului țării noastre, ca unici conducători ai forțelor noastre armate, luăm toate măsurile pentru ridicarea capacității de luptă a armatei, asigurînd ca ea să fie gata. în caz de nevoie, să-și îndeplinească atît îndatoririle față de poporul român, cît și obligațiile asumate In relațiile cu celelalte țări socialiste. în spiritul acordurilor de la Budapesta, întărim colaborarea cu armatele frățești, pe baza principiilor relațiilor dintre țările socialiste. In același timp, va trebui să dezvoltăm colaborarea și prietenia cu armatele tuturor țărilor socialiste : pornim de la faptul că forța sistemului socialist mondial constă în u- nitatea indisolubilă a tuturor țărilor socialiste : că numai prin afirmarea pe plan internațional a acestei unități, a colaborării active a tuturor statelor socialiste, sistemul mondial socialist își poate exercita tot mai puternic rolul său în viața internațională, că numai astfel forțele păcii, forțele antiimperialiste pot împiedica dezlănțuirea unui nou război. Dezvoltarea colaborării dintre armatele noastre, în conformitate cu principiile care stau la baza relațiilor dintre țările socialiste și cu tratatele în vigoare, exclude orice a- mestec în treburile interne ale vreunei țări sau ale vreunei armate care colaborează în cadrul acestor tratate. Sin-! gurul. conducător al forțelor noastre armate este partidul, guvernul, comandamentul suprem național. Numai acestea pot da ordine armatei noastre și numai aceste ordine pot fi executate în Republica Socialistă România! (Aplauze prelungite).Așa cum am arătat mai înainte, noi pornim de la faptul că forța și tăria oricărei armate populare constă în strîn- sa ei legătură cu poporul, în lupta lor comună — și de a- ceea în statul socialist, pro- plemele forțelor armate, ale apărării patriei constituie parte inseparabilă a construcției socialiste. în condițiile existenței imperialismului, nu

începînd cu Bucureștiul — și de aceea, pentru a asigura înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea, este necesar să trecem cu hotărire la mai buna repartizare și folosire a forțelor de care dispunem.Desigur, tovarăși, aplicarea acestor măsuri ridică un șir de probleme. Sînt oameni care stau de ani de zile într-o localitate, unii și-au întemeiat acolo familii și nu le vine desigur ușor să se mute ; dar dumneavoastră, militarii, care de obicei vă mutați destul de des, știți că se pot găsi — și se găsesc pînă la urmă — soluții pentru a se realiza aceasta corespunzător nevoilor societății. Specialiștilor oare urmează să se transfere în alte localități trebuie să le creăm condiții bune, să le asigurăm locuință și posibilitate de muncă, atît pentru ei cît și pentru familiile lor ; de altfel în acest sens avem posibilități mai bune ca In trecut și pentru ofițerii și subofițerii forțelor armate. Deci, înțelegînd greutățile care se ridică, și găsindu-le soluții. trebuie să realizăm și să aplicăm pînă la capăt măsurile stabilite ; ele sînt o necesitate pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, pentru ridicarea nivelului economiei și culturii pe întregul teritoriu al patriei.Un alt grup de măsuri se referă la creșterea drepturilor și a răspunderii întreprinderilor și unităților social-administrative în conducerea activității de construcție a societății socialiste. Sînt în pregătire un șir de măsuri în domeniul lărgirii în continuare a a- tribuțiilor unităților economice în conducerea economiei, inclusiv în comerțul exterior, în realizarea planului de investiții, în toate domeniile de activitate. Aceste măsuri sînt parte integrantă a' programului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, care se bazează pe mobilizarea largă a inițiativei creatoare a oamenilor muncii, pe participarea nemijlocită a celor ce muncesc la conducerea întregii activități sociale.Avem în vedere în același timp, ca planul central de conducere a economiei și a întregii vieți sociale să funcționeze mai bine decît pînă a- cum, să îmbinăm conducerea unitară, dintr-un centru unic a întregii activități, cu larga independență și inițiativă a maselor populare. In aceasta constă, de altfel, una din caracteristicile esențiale ale democrației socialiste pe care o înfăptuim în țara noastră.Dezvoltarea democrației socialiste, participarea tot mai largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea întregii activități sociale impun totodată creșterea răspunderii fiecărui membru al societății în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor încredințate. Cu cît cineva ocupă în cadrul societății un rol de conducere mai însemnat, cu atît crește răspunderea sa, cu atît se cere ca el să nu precupețească nimic pentru îndeplinirea îndatoririlor încredințate de popor. Astfel concepem noi înfăptuirea măsurilor de îmbunătățire a conducerii activității sociale, dezvoltarea democrației socialiste, creșterea răspunderii fiecărui membru al societății pentru făurirea orînduirii noi, pentru victoria comunismului în patria noastră. (Vii aplauze).Stimați tovarăși,Dați-mi voie să mă refer, pe scurt în continuare, la cîteva probleme internaționale, la politica externă a țării noastre, care este parte inseparabilă a activității de construcție a societății socialiste în România. După cum este cunoscut, în centrul acestei politici noi situăm colaborarea cu statele socialiste, considerînd aceasta o cerință esențială atît pentru înfăptuirea cu succes a construcției socialiste în țara noastră, cît și pentru afirmarea influenței socialismului în lume. In același timp, ac- ționînd în spiritul politicii de coexistență pașnică dintre state cu orînduiri sociale diferite, România dezvoltă larg relațiile de colaborare cu toate țările. La baza relațiilor cu alte state, noi așezăm principiile — care capătă o importanță sporită în viața internațională șl o adeziune tot mai largă din partea popoarelor — ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea corespunzător vo

se poate vorbi de construcția socialistă, fără ca partidul comunist, statul socialist să se îngrijească de organizarea forțelor armate, să răspundă în fața propriului popor — cît și a clasei muncitoare de pretutindeni — de îndeplinirea a- cestei îndatoriri hotărîtoare pentru victoria socialismului. Tocmai de aceea nu se poate concepe în nici un fel cedarea vreunei părți, cît de mici, a dreptului de comandă și de conducere a forțelor armate de către partid- de către guvern. (Aplauze prelungite).Aș dori să fiu bine înțeles, tovarăși, și de aceea repet încă o dată, că ne îngrijim permanent de întărirea colaborării atît cu armatele țărilor care fac parte din Tratatul de la Varșovia, cît și cu armatele celorlalte țări socialiste. A- ceastă colaborare, pregătirea comună pentru a fi în stare să luptăm împotriva oricărei agresiuni, constituie una din obligațiile fiecărui partid si guvern, fac parte indisolubilă din politica de construcție socialistă, din politica solidarității internaționale, a internaționalismului proletar, care a caracterizat și caracterizează întreaga activitate a partidului și guvernului român (A- plauze puternice, prelungite). Pornind de la aceste considerente, în calitatea mea de comandant suprem atrag a- tenția asupra necesității de a se lua toate măsurile pentru întărirea continuă a capacității de luptă a forțelor noastre armate, pentru dezvoltarea continuă a colabărării cu armatele țărilor frățești din Tratatul de la Varșovia, cît și ale celorlalte țări socialiste, vă- zînd în aceasta îndeplinirea hotărîrilor partidului nostru. Putem spune, tovarăși, că armata noastră dispune de tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini întotdeauna îndatoririle față de popor, față de aliații și prietenii noștri din țările socialiste frățești, că armata noastră va fi întotdeauna la postul său. Dacă va apare necesitatea, ea își va face cu prisosință datoria. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,M-am referit mai pe larg la unele probleme privind ridicarea capacității de luptă a armatei noastre, deoarece trebuie să veghem continuu ca militarii să dispună de condițiile și mijloacele necesare pentru a-și putea îndeplini îndatoririle ce le revin. In preocupările noastre privind dezvoltarea construcției socialiste un loc important îl ocupă și-l va ocupa, în continuare, înzestrarea și dezvoltarea armatei.Cunoașteți planul de dezvoltare a economiei pe 1970— și aș dori să arăt, cu acest prilej, că realizarea lui a început în condiții pe care le-aș caracteriza ca foarte bune. Pe prima lună a acestui an ritmul de creștere a producției industriale, față de ianuarie 1969, este de 15,6 la . sută, un ritm deosebit de înalt ; acesta e un început bun care demonstrează că dispunem de suficiente forțe și capacități de producție pentru ca pianul pe 1970 să poată fi nu numai realizat, ci chiar depășit.Intre preocupările actuale ale partidului și statului nostru un loc important îl ocupă îmbunătățirea conducerii activității sociale. Sînt în curs de aplicare un șir de măsuri luate la sfîrșitul anului trecut ; se elaborează o serie de alte hotărîri menite să asigure înfăptuirea sarcinii trasate de Congresul al X-lea, ca pînă la finele acestui an să generalizăm prevederile Conferinței Naționale a partidului cu privire la perfecționarea conducerii societății noastre socialiste.In acest cadru ne preocupăm, după cum se știe, de o mai bună repartizare și folosire a forței de muncă de care dispunem. In acest cincinal am obținut succese mari în politica de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării ; în ce privește repartizarea forței de muncă, și îndeosebi a cadrelor de specialiști, n-am putea spune că stăm chiar așa de bine. O serie de unități create în cursul acestor ani, atît unitățile teritorial-ad- ministrative județene, cît și unitățile productive nu sînt încadrate cu specialiștii necesari, deși pe întreaga țară avem suficiente cadre pentru a putea asigura conducerea tuturor sectoarelor de activitate în condițiuni bune. Dar cadrele de specialiști sînt concentrate în cîteva centre mari,

namez să-și rezolve singur problemele, fără nici un a- mestec din afară.Constituie o caracteristică a situației internaționale de astăzi intensificarea luptei popoarelor împotriva dominației imperialiste, pentru cucerirea sau apărarea independenței naționale. Sînt ilustrative în această privință o serie de e- venimente recente dintr-un șir de țări ale Americii Latine, Africii și Asiei, unde forțele populare se ridică tot mai hotărît împotriva dominației coloniale sau neocoloniale, își afirmă viguros voința de dispune singure de destinefe lor, de a se elibera de jugul imperialist. In aceste condiții este cu atît mai necesară intensificarea luptei antiimperialiste ; sporesc posibilitățile frontului antiimperialist de a obține noi succese în înfăptuirea păcii în lume, de a zădărnici acțiunile agresive ale imperialismului.O problemă deosebit de importantă care preocupă de mult timp omenirea și care devine din ce în ce mai actuală, este problema dezarmării generale. Se discută de multă vreme despre aceasta ; de mult timp funcționează un comitet de dezarmare la Geneva, dar în vreme ce la Geneva au loc discuții despre dezarmare, cursa înarmărilor continuă, cresc bugetele militare, cheltuielile pentru înarmare depășind anul trecut peste 200 de miliarde de dolari. Este de înțeles, tovarăși, că aceste cheltuieli reprezintă o grea povară pentru toate popoarele, — și trebuie să spun că aceasta ne impune și nouă eforturi mari : nu este posibil ca intensificarea înarmărilor să nu se resimtă asupra condițiilor de viață generale ale oamenilor — și nici România nu poate face excepție în această privință; și ea este obligată să aloce o parte mai mare din venitul național pen- , tru înzestrarea armatei. De aceea, noi sîntem vital interesați în realizarea unor progrese concrete în direcția dezarmării generale. Apreciem, tovarăși, că este necesar să se acționeze cu mai multă intensitate, ca toate popoarele să-și ridice cu mai multă ho- tărîre glasul, să oblige guvernele să treacă în mod concret la realizarea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării atomice. România apreciază că este necesar să se acționeze hotărît pentru a se obține succese concrete, fie cît de mici la început, pe calea opririi cursei înarmării, a trecerii practice la dezarmarea generală.în spiritul principiilor politicii noastre internaționaliste, de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimperialiste, ne preocupă în mod deosebit căile pentru restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, pentru instaurarea între partidele comuniste și muncitorești a unor relații de solidaritate bazate pe încredere și respect reciproc, pe neamestec în treburile interne. Considerăm că problema unității mișcării comuniste și muncitorești este o problemă de prim ordin pentru triumful luptei antiimperialiste, pentru pace, pentru dezvoltarea socialismului în lume. Realizarea unității mișcării comuniste presupune în primul rînd întărirea unității și creșterea forței fiecărui partid comunist și muncitoresc ; în acest spirit acționăm în relațiile noastre cu toate partidele comuniste și muncitorești. A- vem deplina convingere că în mișcarea comunistă și muncitorească partidele vor restabili unitatea nouă între ele, unitate care să asigure dezvoltarea fiecărui partid și, în același timp, întărirea colaborării lor internaționaliste. (Aplauze prelungite).Pornind de la răspunderea față de propriul nostru popor, față de popoarele din alte țări socialiste, față de mișcarea comunistă și muncitorească, față de forțele antiimperialiste, Partidul Comunist Român și guvernul țării vor milita și în viitor pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste, pentru dezvoltarea colaborării cu toate popoarele! pentru întărirea unității tuturor forțelor antiimperialiste, pentru triumful politicii de securitate și pace în lume. Noi vedem în aceasta calea spre dezvoltarea și înflorirea fiecărei națiuni, spre triumful socialismului pe plan mondial. Avem deplina încredere în capacitatea de luptă a forțelor înaintate ale omenirii și

inței sale, fără nici un amestec din afară-In activitatea internațională noi pornim de la principiul că astăzi, mai mult ca oricînd, asigurarea securității și păcii fiecărui popor, a întregii lumi, este strîns legată de participarea activă la rezolvarea problemelor internaționale a tuturor statelor — fie ele mari, mici sau mijlocii. Nici un popor, nici o națiune care dorește să asigure pe planeta noastră relații de colaborare și bună înțelegere nu poate ră- mîne departe de lupta generală pentru înfăptuirea păcii mondiale.O problemă deosebit de importantă, care preocupă în ultimul timp partidul nostru, este problema securității în Europa. Cunoașteți propunerile făcute în acest sens de țările, socialiste, și nu mă voi referi la ele. Subliniez însă că propunerile pentru o conferință în problema securității europene au fost primite cu viu interes de toate popoarele de pe continent, de cercuri largi ale opiniei publice și, într-o formă sau alta, ele au găsit adeziunea guvernelor din aproape toate statele din Europa. De aceea, noi apreciem că sînt condiții, prielnice pentru a se acționa cu mai multă fermitate și pentru a se ajunge la organizarea acestei conferințe care — deși nu-și propune și nu va putea rezolva toate problemele din Europa — ar avea o mare însemnătate pentru crearea premiselor de soluționare a o serie de probleme litigioase, pentru așezarea relațiilor dintre țările europene pe principii noi, pentru dezvoltarea încrederii și colaborării între ele.DuDă cum știți, o problemă deosebită a securității europene a reprezentat-o și o reprezintă problema germană. Noi apreciem că schimbările care au avut și au loc în Europa, inclusiv schimbările care s-au produs în Republica, Federală a Germaniei și îndeosebi constituirea guvernului Brandt-Schell, oglindesc deplasări pozitive în opinia publică. creează condiții pentru a se aborda într-un spirit mai realist această problemă. De aceea, noi am salutat tratativele care au loc sau urmează să aibă loc între unele țări socialiste și R. F. a Germaniei, schimbul de scrisori dintre guvernul Republicii Democrate Germane și guvernul R. F. a Germaniei în vederea organizării unor discuții care să ducă la recunoașterea R.D.G. Noi apreciem că drumul tratativelor și discuțiilor este în momentul de față singurul drum rezonabil pe care se poate ajunge la soluționarea problemelor litigioase, foarte complicate.Ne pronunțăm constant pentru’ recunoașterea Republicii Democrate Germane de către toate statele, pentru participarea ambelor state germane la rezolvarea problemelor europene. pentru recunoașterea, frontierei Oder-Neisse ; considerăm că toate acestea deschid căile pentru noi pași spre îmbunătățirea relațiilor în Europa, spre întărirea securității pe continent.Ne provoacă o deosebită îngrijorare agravarea situației din Orientul Mijlociu ca urmare a intensificării acțiunilor militare. Am afirmat, nu o dată — și dorim să afirmăm și acum — că nu se pot rezolva problemele litigioase dintre state pe calea armelor, că este necesar ca aceste probleme — și deci și cele dintre statele Orientului Apropiat — să fie soluționate pe cale pașnică, politică. Considerăm că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, oferă o bază pentru rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu, că, în spiritul acestei rezoluții, este necesar să se retragă neîntârziat trupele israeliene din teritoriile arabe ocupate, să se ajungă la recunoașterea și asigurarea integrității teritoriale și a independenței fiecărui stat, la instaurarea păcii în această zonă a lumii. Este necesar, de asemenea, să se pună capăt de îndată oricăror acțiuni militare, care nu pot decît să agraveze încordarea din această regiune. Trebuie să spunem tovarăși că încordarea, acțiunile militare nu servesc de Ioc popoarelor din Orientul Mijlociu, ci numai cercurilor imperialiste dornice de a-și reinstaura dominația în această parte a globului.De asemenea, considerăm că trebuie intensificată activitatea pentru a determina Statele Unite să înceteze războiul din Vietnam, să-și retragă trupele lăsînd astfel poporul viet

sîntem convinși că, peste greutățile de astăzi, ele vor ști să acționeze tot mai unite, să asigure victoria în lume a păcii și socialismului. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,După cum ați văzut, în anul de instrucție care va începe în curînd vă revin sarcini mari; ele au fost expuse cu claritate — și consider că există toate premisele pentru a le putea realiza în bune condițiuni. Doresc să atrag totodată a- tenția asupra faptului de a a- vea în vedere că și în anul acesta — probabil și în anii viitori — va trebui să împletiți aceste sarcini cu activitatea de construcție socialistă, cu munca pe șantiere. De altfel, tovarăși, mi se pare că ar fi chiar plicticos să vă ocupați toată ziua numai cu instrucția ! Activitatea pe șantiere este, ca să spun așa, o diversificare a preocupărilor. (Animație, aplauze). Avea dreptate Lenin cînd spunea că poporul trebuie să împletească pregătirea pentru apărare cu munca practică. Este util și chiar necesar de a îmbina pregătirea de luptă a militarilor noștri cu participarea la activitatea de construcție ; va trebui însă ca această îmbinare să fie organizată mai bine, mai temeinic. Aș sugera să se trimită pe șantiere unități organizate care, paralel cu munca de construcție, să execute și acțiuni de pregătire militară. Totodată trebuie să avem în vedere să nu se risipească forțele, ci să fie concentrate pe șantierele mai mari unde există condiții ca unitățile militare să poată acționa ca unități organizate ; atunci vom putea, într-adevăr, asigura
CONSFĂTUIREA

(Urmare din pag. I)

tre armate va munci neobo
sit pentru a întări necontenit 
capacitatea combativă a ma
rilor unități și unități milita
re, că vor face totul pentru a 
înfăptui neabătut sarcinile ce 
revin din hotărîrile partidului 
fi statului de a fi în orice 
moment gata să apere scum
pa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

Primit cu puternice fi en
tuziaste urale, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea a fost subliniată 
de participanți, în repetate 
rînduri, cu aplauze îndelun
gate.

Adunarea s-a încheiat într-o

ACTIVITATEA 
TINERILOR

(Urmare din pag. I)

tipie pe care le au pentru eco
nomie obiectivele stabilite, insis
tența, prin modalități diverse, 
pentru a obliga la respectarea 
riguroasă a disciplinei tehnolo
gice. Să ne gîndim cit de utilă 
se dovedește circulația experien
ței pozitive de la un loc de 
muncă la altul, de la o secție 
la alta, și de ce nu, între în
treprinderi diferite, fie ele si
tuate la mare distanță. Sînt gîn- 
duri pe care le găsesc potrivite 
sub rubrica la care apar rîndu- 
rile de față. Așa cum de însem
nătate deosebită mi se pare par
ticiparea susținută, prin mijloa
cele sale, a organizație; U.T.C. 
la cultivarea profesională a ti
nerilor metalurgi.

— Vreți să vă exprimați mai 
concret ?

— Să avem în vedere cîteva 
aspecte tot mai caracteristice 
industriei noastre metalurgice. 
Vom produce în 1970 o cantitate 
de 6,5 tone de oțel de 1,9 ori 
mai mult decît în 1965 și de 19 
ori mai mult decît în 1938, ceea 
ce asigură o producție de oțel 
pe cap de locuitor de 325 kg 
comparabil cu cel realizat în
tr-o serie de țări europene cu 
industrie dezvoltată. Deci o 
creștere cantitativă care a tras 
după sine formarea unui număr 
mai mare de lucrători, în ma
joritate tineri. Educația lor pro
fesională nu trebuie să se în
cheie, ca și în alte ramuri in
dustriale, odată cu încheierea 
școlii. O atare concepție se 
cere formată și întreținută, iar 
cel mai aproape de tînăr este 
organizația din care face parte, 
și care-i poate transmite aceas
tă dorință.

Intervin apoi transformările 
calitative în activitatea siderur
gică. Furnale de mare capaci
tate, cuptoare electrice de 50 
tone, convertizoare cu oxigen, 
linii de laminare automatizate 
Odată cu asemenea modificări 
în dotarea secțiilor, se ivesc 
transformări structurale în con
ținutul programului de lucru : 
extinderea producției de oțeluri 
aliate, diversificarea mărcilor de 
oteluri și a produselor trefilate, 
extinderea laminatelor din oțe

îmbinarea activității de pregătire militară, de instrucție, cu participarea la munca de construcție socialistă. Este limpede, tovarăși — de altfel mai mulți vorbitori au subliniat aici acest lucru — că. pentru a lichida rămînerca în urmă de la care a pornit țara noastră, pentru a făuri socialismul și a asigura poporului un nivel de viață ridicat, trebuie ca toți să depună eforturi neobosite. De aceea nu ne gîndim să restrîngem, ci. dimpotrivă, să intensificăm participarea unităților militare la munca întregului popor. Sînt convins că dumneavoastră înțelegeți bine această necesitate, că toate unitățile militare vor înțelege și vor răspunde acestei chemări a partidului, acestui apel al meu, în calitate de comandant suprem al armatei. (Aplauze prelungite).Ne exprimăm deplina convingere că toți ofițerii, subofițerii, militarii forțelor noastre armate vor înfăptui fără preget sarcinile ce le revin în toate domeniile de activitate, vor fi în orice moment gata să-și îndeplinească îndatoririle față de patrie, față de popor, față de aliatii noștri din Tratatul de la Varșovia, față de celelalte țări socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).In încheiere vă adresez dumneavoastră, tuturor militarilor forțelor armate, urări de sănătate, de noi succese. Multă fericire, tovarăși ! (A- plauze puternice, prelungite ; în picioare, asistența aplaudă, ovaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru Republica Socialistă România ; se scandează ,,Ceaușescu“ — „Ceaușescu"!„P.C.R. — P.C.R."!

atmosferă de puternic entu
ziasm. In sală răsună urale 
prelungite, se ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Român. Cei pre- 
zenți scandează „P.C.R. — 
Ceaușescu, Ceaușescu — 
P.C.R".

Puternica manifestare de a- 
tașament față de partid, față 
de conducerea sa a constituit 
o expresie a voinței de ne
clintit a tuturor militarilor 
forțelor noastre armate de a-și 
consacra întreaga lor activita
te cauzei apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
nostru, înfloririi patriei socia
liste.

(Agerpres)

luri slab aliate, introducerea 
oxigenului în cuptoarele Sie
mens-Martin, perfecționarea 
tehnologiilor prin folosirea plă- i 
cilor și prafurilor termoizolante 
la turnarea oțelului, laminarea 
cu presiuni mărite, curățirea 
prin flamare a sleburilor defec
te. Iată-ne prin urmare, în ve
cinătatea unor elemente de ul
timă oră în siderurgie care nu 
se pot manevra cu ușurință de
cît de acel muncitor perfect 
stăpîn pe meserie, bine instruit, 
perfect conștient de importanța 
oricărei verigi din lanțul pro
cesului tehnologic. Nu întim- 
plător privim către tineri cînd 
spunem aceste lucruri. De fe
lul cum ei stăpinesc acum bu
toanele de finețe ale mese
riei depinde succesul asimi
lării noutăților în întîmpi- 
narea cărora mergem. Este lesne 
de observat că nu lipsesc su
biecte de preocupare pentru or
ganizația de tineret, suporturi 
pen ru acțiunile sale educative. 
Oriunde s-ar desfășura ele, la 
Galați, la Hunedoara, la Reșița, 
la Roman, la Cîmpia Turzii sau 
în celelalte unități ale ministe
rului formele, metodele folo
site de organizația U.T.C. în 
primul rînd vor trebui, cred eu, 
să evite statutul de paleative, 
să se orienteze cu precădere a- 
supra unuia sau altuia din o- 
biectivele de mare importanță, 
urmărind realizarea unui efect 
prelungit în conștiința, în profi
lul profesional al tînărului. 
Pentru tinerii care lucrează la 
laminoare ca să ne oprim la 
acest exemplu unde pierderile 
de metal sînt destul de mari, 
efectul activităților educative să 
se privească de pildă, prin pris-' 
ma contribuției pe care ele au 
adus-o la reducerea consumuri
lor specifice, la realizarea eco
nomisirii acelor 15 000 tone cît 
s-a precalculat pentru anul 1970. 
Vom avea motive să fim mulțu
miți. Cu riscul de a mă repeta, 
consider că o atenție deosebită 
comportă sarcina pe care ne-am 
asumat-o de a îmbunătăți me
reu indicii de utilizare a agre
gatelor. Se află aici unul din 
principalele izvoare ale sporirii 
producției de produse siderurgi-, 
ce, de satisfacere a cerințelor 
economiei naționale.



Conferința cvadripartită

de la
PARIS 5 (Agerpres). — Joi, în 

capitala Franței a avut loc cea 
de-a 53-a ședință a Conferinței 
cvadripartite asupra Vietnamului. 
Primul care a luat cuvîntul a 
fost reprezentantul R. D. Viet
nam, Ha Van Lau, care a de
nunțat continuarea bombarda
mentelor asupra regiunilor popu
late din R.D.V. de către Statele 
Unite. El a arătat încă o dată că,

ORIENTUL 
APROPIAT
• REGELE HUSSEIN LA 
CAIRO ® APROPIATĂ 
REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT
EGIPTO-LIBIANO-SUDANEZĂ

CAIRO. — La Cairo au în
ceput joi convorbirile oficiale din
tre președintele Gamal Abdel 
Nasser și regele Hussein al Ior
daniei sosit într-o vizită în R.A.U. 
Observatorii politici emit opinia 
că șefii celor două state vor tre
ce în revistă probleme legate de 
„mica reuniune arabă la nivel 
înalt", programată pentru sîmbă- 
tă în capitala R.A.U., evoluția 
situației din Orientul Apropiat și 
alte aspecte interesînd cele două 
țări.

CAIRO. — O a doua reuniu
ne la nivel înalt la care vor par
ticipa reprezentanții Egiptului, 
Sudanului și Libiei va avea loc 
la Cairo, imediat după încheie
rea lucrărilor conferinței la ni
vel înalt a statelor R.A.U., Ior
dania, Libia, Siria, Sudan și Irak, 
anunță în numărul său de joi zia
rul „Al Ahram". După cum se 
știe, conferința celor șase state 
urmează să se deschidă în capi
tala egipteană Ia sfîrșitul acestei 
săptămîni.

AMMAN. — Postul de radio 
Amman, citat de agenția U.P.I., 
a anunțat miercuri noaptea că 
ministrul egiptean al apărării, 
Mohamed Fawzi, care a între
prins o vizită de trei zile în Ior
dania, a părăsit capitala acestei 
țări, plecînd spre Cairo. După 
cum a precizat postul de radio, 
ministrul egiptean a avut între
vederi cu oficialități militare și 
civile iordaniene și a inspectat 
unitățile militare amplasate de-a 
lungul liniei de încetare a focu
lui.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat că în ultime
le zile au fost arestate alte per
soane implicate în tentativa de 
lovitură de stat care a avut loc 
recent în Irak. Se menționează 
că ele vor fi deferite Tribunalu
lui special creat la Bagdad pen
tru judecarea și condamnarea 
celor implicați în încercarea e- 
șuată de a răsturna actualul re
gim irakian.

Convorbiri polono — 
vest-gernme

VARȘOVIA 5. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Joi. la Varșovia a în
ceput schimbul de păreri politi
ce între guvernele Republicii 
Populare Polone și Republicii Fe
derale a Germaniei, în vederea 
normalizării relațiilor dintre ce
le două țări. Delegația poloneză 
este concursă de Jozef Winiewicz, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar cea a R.F.G. de 
Georg F. Dukwitz, secretar de 
stat în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Paris
după declarația fostului președin
te Johnson privind sistarea bom
bardamentelor americane asupra
R. D.V., nu a intervenit nici un 
fel de înțelegere cu guvernul
S. U.A. care ar permite avioanelor 
militare ale acestora să survoleze 
teritoriul R.D.V. (Delegatul ame
rican, Habib, pretinsese la ultima 
ședință a conferinței că ar fi 
existat o asemenea înțelegere). 
„Acestea sînt argumente fără 
fundament și arogante. Oprirea 
bombardamentelor este necondi
ționată", a declarat Ha Van Lau.

Reprezentanta Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, a respins, de asemenea, 
afirmațiile nefondate ale delega
tului S.U.A.

în intervențiile lor, reprezen
tanții Statelor Unite, Philip Ha
bib, și cel al regimului de la 
Saigon nu au adus nici un ele
ment nou față de pozițiile ante
rioare.

R. P. POLONĂ : Prima fază a construcției termocentralei Pat- 
now a fost terminată.

Manuel Fraga Iri- 
barne a întruchipat 
foarfecă necruțătoare 
a cenzurii. Ministrul 
de Ia Madrid părea 
atotputernic : fiecare 
cuvînt tipărit era az- 
vîrlit pe o balanță și 
eîntărit cu o atenție 
farmaceutică. Dese
ori, cu o voce gravă, 
îi convoca pe ziariști 
în biroul său. Intre 
discursurile destinate 
paginii întîia strecura 
avertismente și chiar 
comunica sancțiuni — 
ziare suspendate, cărți 
confiscate, publiciști 
trimiși în fața tribuna
lelor. Vorbea cu aerul 
unui personaj intrat în 
istorie. Avea convinge
rea (sau. doar, o mima) 
că funcția de ministru 
al informațiilor și tu
rismului îi aparține 
pentru veșnicie. Dar 
veșnicia a luat sfîrșit. 
Ministrul a aflat cu 
stupoare că atotputer
nicia lui aparține tre
cutului și că trebuie să 
părăsească confortabi
lul fotoliu. N-a fost u- 
șor. Despărțirile sînt 
totdeauna grele, iar 
despărțirea de un fo
toliu ministerial (săr
manul Iribarne!) le în

Aspect de la recentele Inci

dente de la Londondery 

(Irlanda de nord).

trece pe toate. Fostul 
ministru a primit, însă, 
postul de profesor u- 
niversitar (pe care îl 
mai avusese cîndva). 
Prietenii săi jură că Iui 
Iribarne i s-ar fi oferit 
diverse funcții oficiale, 
dar că el le-a refuzat 
cu demnitate. Nu știm 
în ce constau funcțiile.

buri. S-a omis doar un 
„amănunt": opinia stu
denților. Tinerii îl cu
noșteau pe fostul mi
nistru, iar cînd acesta 
i apărut Ia facultatea 
Ie științe politice și e- 
conomico din Madrid 
studenții i-au pregătit 
o primire de... frigi
der. Ei au votat o mo

Destinul 
fostului 
ministru

însă, ex-ministrul a op
tat pentru revenirea la 
universitate. Dreptul 
constituțional părea 
să-i fie singura mîngî- 
iere. Schimbul era, fi
rește, dezavantajos. To
tuși, zic prietenii Iui, 
Iribarne obținea satis
facția unei cariere u- 
niversitare. Hotărîrea 
de numire a fost sem
nată de cei în drept să 
rezolve asemenea tre

țiune care îl declara pe 
Iribarne persopa non 
grata, subliniind că ac
tivitățile sale „nu sînt 
cele ale unui universi
tar". Aparițiile la facul
tate a lui Iribarne dă
deau naștere la inci
dente. In final, studenții 
au decis să boicoteze 
cursurile lui Iribarne 
pînă cînd acesta nu-și 
va da demisia. Bătă
lia avea să dobîndească

S.U.A.: Consecințele 
tendințelor inflaționiste

Tn S.U.A. mișcarea so
cială continuă să ia am
ploare, sindicatele reven- 
dicînd, sub presiunea 
membrilor lor, o sporire 
a salariilor în raport cu 
scăderea puterii de cum
părare cauzată de in
flație.

De trei luni continuă greva 
celor 130 000 de muncitori de la 
„General Electric"; o acțiune a- 
semănătoare a fost anunțată de 
puternicul sindicat al șoferilor 
(450 000 de membri); la Newark 
din statul Nerv Jersey 84 de 
școli municipale au fost închi
se, cadrele didactice declarînd 
grevă nelimitată după eșuarea 
tratativelor dintre reprezentan
ții lor și cei ai municipalității. 
După părerea observatorilor po
litici, mișcările greviste repre
zintă o consecință directă a fe
nomenelor inflaționiste care se 
manifestă în economia america
nă. Comentariile ziarelor ame
ricane prezintă un peisaj în
cărcat : inflație, în perspectivă 
recesiune economică, disponibi
lități de credit rțjduse, domeniile 
construcțiilor și bursei afecta
te. „Aceste elemente — scria 
recent ziarul NEW YORK TI
MES —dau mare bătaie de cap 
consilierilor politici ai Admi
nistrației Nixon. A ataca infla
ția prin măsuri fiscale și mo
netare și mai severe poate duce, 
pe lingă efectul dorit, Ja agra
varea recesiunii și șomajului. 
Slăbirea ritmului economiei im
plică riscul suplimentar de a 
atrage după sine o creștere a 
stimulărilor fiscale și monetare 
care duce pe viitor la regenera
rea forțelor inflaționiste". S-a 
încercat aplicarea unor măsuri 

o neașteptată asprime. 
Tinerii erau deciși să 
se răfuiască cu expo
nentul unei politici pe 
care o stigmatizau.

Situația devenise 
complicată : înlăturarea 
lui Iribarne însemna un 
act cu implicații poli
tice. Ezitările în a- 
ceastă privință aveau 
origini lesne sesizabi
le. Sp căuta, febril, o 
soluție. In sfîrșit, ideea 
salvatoare a fost gă
sită.

O scurtă informație 
din Madrid anunță 
că Manuel Fraga Iri
barne, fostul ministru 
al informațiilor și tu
rismului, a fost numit 
director general al u- 
neia din cele mai im
portante întreprinderi 
din Spania care se 
ocupă cu producerea 
și comercializarea... be- 
rei: „Cervezas el A- 
guila S.A.“.

Din fotoliul de mi
nistru la catedra de 
drept constituțional și 
în final conducător 
de braserie. Destinul 
celui ce se credea in
trat definitiv în istorie.

E. O. 

monetare și fiscale restrictive 
pentru temperarea economiei 
„supraîncălzite" prin descuraja
rea investițiilor de capital, dar 
așa cum declara recent minis
trul muncii, George Schultz, po
litica antiinflaționistă a Oficiu
lui Federal de rezerve al S.U.A. 
este atit de severă incit poate 
submina planul președintelui de 
a tempera economia „supraîn
călzită". Teama de recesiune e 
simțită pînă și in cercurile ofi
ciale. . Administrația a arătat, 
insă, că nu poate abandona 
lupta împotriva inflației chiar 
cu riscul provocării unei crize 
economice. In mesajul cu privi
re la starea economică și pro
iectul de buget pe anul fiscal 
1971, care începe la 30 iunie, 
președintele Nixon aprecia pro
iectul de buget ca „antiinflațio- 
nist" și necesar „deoarece cos
tul vieții a crescut rapid în ul
timii cinci ani" (cu 6,1 la sută 
în 1969). In acest scop s-au luat 
anumite măsuri ca reducerea 
fondurilor afectate agriculturii, 
programului spațial, ajutoare
lor pentru străinătate, comerțu
lui și transporturilor precum și 
cheltuielilor militare. Cheltuie
lile bugetare au crescut, totuși, 
cu 2,9 miliarde dolari. Fon
durile militare (34,6 la sută din 
buget) sînt dirijate spre con
struirea unor sisteme de arme 
costisitoare ca „Safeguard", 
continuarea războiului din 
Vietnam (proiectele așa-zisului 
„program de vietnamizare", fi
nanțarea aliaților S.U.A. care 
participă la acest război) etc. 
Motivînd măsurile propuse prin 
adoptarea noului buget de „aus
teritate", Nixon arăta că sarci
na actuală este de a evita o 
nouă creștere a inflației și cre
area unei situații in care stag
narea economică ar deveni prea 
gravă. Dar consecințele politi
cii antiinflaționiste ale Admi
nistrației sînt evidente pentru 
păturile sociale cu venituri mici 
și mijlocii care fac față unui 
cost al vieții sporit și își mani
festă neîncrederea în perspecti
vele economiei, cu atît mai 
mult cu cît puterea de cumpă
rare a dolarului a scăzut cu 60 
Ia sută in ultimii 25 de ani, 
procesul intensifieîndu-se din 
1968, adică exact de la data in
troducerii primelor măsuri an
tiinflaționiste.

DOINA TOPOR

VA FI 
CONSTITUITĂ 

U. T. C.
DIN S.U.A.

Michael Zagarell, conducăto
rul Comitetului pentru tineret 
al P.C. din. S.U.A., a anunțat 
in cadrul unei conferințe de 
presă că între 7 și 9 februarie 
va avea loc la Chicago con
gresul de constituire a Uniunii 
Tineretului Comunist din State
le Unite. Organizația tineretului 
progresist din S. U. A., a spus 
Zagarell, va fi formată din 
muncitori albi, negri, indieni, 
portoricani și reprezentanți ai 
altor minorități naționale. Con
stituirea acestei organizații va 
reprezenta „un moment istoric" 
în mișcarea de stînga din Sta
tele Unite, a adăugat el.

Congresul 

P.C.F.
PARIS 5. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite : Joi dimineață, au conti
nuat la Nanterre discuțiile pe 
marginea Raportului Comitetu
lui Central prezentat miercuri 
de Georges Marchais la Con
gresul Partidului Comunist 
Francez. Au luat cuvîntul nume
roși delegați ai federațiilor din 
Nord.

★
In cursul ședinței de după- 

amiază, au luat cuvîntul șefi ai 
delegațiilor partidelor comunis
te și muncitorești, precum și ai 
unor mișcări de eliberare națio
nală invitate la congres.

Din partea delegației Partidu
lui Comunist Român, cuvîntul 
de salut a fost rostit de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executjv, al Pre
zidiului Permanent, secretar tl 
C.C. al P.C.R.

Sesiunea 
jubiliară de la 

Ulianovsk
La 28 si 29 ianuarie 1970 a 

avut loc la Ulianovsk o sesiu
ne jubiliară închinată împlini
rii a 100 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin.

La sesiune au participat aca
demicieni, profesori, oameni de 
știință sovietici și delegați din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria. Din 
delegația română au făcut parte 
Nicolae Goldberger, prim-ad- 
junct al directorului Institutu
lui de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Ștefan Ștefănescu, ad
junct al directorului Institutu
lui de istorie „Nicolae Iorga", 
și Dan Mihail, profesor din 
Cluj.

Delegația română a înmînat 
prezidiului sesiunii un salut din 
partea Academiei Republicii 
Socialiste România și a prezen
tat, la discuții, o comunicare. 
Totodată, delegația a transmis 
pentru Muzeul V. I. Lenin din 
Ulianovsk un set din ediția ro
mână a Operelor alese ale lui 
V. I. Lenin, în trei volume le
gate în piele.

Tensiunea socială 
din Belgia

Guvernul belgian a e- 
xaminat problemele soci
ale pe care le ridică gre
vele minierilor din Lim
burg, începute cu cinci 
săptămîni în urmă.

Deși în ultimele 48 de ore si
tuația a redevenit calmă la Lim
burg, după ciocnirile cu poliția, 
cei 23 000 de muncitori continuă 
greva. Membrii guvernului au 
avut miercuri două reuniuni cu 
patronii minelor de cărbuni și 
cu reprezentanții sindicatelor pe 
ramură. In comunicatele date 
publicității în încheierea convor
birilor, guvernul a insistat asu
pra necesității menținerii acor
dului asupra programului social, 
semnat în luna decembrie 1969 
și modificat în ianuarie a.o. în 
favoarea minerilor.
ăi —.

Ministerul Industriei ți 
Comerțului al Uruguay-ului 
a dat publicității un raport 
special în care subliniază 
necesitatea extinderii rela
țiilor comerciale cu țările 
socialiste. Țara noastră, se 
spune în raport, are o ba
lanță comercială echilibrată 
cu statele socialiste tntrucît 
ele sînt parteneri și consu
matori permanențl ai mărfu
rilor noastre. Datorită poli
ticii comerciale a Statelor 
Unite ți altor țări occidenta
le față de noi, se arată în 
raport, balanța comercială 
cu acestea este deficitară.

Scrutinul din 
„republice liniștite"

Febra electorală a cedat locul 
pregătirilor pentru istalarea 
noului președinte. La San Jose, 
capitala Republicii Costa Rica, 
se înlătură urmele încă proas
pete ale campaniei electorale.

După despuierea urnelor, pre
ședinte al țării a fost declarat 
liderul Partidului Eliberării na
ționale, Jose Figueres, supranu
mit și „Don Pepe", care a reușit 
să obțină 55 la sută din nu
mărul de voturi exprimate, în 
timp ce principalul adversar, 
Mario Echendi, candidatul par
tidului Unității naționale (con
servator) — de guvernămînt — 
a totalizat 44 la sută din voturi. 
Partidul Eliberării naționale a 
reușit cu prilejul scrutinului, 
ale cărui rezultate definitive au fost publicat» miercuri, să-și 
adjudece și majoritatea parlamentară.

Costa Rica, constituie, în multe privințe, o excepție de la ai* 
tuația existentă pe continentul latino-american. Spre deosebire 
de vecinii săi, statul costarican nu mai întreține o armată din 
momentul dizolvării acesteia în urma războiului civil din 1948. 
O formațiune înarmată. Garda civilă, care numără circa 2 000 
de oameni, este însărcinată cu menținerea ordinii. Lipsit de ase
menea cheltuieli, ca cele necesare întreținerii armatei, bugetul 
național consacră sume mai importante capitolelor de interes 
public. In acest mod, explică unii faptul că în Costa Rica, pro
centul de analfabeți este cel mai scăzut din America Latină 
(sub 10 la sută). Tară preponderent agricolă, Costa Rica, ex
portă, în ordinea volumului, cafea, banane, zahăr, cacao, lemn 
de esență. Industria acoperă o cincime din produsul național.

După 1948, an în care a avut loc războiul civil soldat cu vic
toria partizanilor actualului președinte ales, Figueres, contra 
fostului președinte Rafael Calderon Guardia, arena politică a 
țării a fost dominată continuu de cele două personalități, repre- 
zentînd două partide — al Eliberării naționale și al Unității na
ționale — fiecare din partide preluînd succesiv puterea fără 
tulburări.

Reales pentru a treia oară la președinția țării, Jose Figueres 
și-a axat programul electoral pe cîteva proiecte ce i-au adus 
un spor de popularitate. El a readus în actualitate necesitatea 
unei redistribuiri a pămîntului, chiar dacă problema nu se pune 
cu aceeași stringență în Costa Rica ca în celelalte țări Iatino- 
americane. Simpatiile sale proamericane nu l-au împiedicat să 
se pronunțe pentru punerea în discuție a contractului privind 
activitatea cunoscutei companii nord-americane United Fruit pe 
teritoriul costarican. Orientarea lui Figueres împotriva tendin
țelor de extremă-dreaptă a atras nemulțumirea cercurilor con
servatoare, care, prin vocea deputatului Frank Marshall Jimenez, 
avertiza corpul electoral că „în eventualitatea venirii la putere 
a unui reprezentant al Eliberării naționale, nu trebuie să fie 
exclusă posibilitatea unei lovituri de stat". De altfel, potrivit 
comentatorilor, unele organizații reprezentînd marii latifun
diari au început deja să se organizeze pentru a riposta proiec
telor de reformă ale viitorului guvern.

Asupra „republicii liniștite" a Americii Centrale — cum de
numește Le Monde diplomatique Costa Rica — se adună într-a- 
devăr norii incertitudinii ? Desfășurarea viitoare a evenimente
lor, cel puțin pînă la 8 mai, data preluării puterii de către Fi
gueres, va arăta cît au fost de întemeiate temerile unora dintre 
observatori.

In același timp, continuă acți
unile greviste la întreprinderile 
uzinelor „Ford" din Genk și 
Anvers. Miercuri au mai avut loc 
greve într-o uzină din Bruxel
les, întreprinderea de construc
ții metalice și la atelierele de 
montaj ale societății „Clarck" 
din Bruges.

Intr-un document dat publi
cității de Biroul Politic al Par
tidului Comunist din Belgia se 
subliniază că, în momentul de 
față, principala sarcină a orga
nizațiilor sindicale și politice este 
aceea de a sprijini acțiunea mi
nerilor din Limburg și revendi
cările oamenilor muncii. Docu
mentul arată, de asemenea, ne
cesitatea organizării unei confe
rințe naționale în legătură cu 
problemele muncii și a contro
lării modului în care sînt utili
zate fondurile statului în între
prinderile companiilor particu
lare.

<4„SAFEGUARD
SUB FOCUL CRITICII

Hotărîrea președintelui Nixon de a intensifica ritmul de con
strucție a sistemului de rachetă antirachetă „Safeguard" a stîrnit 
vii comentarii în cercurile politice americane. Fostul vicepreședin
te al S.U.A., Hubert Humphrey, a criticat această intenție a gu
vernului american. Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de 
presă ce a avut loc la Atlanta (statul Georgia), Humphrey s-a pro
nunțat împotriva continuării cursei înarmărilor.

La nndul sau, senatorul Mike Mansfield a declarat că sistemul 
„Safeguard" costă 50 de miliarde dolari, și ar putea avea o in
fluență negativă asupra convorbirilor privind limitarea armelor 
strategice. Hotărîrea Administrației Nixon privind sistemul „Safe
guard*, a spus senatorul William Fulbright, este un pas „catas
trofal" și „total greșit". El a subliniat că va depune toate efortu
rile pentru a împiedica realizarea acestor planuri.

I. TIMOFTE

MERCENARI 
IN SUDUL 

SUDANULUI?
„Guvernul sudanez deține 

informații precise în legă
tură cu ajutorul pe care-1 
dau unii mercenari albi gru
purilor de rebeli din cele 
trei regiuni situate în sudul 
țării", a declarat ministrul 
de interne al Sudanului, 
Farouk Osman, relatează a- 
genția MEN. El a precizat 
că mercenarii care, potrivit 
informațiilor de care dispune, 
s-ar ocupa cu pregătirea mi
litară a insurgenților, au in
trat în țară după lovitura de 
stat din mai 1969, cînd pu
terea politică în Sudan a 
fost preluată de guvernul 
militar condus de generalul 
Numeiry. Potrivit declarații
lor unui alt membru al ca
binetului sudanez, ministrul 
informațiilor, Haj Musa, 
printre mercenarii care acti
vează în Sudan s-ar afla și 
belgianul Steiner, care a fă
cut parte și din trupele de 
mercenari care au servit în 
Congo.

• ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „CĂLUȘUL" al căminului 
cultural din comuna Scorni- 
cești, județul Olt, a prezentat, 
în cadrul itinerariului său in
ternațional, un spectacol festiv 
în localitatea Goes din Olanda.

La spectacol au luat parte 
oficialități ale provinciei Zee- 
land, conducători ai municipa
lității, personalități ale vieții 
culturale și artistice, un nume
ros public. A participat, de ase
menea, ambasadorul României 
la Haga, George Elian.

Spectacolul ansamblului „Că
lușul" s-a bucurat de un fru
mos succes și a stîrnit entu
ziasmul publicului. La sfîrșit, 
scaunele au fost Înlăturate, iar 
sala s-a unit cu scena. Hore, 
sîrbe, „Perinița" au fost jucate 
pînă tirziu in noapte.

• ADUNAREA GENERALA 
ANUALA a Academiei de științe 
a R. P. Ungare, care își des
fășoară în aceste zile lucrările 
la Budapesta, a ales noi membri 
activi și de onoare ai academiei. 
Printre cei 18 noi membri de 
onoare ai Academiei ungare de 
științe se numără și cunoscuții 
oameni de știință români — aca
demicienii St. Milcu, endocrino- 
log, și C. D. Nenițescu, chimist.

• RASPUNZÎND UNEI ÎN
TREBĂRI referitoare la evoluția 
situației din zona mediteranea
nă, ministrul algerian al infor
mațiilor, Mohammed Ben Yahia, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că Algeria 
„consideră că Mediterana trebu

ie să aparțină mediteranienilor 
și, de acea, trebuie evacuate 
toate flotele și bazele militare 
străine din regiune".

• AGENȚIA TANIUG IN
FORMEAZĂ că întreprinderea 
iugoslavă de navigație „Iugo- 
linia" și corporația chineză 
„China Național Chartering 
Corporation" au încheiat un a- 
cord cu privire la înființarea u- 
nei linii maritime permanente 
între porturile celor două țări. 
Linia, care va fi inaugurată pes
te aproximativ 10 zile, va fi de
servită de 4—5 nave, ce vor a- 
sigura o legătură lunară per
manentă în ambele direcții de 
navigație, și de un număr de 
nave de pe ruta cu Japonia. Construcții noi la Varazdin (R.S.F. Iugoslavia).

7500000 de muncitori 
agricoli italieni 

in grevă
• UN MILION ȘI JUMĂTATE 

DE MUNCITORI AGRICOLI 
DIN ÎNTREAGA ITALIE au 
declarat joi o grevă de 24 ore. 
Ei revendică aprobarea defini
tivă a măsurilor privind noul 
sistem de folosire a mîinii de 
lucru în sectorul agricol și pro
testează împotriva șomajului. 
Greva națională a muncitorilor 
agricoli italieni este sprijinită 
în mod unitar de cele trei prin
cipale centrale sindicale.

• DIRECTORUL GENERAL 
al Agenției japoneze pentru au
toapărare, Yasuhiro Nakasone, 
a declarat că, pe măsură ce for
țele japoneze de autoapărare se 
vor dezvolta, bazele americane 
din Japonia vor trece sub con
trolul acestora, Japonia — a a-

dăugat el — va accepta însă fo
losirea în comun a acestor baze, 
în măsura în care circumstan
țele o vor cere.

• CEA DE-A 8-A REUNIU
NE MINISTERIALA A CONSI
LIULUI INTERAMERICAN E- 
CONOMIC ȘI SOCIAL (CIES) 
și-a deschis lucrările la Cara
cas în prezența miniștrilor de 
finanțe și economiei ai țărilor 
membre ale Organizației Sta
telor Americane. Participanții 
au fost salutați de președintele 
Venezuelei, Rafael Caldera, de 
secretarul general al OSA, 
Galo Piaza, și de primul minis
tru al Republicii Trinidad — 
Tobago, Eirck Williams, cafe 
face o vizită oficială în Venezu
ela. în cuvintarea sa, Williams 
s-a pronunțat în favoarea re
integrării Cubei în comunitatea 
economică latino-americană.

Potrivit știrilor transmise de 
agenția de presă ELIBERAREA, 
în cursul atacurilor lansate în 
luna Ianuarie asupra bazelor mi

litare americano-saigoneze, for
țele patriotice din Vietnamul de 
sud au scos din luptă aproxima
tiv 1 200 militari inamici.

ANGLIA: Costul 
aderării la C.E.E.
a PREȚUL ADERĂRII AN

GLIEI LA C.E.E. s-ar ridica 
la o cifră ce ar putea provoca 
îngrijorare chiar și în rîndul 
susținătorilor acestor idei, scrie 
ziarul londonez „DAILY "EX
PRESS". Potrivit ziarului, în 
cazul în care Anglia va accep
ta condițiile ce îi sînt puse 
pentru a intra în Piața Cojnună, 
ea va trebui să plătească anual 
între 600 milioane și un mili
ard lire sterline. Primul minis
tru britanic a anunțat marți în 
Camera Comunelor că săptă- 
mîna viitoare va fi publicată, 
probabil, o „Cartă Albă" privind 
evaluarea costului aderării Ma
rii Britanii la C.E.E.
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