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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU 

la plenara C.C. al P.C.R.
din 10-11 februarie

Stimați tovarăși,Plenara noastră a avut o ordine de zi destul de bogată. In cadrul ei au fost analizate probleme de o deosebită importantă pentru activitatea societății noastre socialiste. în ctivîntul tuturor vorbitorilor au fost evidențiate rezultatele bune obținute de poporul nostru în realizarea cincinalului și, totodată, s-a exprimat acordul față de proiectele de legi și hotăr'îri supuse dezbaterii, față de măsurile preconizate pentru îmbunătățirea activită-
Bilanțul marilor realizări 

și transformări înnoitoare în viața 
economică și socială a patriei noastreDin analiza rezultatelor dezvoltării economico-sociale a tării din ultimii cinci ani reiese că Directivele Congresului al IX-lea și prevederile planului cincinal 1966—1970 au fost realizate cu succes. Ați luat cunoștință de datele concrete ale îndeplinirii planului și nu mă voi referi la ele. Tabloul acestor cifre dă posibilitatea tuturor membrilor Comitetului Central, tuturor membrilor de partid, întregii țări, să constate ce drum lung am străbătut în acest cincinal în dezvoltarea pe o treaptă superioară a societății noastre socialiste.în mod deosebit vreau să subliniez succesele obținute în aplicarea consecventă a politicii noastre de amplasare rațională, armonioasă, a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. în ultimii 5 ani s-au realizat în această direcție lucruri deosebit de importante. Nu există județ unde să nu fi fost construite întreprinderi industriale, unde să nu se fi înregistrat o vie dezvoltare e- conomîcă, culurală și socială. De altfel și numeroși vizitatori străini remarcă drept un aspect esențial tocmai această caracteristică a construcției socialiste din țara noastră. A- plicînd această politică, noi am pornit de la învățătura marxistă, de la conceptul că edificarea socialismului și comunismului presupune ridicarea la o viață nouă — așa cum spuneau Marx și Engels — a tuturor localităților, pentru ca fiecare să poată duce o activitate înfloritoare, independentă în toate domeniile existenței sociale. Or, amplasarea teritorială judicioasă a diferitelor activități industriale, dezvoltarea forțelor de producție în toate zonele țării, merge tocmai în direcția creării condițiilor pentru ridicarea tuturor localităților, a tuturor comunelor la un nivel superior de civilizație materială și spirituală. De altfel, se află în studiu măsuri pentru ca, în următorii 10—15 ani, să se poată crea în România noi zeci și zeci de centre orășenești în jurul cărora să gravir teze mai multe comune și care să se dezvolte puternic pe planul industriei, învățămîntului, culturii, intensificînd toate activitățile menite să asigure ridicarea generală a condițiilor de viață ale populației.Cred că trebuie să amintim că rezultatele bune obținute, mai cu seamă în perioada anilor din urmă în acest domeniu, sînt și o urmare a acțiunii de reorganizare admi- nistrativ-teritorială a țării noastre.Toate marile succese obținute în dezvoltarea economică și socială a patriei, în înflorirea multilaterală a societății noastre socialiste în cincinalul care a trecut sînt o dovadă grăitoare a justeței liniei politice generale a partidului \ nostru care, în întreaga sa activitate, se călăuzește neabătut, după învățătura marxist- leninistă, aplică adevărurile 

ții în diferite domenii ale vieții sociale.De asemenea, în cursul discuțiilor au fost formulate o serie de observații critice, în cea mai mare parte pe deplin îndreptățite, precum și o serie de propuneri de care va trebui să se țină seama în definitivarea hotărîrilor respective, care, de altfel, urmează să fie supuse dezbaterii publice, iar apoi aprobării Marii Adunări Naționale, spre a primi caracter’de lege. Ca atare, am putea aprecia că dezbaterile plenarei au fost deosebit de rodnice.

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

intelectualitatea — forța de granit a orînduirii noastre socialiste, garanția înfăptuirii cu succes a tuturor sarcinilor de viitor.Consider, de asemenea, necesar să ne adresăm, în mod special, naționalităților conlocuitoare, care — în strînsă unitate și frăție cu poporul român — au adus o contribuție de preț la obținerea tuturor marilor noastre realizări. Aplicarea neabătută a politicii marxist-leniniste în problema națională, asigurarea în fapt a deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, preocuparea constantă pentru industrializarea tuturor zonelor, deci pentru crearea bazei economice de realizare efectivă a egalității în drepturi — toate acestea au consolidat și mai mult prietenia și colaborarea dintre poporul rorrțân și naționalitățile conlocuitoare, au întărit unitatea întregului nostru popor, coeziunea națiunii noastre socialiste.în acești ani partidul și guvernul au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei, a întregii activități sociale. Un rol important au avut în această direcție hotărîrile Conferinței Naționale din 1967. Reorganizarea administrativ- teritorială înfăptuită de partidul nostru a asigurat apropierea conducerii de unitățile de jos. S-a acționat, obținîndu-se un șir de succese în lichidarea centralismului excesiv, în lărgirea atribuțiilor și autonomiei organelor locale și a întreprinderilor — deși, trebuie să spunem cinstit că ceea ce am înfăptuit pînă a- cum constituie numai un început, că în această direcție mai avem încă de parcurs un drum destul de lung. Măsurile care .urmează să fie luate în cursul acestui an vor asigura aplicarea tot mai fermă în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale, a Directivelor Congresului al X-lea al Partidului.Ca urmare a măsurilor luate de partid, am asistat și asistăm la o participare tot mai • activă a oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale, la elaborarea tuturor hotărîrilor importante ce privesc politica internă și externă a țării. S-a lărgit și perfecționat democrația socialistă care — așa cum se știe — constituie un proces continuu. Ceea ce am realizat pînă a- cum în această direcție nu poate fi considerat ca o limită f maximă ci, dimpotrivă, ca o etapă care a deschis drumul spre perfecționarea și lărgirea continuă a formelor de participare a poporului la conducerea întregii societăți.Am mai spus și în alte împrejurări — și cred că este bine să subliniem aceasta și a- cum cînd facem bilanțul ultimilor cinci ani — că succesele cele mai însemnate pe care le-am obținut sînt legate de fotmarea omului nou, de transformările adînci care au loc în conștiința cetățenilor patriei noastre, atît ca rezultat al dezvoltării forțelor de producție, cît și ca urmare a extinderii învățămîntului, propagării științei și culturii, activității educative desfășurate de societatea noastră. După cum se știe, în această perioadă s-au format sute de mii de cadre în toate domeniile de activitate, s-a trecut la învăță- mîntul de zece ani, au fost organizate numeroase forme de ridicare a calificării tuturor oamenilor muncii. Și în viitor, tovarăși, ceea ce ne propunem să înfăptuim se va realiza în măsura în care vom ști să ne preocupăm de transformarea omului, de ridicarea nivelului cunoștințelor sale generale. Mersul nostru înainte se va a- sigura prin aceea că toți oamenii muncii se identifică cu politica de construcție socialistă, acționînd ca unul singur pentru transpunerea ei în viață.

Creșterea nivelului de viață — după cum ați putut constata și din proiectul de comunicat — s-a realizat la nivelul minim stabilit de Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Cifrele referitoare la consumul produselor alimentare și industriale demonstrează că, în general, desfacerea mărfurilor pe piață a înregistrat o creștere substanțială, la unele bunuri consumul dublîn- du-se față de anul 1965.In același timp, creșterea fondului general de salarii pe țară, sporirea numărului de persoane salariate dintr-o familie s-au răsfrînt pozitiv asupra standardului de viață al populației. Situația materială a oamenilor muncii s-a îmbunătățit, de asemenea, și ca urmare a creșterii cu peste 30 la sută a pensiilor, a sporirii indemnizațiilor pentru naștere și alocațiilor pentru copii, a măririi burselor studenților. O influență importantă asupra nivelului de trai al cetățenilor a avut și sporirea continuă a cheltuielilor sociale făcute din bugetul statului, care însumează 5 500 lei anual pe o familie, deci cu peste 2 000 Iei mai mult decît cu 5 ani în urmă. Toate aceste elemente relevă faptul că, apreciind pe ansamblu, în acești ani s-au realizat sarcinile trasate de Congresul al IX-lea de îmbunătățire a condițiilor de viață ale poporului, că tot ce s-a făurit și se făurește în patria noastră este închinat omului, bunăstării și fericirii sale. Și în viitor vom acorda o atenție deosebită dezvoltării serviciilor sociale gratuite, asigurînd ca ridicarea bunăstării generale să se realizeze atît prin creșterea salariilor, cît și prin Sporirea cheltuielilor sociale ale statului. De altfel, această tendință se manifestă tot mai accentuat în ultimul timp nu numai în țările socialiste, ci chiar și în unele țări capitaliste.în noul plan cincinal se prevede ca salariul real sa crească cu circa 20 la sută față de 1970. In legătură cu aceasta ne gîn- dim să trecem încă din 1972 la majorarea salariilor, în așa fel încît sporul de salariu pe care îl va primi fiecare salariat în cursul cincinalului să fie eșalonat în două tranșe spre a asigura astfel posibilitatea suportării în bune condițiuni de către economia noastră a efortului financiar respectiv. Acțiunea de majorare a salariilor în noul cincinal va fi începută tot pornind de la salariile mici, astfel încît în 1975 salariul minim în economia noastră națională se va ridica la circa 1100 de lei, față de 800 cît este astăzi.Pentru a veni în sprijinul familiilor cu venituri mai mici și cu mulți copii, încă în a doua parte a anului curent se vor lua măsuri pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Se va asigura, de asemenea, dezvoltarea construcției de creșe, realizarea altor cheltuieli cu caracter social, pentru ca, paralel cu creșterea sala-
Rolul și atribuțiile sindicatelor 
în etapa actuală a construcției 

socialiste din patria noastrăLa ordinea de zi a plenarei am avut și analiza activității și rolului sindicatelor. Aceasta este, după părerea mea, o problemă deosebit de importantă a vieții noastre politice și sociale. Este adevărat, raportul prezentat aici a oglindit numai în parte dimensiunile activității reale desfășurate de sindicate și nu a reușit să redea nici toate lipsurile din munca acestora. Cred că este necesar, tovarăși, să menționăm că, în toți acești ani, sindicatele au desfășurat o activitate intensă și au adus o contribuție substanțială la ma- 
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riului nominal, să se realizeze ridicarea salariului real, înfăptuirea prevederilor de îmbunătățire a condițiilor de viață ale populației stabilite de Congresul al X-lea și incluse în proiectul planului cincinal.Făcînd, tovarăși, bilanțul succeselor obținute în acești ani, putem spune că partidul nostru, Comitetul său Central, și-au îndeplinit cu fermitate și în bune condiții, rolul de forță politică conducătoare a societății noastre. Aceasta a și făcut să crească și mai mult prestigiul și autoritatea sa în rîndul maselor, încrederea cu care este urmat de întregul popor.Doresc ca de la aceasta tribună să adresez felicitări și cele mai calde mulțumiri organizațiilor partidului nostru, tuturor membrilor de partid, pentru munca eroică desfășurată în vederea înfăptuirii marilor sarcini de dezvoltare a economiei și culturii, a unirii tuturor forțelor poporului în lupta pentru înflorirea patriei socialiste.Paralel cu îmbunătățirea organizării întregii societăți, în acești ani s-a perfecționat și activitatea generală a partidului nostru, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, s-au întărit legăturile partidului cu masele largi populare.O dată cu mulțumirile adresate de către Comitetul Central întregului popor, ne exprimăm convingerea, acum la începutul muncii pentru realizarea noului cincinal, că, sub conducerea partidului, oamenii muncii din patria noastră vor face totul pentru înfăptuirea directivelor Congresului al X-lea, a mărețului program de dezvoltare multilaterală a României Socialiste.Subliniind succesele remarcabile, nu putem spune că in acest cincinal în activitatea noastră nu s-au manifestat și neajunsuri, nu au fost și lipsuri. Există încă deficiențe în buna gospodărire a întreprinderilor economice, în folosirea resurselor și posibilităților mari pe care le oferă economia noastră socialistă; se manifestă încă fenomene de birocratism care impietează asupra eficienței activității economice și sociale și stînjenesc inițiativa oamenilor muncii, e- xistă încă neajunsuri în buna soluționare a problemelor legate de condițiile de viață și muncă ale cetățenilor. Este știut că noi a trebuit șă aducem o serie de corecturi și îmbunătățiri însuși planului de stat. Ceea ce a constituit și constituie însă caracteristica generală a vieții noastre sociale este că Partidul Comunist Român, poporul, au știut să depășească greutățile, au luat măsuri de înlăturare a lipsurilor și neajunsurilor, asigurînd înfăptuirea în condițiuni bune a Directivelor Congresului al IX-lea, a planului cincinal, dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste.

rile realizări obținute de poporul nostru în înfăptuirea planului cincinal, în întreaga activitate de construire a socialismului.In ultimii ani au fost aduse o serie de clarificări cu privire la sarcinile și rolul sindicatelor în construcția socialismului, au fost îmbunătățite, în anumite privințe, formele și metodele de muncă ale acestora. Au fost luate măsuri pentru sporirea atribuțiilor organizațiilor sindicale, care participă acum, la diferite nivele,
(Continuare In pag. a 11-a)

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
Al CIINSILIIILIII NAIIOXAI Al 

FRUNTUEUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Vineri, 12 februarie a.c., a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința Biroului Executiv al Frontului Unității Socialiste.Biroul Executiv a examinat contribuția pe care organizațiile din Frontul Unității Socialiste o pot aduce la realizarea Programului Național de gospodărire rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări, combaterea e- roziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor. Biroul Executiv a hotărît să se adreseze întregului popor un apel al Consiliului Frontului Unității Socialiste de a participa la înfăptuirea acestui măreț program de importanță deosebită pentru întreaga viață economică și socială a țării.

CONGRESUL
NOSTRU

TINERETUL—O PREZENTA 
DINAMICĂ ÎN VIAȚA

SATULUI CONTEMPORAN
Categoric, portretul spiritual 

și profesional al tînărului din 
satul contemporan se află în 
deplină armonie cu satul în
suși, redă cu fidelitate efectul 
transformărilor profunde sur
venite pe plan economic, cul
tural și social. Mecanizarea și 
irigațiile, șantierele de tot felul 
și concentrarea tot mai mult a 
producției zootehnice și legu
micole în complexe de tip in
dustrial, chimizarea, desfășura
rea activității într-o judicioasă 
concordanță cu recomandările 
cercetării științifioe, iar apoi e- 
forturile întregii noastre socie
tăți de a ridica satul pe trep
tele înalte ale civilizației, au 
creat cadrul social optim pla
sării activității lucrătorilor de 
azi ai ogoarelor undeva deasu
pra muncii milenare de... țăran. 
Adăugind la toate acestea nu
mărul important de cadre di
dactice tinere, faptul că de la 
un an la celălalt crește consi
derabil numărul tinerilor ab
solvenți ai liceelor teoretice și 
de specialitate, ai școlilor pro
fesionale stabiliți în localitățile 
rurale, diversitatea îndeletnici
rilor profesionale — mai mult 
de un sfert din tinerii satelor 
practică o muncă ce presupune 
meserie —, ne putem forma o 
imagine exactă asupra realită
ții că generația tînără a satu
lui nu se mai prezintă ca o ca
tegorie socială omogenă. Că 
„în condițiile dezvoltării agri
culturii la nivelul sarcinilor sta
bilite de partidul și statul nos- 
tru^ sublinia într-o discuție to
varășul ENACHE SlRBU, ad
junct al ministrului, agriculturii, 
industriei alimentare,, silvicul
turii și apelor, rolul tineretului, 
al celor peste patru sute de mii 
de tineri de la sate, nu este 
mare, este HOTARlTOR. iar lo
cul său este pe mașinile mult 
diversificate și complexe cu 
care este — și mai ales va fi — 
dotată agricultura, în cîmpurile 
experimentale și de cercetare, 
oriunde se pretinde CALIFI
CARE DE MAISTRU, HĂRNI
CIE ȘI ELAN. In condițiile ac
tualelor măsuri adoptate de 
partid care vizează accelerarea 
procesului de modernizare și 
intensificare a agriculturii, a-
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I dedicate Congresului

Biroul Executiv a examinat problemele dezvoltării și perfecționării controlului obștesc asupra diverselor sectoare de servicii pentru populație și a aprobat inițierea unui proiect de lege privind organizarea și desfășurarea controlului obștesc.Biroul Executiv a examinat informările prezentate de U- niunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor și Uniunea Artiștilor Plastici cu privire la activitatea pe care o desfășoară în vederea educării socialiste a tineretului. Apreciind pozitiv această activitate. Biroul Executiv a recomandat ca, împreună cu Ministerul învățămîntului și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, uniunile de creație să desfășoare și în viitor o intensă muncă pentru dezvol

pare necesar ca prezența tine
rilor să se afirme și mai pițter- 
nic". De asemenea, subliniem 
noi, și mal puternic trebuie să 
se afirme prezența organizații
lor U.T.C. în viața satului con
temporan. Este o realitate aceea 
că nu se mai poate practica o 
agricultură fără ca cei ce lu
crează In zootehnie, în legumi
cultura — și cu atît mai mult 
în irigații și în sectoarele me
canice —, să nu posede temei
nice cunoștințe, să nu se fi pre
gătit într-o școală sau printr-un 
curs organizat.

„In acest sens, remarca EMI- 
LIAN APOSTOL, țăran coope
rator în comuna Gîrbovi, se im
pun măsuri concrete pentru ca 
tinerii să obțină cît mai repede 
o astfel de calificare. Sigur, nu 
organizațiile U.T.C. vor putea 
rezolva acest lucru, dar, Ia cel 
de-al IX-lea Congres al U.T.C., 
trebuie să se discute deschis a- 
cest vital aspect al muncii ti
neretului de la sate. Totodată, 
consider necesar ca organiza
țiile U.T.C. să aibă un rol mult 
mai activ în rezolvarea proble
melor de muncă și de viață ale 
tinerilor mecanizatori, să în
vioreze activitatea întregului ti
neret din mediul rural, prin ini
țierea, organizarea și populari
zarea unor concursuri profesio
nale între uteciștii din coopera
tive agricole sau alte unități a- 
gricole vecine ; să preia și să 
dezvolte tot ceea ce se dove
dește eficient în sensul mobili
zării tinerilor la muncă. Ar fi 
foarte bine dacă la cel de al 
IX-lea Congres al U.T.C. s-ar 
susține ideea alegerii secretaru
lui U.T.C. în consiliul de con
ducere al C.A.P și în comitetele 
de direcție ale S.M.A. si I.A.S.; 
ca la activitatea consiliilor in- 
tercooperatiste, aceștia să par
ticipe activ".

„Viața ne dovedește că — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
ROVINARU — prim-secretar 
al Comitetului județean Teleor
man al U.T.C. —, cu cît satul 
progresează mai mult din punct 
de vedere economic și cultural, 
problemele de rezolvat în ceea 
ce privește educarea și mobili- 

tarea conștiinței socialiste a tinerei generații și creșterea nivelului său de cultură, pentru a contribui la sporirea participării active a tineretului la întreaga operă de edificare a socialismului, la ridicarea multilaterală a patriei noastre.Biroul Executiv a examinat și aprobat darea de seamă cu privire la relațiile internaționale ale Frontului Unității Socialiste în anul 1970 și proiectul de plan pentru anul 1971", informarea referitoare la realizarea bugetului pe anul 1970 și proiectul de buget pe anul 1971, precum și planul de muncă pe primul semestru al anului 1971.A fost hotărîtă convocarea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste în cursul lunii martie.

zarea tineretului devin mai com
plexe, iar formele și metodele 
ce trebuie folosite în dinamiza
rea vieții tineretului. în coordo
narea tuturor factorilor pe mă
sura acumulărilor făcute, se cer 
a fi altele. De pildă, plecarea 
tinerilor pe șantiere, în între
prinderile orășenești este un 
proces firesc în satele și comu
nele țării. Se impune, îhsă, ca 
acest proces de migrare către 
industrie a tineretului de la 
sate să fie bine condus și cu 
justificare economică maximă. 
Cum? Prin ce forme și prin ce 
mijloace ? Iată întrebăr'i cărora 
dezbaterile în apropiatul Con
gres al organizației noastre tre
buie să le dea un răspuns prac
tic. Cred, totuși, că n-ar trebui 
neglijată cercetarea permanent 
desfășurată prin anchete socio
logice largi în rîndul tineretului 
In acest sens institutele specia
lizate și îndeosebi Centrul de 
cercetare pentru problemele ti
neretului ar putea desfășura o 
activitate vie, corelată cu in
tențiile și preocupările organiza
țiilor U.T.C.".

— Necesitatea acestor cerce
tări — intervine în discu
ție tovarășul NICOLAE RA- 
DUȚA, șeful sectorului tine
ret sătesc din cadrul Comitetu
lui județean Ilfov al U.T.C. —, 
ne-o dovedește și faptul că 
la ora actuală pe lingă miile de 
tineri ce s-au calificat într-o 
meserie și s-au angajat în uni
tățile industriale sau economice 
din agricultură, se află și mulți 
alții care nu lucrează nici în în
treprinderi și nici în cooperati-

GII. FECIORU
(Continuare în pag. a IV-a)

Vn chip obișnuit de tînăr, a- 
plecat deasupra mașinii sale. 
O imagine pe care o întîlnim 
deseori și care vorbește simplu 
convingător, despre procesul 
muncii. Ea capătă semnifi
cații deosebite în aceste zile, 
cînd întreg tineretul țării în- 
tîmpină prin faptele sale de 
muncă marele forum al or

ganizației
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la plenara C.C a! P.C.R. din 10-11 februarie

(VHnare din pag. Y)începînd cu Consiliul de Miniștri și terrhinînd cu întreprinderile, la activitatea organelor colective deliberative de conducere, avînd posibilitatea să-și spună cuvîntul, să ia parte activă la adoptarea hotărîrilor privitoare Ia dezvoltarea noastră socialistă. După cum ați văzut, sînt destule locuri unde sindicatele au lucrat bine, îndeplinindu-și cu cinste sarcinile ce le revin.Pe drept cuvînt, mulți vorbitori au subliniat însă lipsurile și neajunsurile din munca sindicală, mai cu seamă, din munca de conducere a sindicatelor. Sînt de acord cU cele mai multe din aceste critici și observații. Consider că trebuie să atragem atenția îndeosebi asupra unei anumite birocratizări a conducerii sindicatelor, asupra faptului că unele forme organizatorice de astăzi, precum și compoziția organelor de conducere sindicală, nu sînt corespunzătoare, făcînd ca participarea la activitatea sindicatelor a oamenilor muncii care lucrează nemijlocit în producție să nu aibă greutatea cuvenită. Sînt, de asemenea, de acord cU observațiile privind participarea nesatisfăcătoare a femeilor la activitatea de conducere a sindicatelor, slaba preocupare a sindicatelor pentru rezolvarea unor probleme de viață și de muncă ale femeilor.Cu toate minusurile raportului, el are meritul de a fi înfățișat plenarei un șir de probleme care preocupă sindicatele, precum și orientarea pe care tovarășii care lucrează în acest sector se gîndesc să o dea activității lor de viitor. Raportul a dat prilej membrilor Comitetului Central să analizeze munca sindicală și să facă o serie de propuneri valoroase în direcția perfecționării ei. De aceea, a- dunînd minusurile și plusurile, putem afirma că raportul și discuțiile au fost pozitive.Cred, tovarăși, că, în legătură cu activitatea Sindicatelor, trebuie să avem în vedere că noi toți — inclusiv tovarășii care lucrează nemijlocit în acest domeniu — am privit și mai privim încă problemele muncii sindicale sub influența unor concepții mai vechi, datînd din anii îndepărtați. Nu ne-am preocupat — și nici astăzi nu aș putea spune că ne preocupăm în suficientă măsură — să înțelegem condițiile noi în care trebuie să acționeze sindicatele. în țara noastră s-a schimbat mult rolul sindicatelor, iar vechea lozincă a „curelei de transmisie" folosită și în anii de început ai construcției socialiste, nu mai corespunde actualei etape de dezvoltare a societății noastre. Am ajuns într-un stadiu de evoluție socială care ne impune să modificăm unele con- participăriicepții despre rolul sindicatelor, despre formele de organizare și de activitate a acestora. Pentru a putea înțelege cît mai bine rolul sindicatelor în cială a nim de noastră, toare este clasa conducătoare a societății și că, în această calitate, muncitorimea este și proprietară a mijloacelor de producție, continuînd să constituie în același timp * principala forță productivă a societății. Tn această calitate dublă, de proprietar și producător, clasei muncitoare îi revin răspunderi deosebite în întreaga activitate de dezvoltare a societății socialiste.Desigur, în condițiile de azi, clasa muncitoare participă la conducerea societății în primul rînd prin intermediul Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii precum și prin organelor statului cialist, puterii liate cu puterii Cred că este bine să reamintim aceste probleme de principiu pentru că numai în lumina lor vom putea să ne orientăm cu privire la rolul ce revine sindicatelor și la formele cele mai corespunzătoare de activitate a acestora.Este adevărat că acest cadru despre care am vorbit nu epuizează formele și posibilitățile nilor vieții de la pune unesc citoare și a altor oameni muncii parea tot mai intensă și ti vă a acestora la conducerea societății socialiste.Dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea reia-

viața economico-so- țării, trebuie sâ por- la faptul că îri țara astăzi, clasa munci-

societăți — intermediul nostru organe aleso-care sîntclasei muncitoare țărănimea, organe ale poporului muncitor.a-

de participare a oame- muncii la conducerea sociale. Tocmai pornind această concluzie se im- ca sindicatele, — care totalitatea clasei mun- ai să asigure partici- ac-

țiilor de producție impun ca o necesitate obiectivă lărgirea continuă a democrației socialiste, crearea cadrului organizatoric cel mai corespunzător pentru participarea tot mai deplină a celor ce muncesc la conducerea nemijlocită a vieții economice și sociale. în acest context trebuie analizat și rolul sindicatelor, locul lor în sistemul democrației socialiste din patria noastră. în condițiile de astăzi ale societății noastre, sindicatele trebuie să fie în primul rînd un larg forum de reunire a oamenilor muncii pentru dezbaterea tuturor problemelor economico-so- ciale. Aceasta presupune, desigur, o nouă abordare a rolului sindicatelor, a organizării și funcționării lor.Sarcina centrală care, după părerea mea. trebuie să stea în fața sindicatelor, este dezvoltarea continuă a forțelor de producție, făurirea societă- ' ții socialiste multilateral dezvoltate, construirea comunismului în România.în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și ai •produsului social, oamenii muncii sînt profund interesați în organizarea cît mai bună a producției, în asigurarea reproducției lărgite, în creșterea neîntreruptă a avuției naționale. Colectivului fiecărei întreprinderi îi este încredințată o parte a mijloacelor de producție ale societății, ale întregului popor, pe care este chemat să o gospodărească ca proprietar în așa fel îneît să contribuie la creșterea continuă a producției, la sporirea avuției naționale, la ridicarea bunăstării sale și a tuturor celor ce muncesc. Iată de ce organizația sindicală din fiecare întreprindere, pornind de la realitățile so- cial-politice noi din țara noastră, trebuie să pună pe primul plan problemele pro- - ducției, buna gospodărire a mijloacelor de care dispune unitatea respectivă.Crearea comitetelor de direcție și a consiliilor de administrație în întreprinderi, la care participă reprezentanți ai sindicatelor și ai salariaților, reprezintă o formă eficientă de conducere colectivă a unităților de producție, și, în același timp, un nou pas în lărgirea democrației econo- mico-sociale. O importanță deosebită au adunările generale ale salariaților, chemate să dezbată cele mai importante probleme ale conducerii și gestiunii economice a întreprinderilor.în legea cu privire la organizarea și conducerea unităților economice socialiste se prevăd noi măsuri de sporire a rolului oamenilor muncii în conducerea activității econo- mice-sociale și, implicit, de creștere a rolului șl atribuțiilor sindicatelor. Avem în vedere, în primul rînd, lărgirea reprezentanților oamenilor muncii în comitetele de direcție și în consiliile de administrație, sporirea rolului sindicatelor în organizarea și conducerea adunărilor generale ale salariaților — a- dunări care vor avea un cuvînt greu în dezbaterea și e- laborarea planului de dezvoltare a întreprinderii, a planului de producție, în rezolvarea problemelor sociale ale nilor muncii, întărind răspunderea întregului tiv în conducerea și funcționare a întreprinderii respective. Dezbaterea rapoartelor. a dărilor de seamă ale comitetelor de direcție și consiliilor de administrație trebuie să ducă de fapt la analizarea profundă a însăși muncii conducerilor întreprinderi-, lor. Eventuala dezaprobare de către adunarea generală a activității comitetului de direcție, dezacordul cu darea de seamă vor însemna de fapt dezavuarea conducerii între-- prinderii, ceea ce va impune organelor superioare să ia măsuri pentru îmbunătățirea muncii și, acolo unde este cazul, pentru schimbarea unora din cadrele de conducere, pentru ridicarea nivelului activității generale a întreprinderii, în acest sens în lege vor fi prevăzute obligații exprese pentru comitetele de partid și consiliile populare județene, pentru ministere și organele sindicale superioare. Aceste prevederi vor duce la creșterea reală a rolului clasei muncitoare, al oamenilor muncii în conducerea întreprinderilor, a întregii activități economice și sociale. Totodată aceasta va spori răspunderea organelor de conducere colectivă din întreprinderi in fața oamenilor muncii, va contribui la activizarea simțitoare a tuturor celor ce muncesc în viața econo- mico-socială. în ultimă instanță, aceasta va reprezenta de fapt o nouă dezvoltare a democrației noastre muncitorești, a democrației socialiste.

oame- astfel colec- buna

in aceste condiții sindicatele vor constitui, într-adevăr, pentru partid, cadrul de desfășurare organizată a consultării maselor, al dezbaterii de către acestea a problemelor dezvoltării noastre economice și sociale. Este necesar ca sindicatele să fie lăsate să-și îndeplinească în mod corespunzător acest rol și să nu se treacă peste capul lor în organizarea dezbaterilor cu oamenii muncii din întreprinderi. Pentru că trebuie să privim și autocritic : de multe ori, organele și organizațiile noastre de partid, pornind de la necesitatea de a se lucra mai operativ, ocolesc în practică sindicatele și realizează activități care cad exclusiv în sarcina sindicatelor, peste capul acestora. De aceea nu pot fi de acord cu unele păreri potrivit cărora ție. ale muncii partid, să se ocupe doar de activitatea culturală și educativă. Cum am putea accepta asemenea păreri, tovarăși ? Ar fi posibil ca, în calitatea lor de organizatori ai proprietarilor și producătorilor, sindicatele, să ocolească problemele esențiale ale economiei ? Se poate oare ca organizarea științifică a producției și a muncii, ridicarea calității și productivității, problemele conducerii unităților economice, să poată fi soluționate fără participarea sindicatelor ? Conducerea de partid a activității din întreprinderi trebuie înțeleasă în sensul unirii tuturor forțelor, a creării tuturor condițiilor pentru ca sindicatele să-și poată îndeplini în mod optim rolul și atribuțiile ce le revin. Cred că la diminuarea și, în unele cazuri, chiar la pierderea prestigiului și autorității sindicatelor a contribuit și stilul de muncă al unor organe și organizații de partid care s-au substituit în practică activității organelor sindicale.Punînd în centrul atenției și muncii lor problemele producției, ale activității economice, sindicatele nu trebuie să se transforme în administratori, suprapunîndu-se conducerii administrative a întreprinderii. Totddată, a încredința sindicatelor aceste atribuții nu înseamnă a le da dreptul de control asupra conducerii administrative, acest drept revenind adunării generale a salariați- lor, colectivului de oameni ai muncii, organizațiilor de partid.Ocupîndu-se sistematic și e- ficient de organizarea științifică a producției și muncii, de creșterea productivității, de perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților, de ridicarea calității produselor, sindicatele trebuie să înțeleagă — făcînd, totodată, să înțeleagă pe fiecare om al muncii — că de rezolvarea acestor probleme, de creșterea continuă a eficienței economice, de asigurarea reproducției lărgite depinde pină la urmă ridicarea bunăstării fiecărui salariat, a întregului colectiv, a întregii societăți.Pe drept cuvînt s-a subliniat aici că un loc primordial în activitatea sindicatelor trebuie să-l ocupe problemele sociale, legate de condițiile de muncă și de viață ale clasei muncitoare, ale tuturor salariaților. Este adevărat că noi prevedem în planurile de stat creșterea salariilor, a veniturilor, cheltuielilor social-cultu- ■ rale, dar aceasta nu reduce cu nimic dreptul și obligația sindicatelor de a urmări ca prevederile respective să fie realizate în condiții bune și la timp.în întreprinderi sînt încă multe probleme de rezolvat din acest punct de vedere. Au fost ridicate aici unele probleme cu privire la condițiile de viață și muncă ale femeilor, cum ar fi problema creșelor, a muncii de noapte, ușurării activității gospodărești etc. Sînt, de asemenea, probleme care privesc tineretul, legate de calificarea profesională, de condițiile lui de trai. Toate a- cestea trebuie să facă obiectul preocupării atente și perseverente a sindicatelor, ca și a organizațiilor stat. Se pun,, întreprinderi de mai buna cului de muncă, de aplicarea măsurilor de protecția muncii și altele. Trebuie să spunem că am cheltuit în acest cincinal pentru protecția muncii peste 7 miliarde de lei, dar n-am putea afirma că aceste fonduri au foșt cheltuite întotdeauna cu grijă, că țațele în îmbunătățirea țiilor de muncă au fost port cu aceste eforturi clare. Din păcate, există multe neajunsuri în această privință. Se știe că, în acești ani în Valea Jiului, ca și în alte

problemele de produc- organizării științifice a revin organizațiilor de sindicatele rămînînd

economice și de de asemenea, în probleme legate organizare a lo-

rezul- condi- în ra- finan-

zone miniere, au fost o serie de accidente care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești. Una din îndatoririle importante ale sindicatelor este e- xercitarea controlului asupra aplicării legislației de protecția muncii, asupra rezolvării acestei importante probleme sociale. Desigur, pentru lipsurile existente Jjt această direcție poartă vina și Ministerul Muncii, ca și celelalte ministere, care sînt chemate să acționeze concret pentru rezolvarea acestor probleme. Dar, în conducerea acestor ministere se află și reprezentanți ai sindicatelor care nu trebuie să facă acolo numai un act de prezență onorifică, formală. Reprezentanții uniunilor sindicale în colegiile ministerelor trebuie să ia parte activă atît la soluționarea problemelor legate de dezvoltarea generală a ramurii economice respective, cît mai ales la rezolvarea problemelor legate de condițiile de viață și muncă ale salariaților, printre care un loc deosebit ocupă asigurarea protecției muncii.Sindicatele au atribuții însemnate și în repartiția de locuințe, precum și în soluționarea altor probleme sociale, în acest scop, ele fac parte din numeroase comisii — poate chiar din prea multe. Nu e suficient însă ca reprezentanții sindicatelor să fie incluși în asemenea organisme, important este modul în care ei își fac simțită prezența a- colo. Oamenii muncii trebuie să poată constata că sindicatele, organizația lor profesională știe să acționeze pentru rezolvarea problemelor econo- mico-sociale. în felul acesta, ele își vor ridica prestigiul și autoritatea, vor putea realiza în practică rolul ce le revine în viața socială.Sindicatele trebuie să facă din lichidarea unor neajunsuri ce apar în activitatea întreprinderilor și ministerelor probleme centrale ale muncii lor. în acest scop, ele trebuie să acționeze cu energie, ridicînd, atunci cînd este cazul, aceste probleme în fața guvernului, mergînd, soluționarea lor, pînă ducerea de partid.Atribuții importante asemenea, sindicatele în educația socialistă a oamenilor muncii. De altfel, ele au pentru aceasta la îndemînă practic. toate mijloacele culturale din întreprinderi, răs- punzînd prin actuala noastră organizare de întreaga activitate cultural-artistică a sa- lariaților. Pînă nu de mult, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă nu avea în această privință nici o atribuție și, ca s-o spunem cinstit, deși la ora actuală i-am dat ceva atribuții în acest sens, nu își face încă simțită prezența în această activitate.Și în acest domeniu al activității sindicale — activitatea cultural-educativă — există serioase neajunsuri, gur, dacă ne-am referi la activitatea artistică ; spune că există o serie i zultate bune. Aceeași ție se poate constata sport, referindu-ne însă mai lâ sportul de performanță. Dar dacă ne-am gîndi mai cu seamă la activitatea politico-educativă și la activitatea sportivă de masă — care trebuie să cuprindă pe toți oamenii muncii, întregul tineret— nu ne putem declara satis- făcuți cu rezultatele .obținute de sindicate.în această privință trebuie spus că nu există încă o bună colaborare între sindicate și Uniunea Tineretului nist. Știm cu toții că parte este avem vîrsta 20 și ca educația tineretului, marea sa să constituie o blemă de cea mai mare portanță. Se știe, de asemenea, că anual vin în întreprinderi sute de mii de oameni din mediul rural, în marea lor majoritate tineri. Tot acest personal — și mai ales tineretul— trebuie bine pregătit din punct de vedere profesional, trebuie ajutat să-și ridice nivelul politic, cultural, ideologic. Consider că rezolvarea a- cestor probleme trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a sindicatelor noastre.Ca organizație largă de masă cu caracter muncitoresc, sindicatele trebuie să joace un rol deosebit de activ și eficace în dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, în educarea trăsăturilor morale corespunzător principiilor etice ale clasei muncitoare, ale Partidului nostru Comunist.O latură esențială a muncii educative a sindicatelor este cultivarea unei atitudini îna-

pentru la con-au, de

Desi- numai putem de re- situa- și în i nu-

a muncitorimii alcătuită din 1 zeci de fabrici medie se înscrie 25 de ani. Aceasta
Comu- o mare noastre tineret ; unde între face for- pro- im-

intate a tuturor salariaților față de muncă, față de îndatoririle obștești, ridicarea spiritului de responsabilitate a fiecărui salariat față de interesele generale ale colectivității, ale întregii noastre societăți.Sindicatele trebuie să fie militante active pentru întronarea în viața socială, în cadrul colectivelor unde își desfășoară activitatea, a principiilor echității și dreptății sociale, acționînd cu fermitate împotriva abuzurilor de orice fel, pentru stimularea a tot ceea ce este nou și înaintat, pentru recompensarea morală și materială a salariaților care aduc o valoroasă contribuție la perfecționarea activității întreprinderilor stituțiilor în care Nu-i pot fi străine, menea, sindicatului, blemele legate de tarea cetățenească a salariaților, de natura relațiilor dintre oameni, el avînd datoria să militeze pentru întronarea relațiilor tovărășești, de sprijin, colaborare și într-a- jutorare socialistă a tuturor celor ce muncesc.Cred că putem aprecia ca pozitivă măsura pe care am adoptat-o ca sindicatele să participe, cu toate drepturile, în organele de conducere colectivă ale unităților economice, în colegiile ministerelor și în guvern. Va trebui să precizăm și mai bine rolul și sarcinile ce revin sindicatelor în aceste organe ; totodată însă, trebuie să cerem sindicatelor, uniunilor pe ramuri, conducerii centrale sindicale să participe efectiv și să-și aducă contribuția la activitatea acestor organe. Tovarășii din guvern ne-au informat, de pildă, că nu prea se simte prezența conducerii sindicatelor în Consiliul de Miniștri.Consider util să se introducă practica unui dialog direct între sindicate și organele administrației de stat. Pentru soluționarea unor probleme mai generale, care privesc atît dezvoltarea economiei, cît și unele aspecte ale vieții sociale a salariaților, va trebui să se organizeze periodic întîlniri între conducerile sindicatelor de ramură și colegiile ministerelor, precum și între U.G.S.R. și Consiliul de Miniștri. Această conlucrare strînsă va putea a- sigura o fundamentare mai temeinică a unor decizii și ho- tărîri adoptate de organele e- xecutive de stat.îndeplinirea rolului și a- tribuțiilor sporite ce le revin sindicatelor presupune îmbunătățirea activității lor generale. inclusiv perfecționarea compoziției și structurii organelor de conducere sindicale, în legătură cu aceasta, va trebui să luăm măsuri pentru ca în organele de conducere sindicale de jos și pînă sus — de la sindicatul din întreprindere și uniunea pe ramură și pînă la Uniunea Generală a Sindicatelor — să predomine oameni care lucrează nemijlocit în producție, și nu activiști sindicali salari ați.în întreprindere, desigur, problema aceasta este rezolvată în cea mai mare parte, și, într-un anumit sens, și la județe. Dar ce se întîmplă, tovarăși ? Această rezolvare are un caracter mai mult formal, pentru că, practic, activitatea curentă de conducere o desfășoară activiștii salariați, iar unii dintre aceștia trec prin fabrică rareori și numai în control, cunoscînd foarte superficial sau de loc problemele actuale ale producției. într-un anumit sens, acești tovarăși s-au birocratizat, s-au rupt de producție, ceea ce face ca ei să nu înțeleagă întotdeauna, să simtă — ca să spun așa — problemele care preocupă masele oamenilor muncii. Cu atît mai mult acest fenomen se resimte la nivelul Uniunilor sindicale pe ramură, și la nivelul Uniunii Generale a Sindicatelor. De aceea este necesar să introducem regula ca în organele e- xecutive ale sindicatelor să participe muncitori, tehnicieni și ingineri, oameni care lucrează nemijlocit în producție, în acest fel, organele de conducere sindicale vor putea dezbate în adunările lor periodice problemele reale care se pun într-o anumită ramură, într-o stabili toare. lariați ajutor Ielor de lucru, și nu să hotărască asupra sarcinilor și activității sindicale. Aceste ho- tărîri trebuie adoptate realmente de către cei care lucrează nemijlocit în procesul de producție și care cunosc cel mai bine problemele ce trebuie soluționate. Dacă vrem într-adevăr să facem o cotitură în activitatea sindicatelor, să le legăm strîns

și in- lucrează. de ase- nici pro- compor-

anumită localitate și a măsurile corespunză- Cei cîțiva activiști sa- trebuie să constituie un în pregătirea materia-

de mase, după părerea mea, de aici trebuie să pornim, tovarăși 1 Aceasta înseamnă că trebuie să începem cu democratizarea, ca să spun așa, a însăși conducerii sindicatelor noastre.Democrația muncitorească și sindicală — despre care noi am vorbit și vorbim, — trebuie realmente înfăptuită în conducerea sindicatelor în sensul participării nemijlocite a oamenilor muncii înșiși la luarea hotărîrilor. Nu va mai trebui acceptată nici o măsură, nici o soluție propusă de sindicate, dacă nu a fost dezbătută în prealabil cu colectivele de muncitori din întreprinderi sau cu reprezentanții acestora, chiar și atunci cînd acestea sînt elaborate de consiliul județean, de uniunea pe ramură sau de Uniunea Generală a Sindicatelor.Un alt factor important pentru îmbunătățirea muncii sindicale este întărirea rolului sindicatului de întreprindere. dezvoltarea autonomiei acestuia. In practică, din punct de vedere al structurii organizatorice, sindicatele au copiat in multe privințe partidul, neținînd seama de faptul că ele au alt rol și alte atribuții, că ele unesc masa largă a salariaților din întreprinderi și instituții. Punerea accentului asupra activității consiliilor județene, a uniunilor pe ramură, a U.G.S.R. a dus la un centralism excesiv în activitatea sindicală. Multe din hotărîrile organelor sindicale superioare nu exprimă întotdeauna opinia sindicatelor din întreprindere, nu țin seama de realitatea vieții din unitățile de producție. Or, viața demonstrează că baza activității sindicale o constituie sindicatul de întreprindere, care trebuie să devină organizație autonomă, de sine stătătoare ce se poate afilia la o uniune sau alta. Această problemă trebuie bine clarificată, nu numai principial, ci și în practică.Sindicatul de întreprindere trebuie să devină în realitate unitatea de bază a activității sindicatelor 1 Mulți din cei care au lucrat în trecut știu că așa era organizat sindicatul înainte. S-a creat în ultima vreme o situație nouă prin constituirea centralelor sau grupelor de uzine. Va trebui să reflectăm pentru a găsi — menținînd și întărind sindicatul pe întreprindere — o formă de organizare pe grupe de uzine sau pe centrală, spre a asigura astfel participarea activă a oamenilor muncii și la rezolvarea problemelor generale ale acestor unități economice. Participarea sindicatelor în conducerea centralelor este cu atît mai indicată cu cît acestea dispun în prezent de largi a- tribuții, atît cu caracter economic, cît și social.în acest fel, uniunea pe ramură va fi de fapt o federație de sindicate ; ea va trebui să se ocupe de un șir de probleme care necesită rezolvări generale, fără să tuteleze și fără să știrbească drepturile și autonomia sindicatelor de întreprindere.în același fel va trebui, cred, să gîndim și la activitatea Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Nu există, după părerea mea, nici un fel de pericol ca, prin aceste măsuri, să se slăbească îndrumarea unitară a activității sindicale — pentru că s-ar putea ridica această problemă — ca acordarea acestei autonomii să afecteze principiul centralismului democratic. Trebuie să inversăm, însă, puțin situația, tovarăși ! Pînă acum accentul a căzut pe un centralism excesiv ; să punem acum accentul pe democrație, pe democrația sindicală. Păstrînd centralismul democratic, asi- gurînd îndrumarea unitară a întregii activități sindicale, să facem să funcționeze latura esențială a acestui principiu — latura democratică, și nu cea centralistă, excesiv. (A- plauze).în legătură cu munca sindicală, aici s-au făcut multe propuneri și observații juste. Conducerea sindicatelor va trebui să-și analizeze activitatea în această lumină, și, avînd în vedere că se pregătește pentru congres, să deschidă o largă dezbatere în presă avînd ca scop găsirea modalităților celor mai potrivite pentru îmbunătățirea generală a activității sindicale. Aceasta să fie o dezbatere reală, care să dea posibilitatea expunerii deschise a punctelor de vedere, a părerilor tuturor muncitorilor din întreprinderi, ale tuturor salariaților spre a vedea cum privesc ei sindicatele, ce doresc ei de la sindicate. O asemenea dezbatere ne va ajuta mult la clarificarea probleme-

lo- le însă
lor, la stabilirea rolului și cului pe care trebuie să ocupe in viitor sindicatele viața noastră socială.Va trebui, de asemenea,se întocmească un nou statut al sindicatelor și să se modifice legea sindicală din 2 septembrie 1944. Proiectele acestor documente trebuie să fie supuse, de asemenea, dezbaterii publice, urmînd ca orientarea lor generală să fie dată de Congresul sindicatelor.Este necesar să fie grăbită elaborarea pentru ca a anului dezbaterii sar ca apropiatul Congres al sindicatelor să ducă la o îmbunătățire radicală a activității în viitor, să marcheze o etapă nouă, calitativ superioară, în munca sindicatelor.Doresc, încă o dată, să su

Codului Muncii, în prima jumătate să poată fi supus publice. Este nece-

in continuare

bliniez, tovarăși, necesitatea ca organele și organizațiile de partid să-și îmbunătățească și ele stilul și metodele de muncă cu sindicatele, să respecte și, totodată, să vegheze la respectarea democrației sindicale, a democrației muncitorești, la realizarea autonomiei sindicatelor, să asigure îndrumarea acestora pentru a răspunde cît mai bine sarcinilor și cerințelor pe care clasa muncitoare, oamenii muncii le ridică în fața sindicatelor.Conducerea de către partid a sindicatelor trebuie să aibă un caracter politic, să asigure o orientare generală a acestora, și nu tutelarea lor. Aceasta este, de asemenea, după părerea mea, o problemă importantă de care depinde în mare măsură îmbunătățirea activității sindicale din țara noastră.
perfecționarea

a conducerii

de partid și de stat pentru
întărirea legăturii <u masele

a organelor conducătoare

ale partidului și statului
Tovarăși,Din informările prezentate' plenarei în legătură cu structura partidului și politica de’ promovare a cadrelor de,fîS' partid și de stat reiese că ; partidul nostru se dezvoltăcontinuu, pe o linie sănătoasă. Avem aproape două milioane o sută de mii de membri de partid, din care circa 70 la sută sînt muncitori și țărani. Merită subliniat faptul că, din totalul membrilor de partid, 44 la sută sînt muncitori; comparîndu-ne cu alte partide comuniste ,și muncitorești, putem afirma tovarăși, fără să ne lăudăm, că partidul nostru are o compoziție muncitorească foarte bună. Aceasta arată prețuirea și atenția acordată clasei muncitoare, faptul că Partidul Comunist Român este realmehte partidul de avangardă, în primul rînd, al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, conducătorul întregului nostru popor. Prin compoziția sa, partidul demonstrează că în societatea noastră socialistă clasa muncitoare este într-adevăr clasă conducătoare și ca atare și în partid ea trebuie să dețină rolul preponderent.Trebuie să avem în vedere ca și în organele de conducere ale partidului și statului muncitorimea să fie reprezentată în mod corespunzător prin elementele ei cele mai înaintate chemate să joace un rol important în viața partidului și a țării.După cum ați văzut, avem, de asemenea, rezultate bune și în politica de pregătire și promovare a cadrelor. Partidul nostru aplică cu consecvență principiul îmbinării în munca de conducere a experienței și maturității cadrelor vîrstnice, cu elanul și energia cadrelor tinere. Un succes de seamă este creșterea continuă a numărului de cadre — tinere și vîrstnice — cu o temeinică pregătire politică, ideologică și profesională. Zecile de mii de cadre care lucrează în aparatul de partid și de stat, în întreprinderi și instituții, își îndeplinesc în condiții tot mâi bune sarcinile încredințate, a- duc o contribuție de preț la mersul nostru înainte spre socialism și comunism.Putem spune cu satisfacție deplină că avem un partid puternic, unit, strîns legat de masele largi populare, care-și îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare a națiunii noastre socialiste.în aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea este necesar să luăm în continuare noi 'măsuri pentru îmbunătățirea jconducerii de partid și de stat. E adevărat, cele mai multe

hotărîri se dezbat astăzi cu diferitele categorii de meni ai muncii, inclusiv faza lor de proiect. De altfel, chiar și măsurile și hotărîrile ' pe care le dezbatem în aceas- “tă plenară, pentru cei mai mulți dintre tovarăși, nu sînt noi. Proiectul de lege privind perfecționarea cadrelor a fost larg dezbătut în centrale, De asemenea, țului exterior bătută cu toți ză în acest sector. Aceste documente au fost discutate și în cadrul comisiilor Comitetului Central. Practic, nu există hotărîri mai importante pe care le elaborăm, care să nu fie realmente rodul activității colective a celor mai bune forțe de care dispunem într-un domeniu sau altul.Cu toate acestea, chiar dacă materialele sînt elaborate în acest stil, consider că, pentru a da posibilitate celor care nu au participat la întocmirea lor să-și facă observații, va trebui să se asigure difuzarea lor din timp membrilor Comitetului Central, pentru ca fiecare să-și poată aduce contribuția la definitivarea lor. Va trebui, poate, să ne gîndim ca unele proiecte pe care le vom elabora în viitor, chiar dacă urmează să fie publicate — pentru că, toate sînt publicate — înainte de a le da publicității să le trimitem membrilor Comitetului Central spre a-și face observațiile asupra lor ; aceasta, ținînd seama de faptul că nu e posibil ca fiecare proiect de lege să fie dezbătut în plenare ale Comitetului Central, lectivele care lucrează la borarea acestor proiecte introduce sugestiile utile plicind tovarășilor ale căror propuneri nu au fost folosite, motivul neutilizării lor ; este de înțeles pentru toți că din- tr-un anumit număr de propuneri trebuie alese acelea care permit să se ajungă la o soluție unică, eficientă, în orice caz, consider că este bine să aducem această îmbunătățire practicii noastre de elaborare a hotărîrilor legilor mai importante.în legătură cu măsurile îmbunătățire a activității partid, vreau printre altele, și la necesitatea modificării articolului din statutul partidului nostru, privitor la cotizații. Propunem astfel o reducere a cotizațiilor de partid, în sensul că pînă la 1 500 lei să se plătească 0,50 la sută ; după cum se știe, în prezent se plătește 0,50 la sută pentru un venit pînă la 1 000

larg oa- în

și la județe, și și în ministere.Legea comer- a fost larg dez- cei care lucrea-

în general,
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(Continuare în pag. a lll-a)
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CUVINȚAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU
la plenara CC. al P.C.R. din 10-11 februarie

(Urmare din pag. a Il-a) lei. între 1 501 și 2 000 de lei urmează să se plătească o cotizație de 0,75 la sută ; de la 2 001 la 2 500 lei — de 1 la sută, de la 2 501 la 3 500 lei — de 1,50 la sută, iar la un salariu de peste 3 501 lei — de 2 la sută. Aceasta înseamnă practic reducerea pe total a cotizațiilor cu circa 40 la sută. Cred că măsura este binevenită și va fi primită aprobativ de membrii de partid. Vreau să adaug că aceste cotizații se vor aplica la salariul tarifar, reducîndu-se astfel cuantumul general al cotizației și, totodată, simplificîndu-se calculele ce se fac în prezent.Am recomandat, de asemenea, sindicatelor să reducă și ele cotizația astfel ca, pînă la 2 500 să se plătească 0,50 la sută, iar de la 2 501 — o cotizație lunară de 1 la sută. Prin aceasta, cotizațiile sindicatelor se vor reduce cu aproape 300 de milioane de lei. Corespunzător, propunem să se reducă cotizațiile la Uniunea Tineretului Comunist.Paralel cu aceasta, va trebui 
să ne gîndim la unele măsuri de economii pentru a putea a- sigura, în condițiile financiare noi, desfășurarea corespunzătoare a activității partidului, sindicatelor și U.T.C.-ului.în, legătură cu măsurile luate în domeniul organizării agriculturii și industriei alimentare, Comitetul Executiv a ajuns la concluzia — astăzi de dimineață ne-am consultat și cu primii secretari — să propună ca la Comitetul Central și la comitetele județene să se renunțe la funcția de secretar cu problemele agrare. Primii secretari au fost pe deplin de acord cu această propunere. De problemele economice ale agriculturii urmează,, să se ocupe Consiliul' Economic și, respectiv, comisiile e- conomice ale comitetelor ju-* dețene de partid.Vom aduce, în continuare, îmbunătățiri activității Comitetului Executiv al Comitetului Central al partidului, în sensul ca în viitor acest organ să se preocupe îndeosebi de problemele majore ale vieții politice, economice și sociale ale țării, lăsînd ca guvernul și secretariatul Comitetului Central să soluționeze problemele operative. Actualmente, agenda de lucru a Comitetului Executiv este foarte încărcată și, din această cauză, este greu ca el să acorde atenția cuvenită problemelor de bază ale dezvoltării multilaterale a societății, ale orientării diferitelor sectoare de activitate.Intenționăm, de asemenea, să asigurăm o mai bună repartizare a cadrelor de conducere, în așa fel ca într-un sector de activitate să lucreze un singur activist cu muncă de conducere, sarcină pe care a indicat-o de altfel și Conferința Națională, dar care nu a fost dusă pînă la capăt. Este anormală situația ca de un anumit sector de activitate să răspundă mai mulți tovarăși din conducerea partidului.Consider necesar să ridic și problema lichidării mentalității create în decursul timpului, potrivit căreia un activist de partid ales într-un organ de conducere — să zicem, în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. — trebuie neapărat să primească o muncă de conducere pe linie de stat sau obștească. Consider de mare importanță ca din organele de conducere ale partidului, inclusiv din cele executive, să facă parte și tovarăși care lucrează nemijlocit în producție.Este pozitiv faptul că, pe baza orientărilor date de conducerea partidului, în diferite otgane ale partidului, inclusiv ale Comitetului Central, activează muncitori, lucrători din agricultură, specialiști și alte categorii de oameni ai muncii. Participarea acestora la studierea și adoptarea hotărîri- lor, la dezbaterea problemelor de conducere pe linie de partid, a influențat pozitiv a- supra activității organelor de partid, a dat rezultate bune în creșterea competenței și eficienței acestora. Este însă necesar să mergem mai departe pe această linie, atrăgînd un număr mai mare de activiști din producție în organele executive de partid, în birourile o- rășenești și județene, inclusiv în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. Tn felul acesta, organele de partid vor putea să cunoască mai bine problemele ce preocupă organizațiile de

partid, pe comuniști, masele de oameni ai muncii. Aceasta va contribui la întărirea legăturilor conducerii de partid, a partidului cu masele de oameni ai muncii, îi va spori și mai mult autoritatea și influența, va duce la îmbunătățirea continuă a activității organelor partidului nostru.în legătură cu necesitatea ridicării la un nivel mai înalt a activității organelor de conducere ale partidului și statului și a unei mai judicioase reprezentări în aceste organe, vreau să expun plenarei următoarele considerațiuni. Astfel, în spiritul cerințelor muncii colective și a răspunderii colective în organele de partid și pentru întărirea răspunderii fiecărui cadru de conducere în îndeplinirea sarcinilor din sectorul în care lucrează, consider necesar ca fiecare membru al Comitetului Executiv al C.C. al partidului să raporteze periodic asupra activității sale, asupra modului de rezolvare a problemelor ce intră în atribuțiile lui. Această practică este necesar să fie introdusă și la organele locale ale partidului.De asemenea, după cum se știe, în pregătirea Congresului al X-lea a fost introdusă practica desemnării de candidați pentru organele locale și centrale ale partidului în adunările organizațiilor de bază de partid, precum și în conferințele orășenești și județene ale organizațiilor de partid. Această practică s-a dovedit deosebit de utilă, ea permițînd discutarea într-un înalt spirit de răspundere a calităților politice și profesionale ale can- didaților, creșterea rolului masei comuniștilor în promovarea activiștilor în organele alese ale partidului. Consider necesar ca în continuare să perfecționăm și să generalizăm această practică. Am în vedere, de pildă, ca propunerea '. Candidaturii unui tovarăș ce \ lucrează într-o întreprindere pentru a fi ales într-un organ superior de partid — să zicem în Comitetul Central — să fie supusă discuției și consultării adunării generale a; organizației de partid din întrepritide- rea respectivă și' riir ndrnai conferinței județene ele ‘partid. Acest sistem consider necesar să fie introdus și fri ce privește propunerea de candidați pentru organele conducătoare ale sindicatelor, U.T.C.-ului și ale celorlalte organizații de masă și obștești.In aceeași ordine de idei,, se Impune să introducem practica promovării pe baza consultării maselor și a cadrelor care lucrează pe linie de stat. Dacă, spre exemplu, se intenționează ca din sinul unui colectiv un tovarăș să fie numit director în întreprinderea respectivă, pentru această numire să fie consultată adunarea generală a salariaților din întreprindere. Același procedeu va trebui să se utilizeze pentru orice promovare de cadre din rîndul unui colectiv, pe întreaga scară ierarhică, inclusiv pentru postul de ministru. Este firesc ca aprecierea cea mai obiectivă și mai competentă privitoare la calitățile și la capacitatea cadrelor care urmează să fie promovate să o facă colectivul în mijlocul căruia a- cesta a trăit și a muncit și care-1 cunoaște cel mai bine.Metoda consultării largi a oamenilor muncii cred că este pe deplin valabilă și pentru propunerea de candidați în consiliile populare, precum și în Marea Adunare Națională. Este de la sine înțeles că dacă un tovarăș nu întrunește adeziunea adunării generale a colectivului în care lucrează, el nu poate fi propus candidat pentru a fi ales în organele puterii de. stat.Vreau să subliniez, tovarăși, că introducerea în practică a acestei metode de promovare a cadrelor va întări și lărgi și mai mult democrația noastră socialistă. Pe această cale se va obține atît ridicarea nivelului controlului maselor de oameni ai muncii asupra cadrelor de răspundere, cît și creșterea răspunderii celor promovați în fața maselor. Se vor strînge astfel și mai mult legăturile organelor de conducere ale partidului și statului cu masele oamenilor muncii, se va întări și mai puternic unitatea întregului nostru popor în jurul partidului. în ultimă instanță, aceasta înseamnă ridicarea pe un plan superior, în mod real și efectiv, a participării oamenilor muncii la conducerea societății, la guvernarea țării.
Tovarăși,■ în scopul perfecționării continue a activității generale pe linie de stat și lichidării prac

ticii care generează fenomene de birocratism, și apariția a tot felul • de hotărîri și instrucțiuni, — de multe ori contradictorii — va trebui să reglementăm mai bine răspunderile și dreptul de a emite acte normative și instrucțiuni, în primul rînd, actele cu caracter normativ privind măsurile generale legate de activitatea economică și socială, trebuie să aibă caracter de lege și să fie adoptate de Marea Adunare Națională, iar, între sesiunile acesteia, de Consiliul de Stat. Este necesar să aplicăm cu toată fermitatea prevederile constituționale în modul de adoptare a hotărîri- lor și instrucțiunilor, care nu pot avea caracter normativ, nu pot stabili reguli generale pentru societatea noastră și care se întocmesc exclusiv de către Consiliul de Miniștri, în spiritul și pe baza legilor țării. în acest fel Consiliul de Miniștri acționează în conformitate cu atribuțiile cu care este investit de Constituție privind conducerea concretă, operativă, a administrației de stat.Ministerele și celelalte organe centrale nu au dreptul să emită instrucțiuni și ordine decît cu caracter tehnic și numai în domeniul lor strict de activitate. Or, noi ne aflăm astăzi în situația cînd ministerele trimit întreprinderilor și consiliilor populare instrucțiuni care, însumate, cuprind sute și chiar mii de pagini — evident, imposibil să fie citite, cunoscute și aplicate. Ceea ce este și mai grav este că de multe ori aceste instrucțiuni modifică însuși sensul legii, provocînd dezorientare în rîndul celor chemați să le aplice.Un alt efect negativ al a- cestei practici este că, chiar după apariția legilor, unitățile economice și instituțiile nu acționează pentru aplicarea lor, așteptîpd. apariția instrucțiunilor. Această situație este de natură să încătușeze inițiativa de jos, să împingă la birocratism, să nu stimuleze efortul pentru aplicarea normativelor generale la situația și condițiile specifice, concrete, existente în fiecare unitate. Legile dau orientarea generală, iar instrucțiunile, de multe ori, stabilesc șabloane rigide, obligatorii, care nu țin seama de diversitatea situațiilor oferite de viață, care frî- nează dezvoltarea gîndirîi proprii a cadrelor pentru găsirea și adoptarea soluțiilor celor mai corespunzătoare.Desigur, aplicarea în viață a acestor norme, lichidarea ho- tărîtă a practicii instrucțiunilor și circularelor impune îmbunătățirea generală a activității pe linie de stat, ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, a întregului personal de conducere al instituțiilor noastre. Tocmai de aceea, înainte de a angaja pe salariații respectivi, este necesar ca ei să fie supuși unor examene și probe exigente și minuțioase spre a vedea dacă corespund funcției ce urmează să o îndeplinească.Tot în scopul simplificării relațiilor între instituții și u- nități, va trebui ca legile noa-. stre să precizeze mai bine cine are dreptul să dea instrucțiuni și ordine, și ce anume instrucțiuni și ordine pot fi date. Consider că nu trebuie acordat dreptul de a emite instrucțiuni și ordine decît ministrului. Astăzi, orice director, orice funcționar din minister dă instrucțiuni, ordine, dispozițiuni, — și nimeni nu mai știe ce să execute. Noi am stabilit în acest sens cîteva reguli și va trebui ca, în cel mai scurt timp, să le aplicăm în practică, definitivînd cît mai repede legea corespunzătoare. în legătură cu aceasta este necesară sporirea în și mai mare măsură a răspunderii organelor județene de partid, a consiliilor populare în aplicarea prevederilor legilor, punîndu-se capăt imixtiunilor în activitatea acestora a Comitetului de Stat pentru Administrația Locală de pe lîngă Consiliul de Miniștri. 
(Vii aplauze). Consider semnificative aplauzele primilor secretari. (Animație în sală)Este necesar să înțelegem că nu se poate amesteca nici un organ central în munca consiliilor populare, cu excepția Consiliului de Miniștri. în legătură cu aceasta ne gîndim să renunțăm — atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat — la practica actuală de a menține legătura și a transmite indicații organelor locale prin intermediul instructorilor. Este, cred, nefiresc ca în loc să discutăm problemele cu primul-secretat ăl comite

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

profesionale, însușirea științei 

conducerii sociale —o necesitate

obiectivă a 

socialismului și
Tovarăși,Am lăsat la sfîrșit problema perfecționării cadrelor. Materialele prezentate plenarei ridică, după cum ați văzut, u- nele probleme deosebit de complexe. Construcția societății socialiste, construirea comunismului nu mai e posibil să se facă cu un nivel scăzut de cunoștințe sau numai cu o anumită experiență practică de viață. Eu consider de altfel — și am mai spus-o ml se pare de cîteva ori — că teoria aceasta a fost greșită și în trecut, ea a împiedicat o serie de cadre să studieze. Noi trebuia

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

progresului 

comunismului
ca, imediat după 23 August, să obligăm activiștii de partid care în condițiile capitalismului n-au putut învăța să înceapă să învețe, pentru că conducerea construcției socialiste și comuniste nu se poate face fără însușirea a tot ceea ce a creat mai valoros cunoașterea umană. Fără a-ți însuși acest tezaur, fără a învăța, inclusiv la școală, nu se pot înfăptui aceste sarcini uriașe. Desigur, viața îți dă experiență, dar nu se poate conduce societatea, nu se pot construi uzinele, centralele electrice, combinatele chimice numai cu 

experiența vieții și cu elan revoluționar. Pentru aceasta sînt necesare cunoștințe tehnice, științifice, o înaltă competență. Și tocmai pe această bază am putut noi construi aceste mari obiective industriale, tovarăși.Uzinele de astăzi cer oameni pricepuți, care să știe să mî- nuiască tehnica modernă. Și, cum se știe, dezvoltarea științei și tehnicii a ajuns foarte departe și merge mereu înainte. Dacă vrem să construim socialismul și comunismul trebuie să avem oameni pricepuți, stăpîni pe cuceririle științei moderne, capabili să mînuias- că tehnica avansată. Toți trebuie să ne însușim cunoștințele noi ! Firește, nu ne gîndim — și proiectul de hotărîre nu are în vedere — ca fiecare să-și însușească cunoștințe în toate domeniile. Trebuie însă ca fiecare în specialitatea lui să se preocupe de temeinica cunoaștere a tot ce e modern.De asemenea,, este necesar să ne însușim și știința conducerii societății, pentru că și a- ceasta a devenit o știință, o specialitate. Nici societatea socialistă nu se mai poate construi numai cu elan revoluționar ; elanul este foarte necesar — noi trebuie să-1 cultivăm permanent la întregul popor. la tineretul nostru — dar pe lîngă elan trebuie să avem și cunoștințele necesare. Să unim elanul revoluționar cu știința și atunci vom construi cu succes societatea comunistă ! (Aplauze puternice).Este știut că Comitetul Central a luat o serie de hotărîri pentru perfecționarea învăță- mîntului de toate gradele, și a apărut o lege care a adus multe îmbunătățiri școlii noastre. Mai sînt, într-adevăr, multe lucruri de făcut în a- cest domeniu și, de altfel, cred că nu o să putem spune niciodată că am ajuns la perfecțiune. în toate țările lumii — atît capitaliste cît și socialiste — problemele învățămîntului fac obiectul unor studii și perfecționări continue. Noi avem datoria să ținem seama de experiența mondială și să folosim tot ceea ce are ea mai bun și se potrivește condițiilor noastre.Perfecționarea și legarea în- vățămîntului de practică este o problemă esențială pentru realizarea unui învățămînt e- ficient, de înaltă ținută științifică. Au fost luate, după cum știți, o serie de măsuri pentru legarea mai strînsă de practică, pentru participarea studenților la activitatea concretă din întreprinderi. Studenții noștri cunosc și participă astăzi la procesul de producție mai mult decît acum 10 ani sau chiar decît acum 3 ani. Procentul de prezentare a absolvenților în unitățile în care sînt repartizați este astăzi de 92 la sută. De asemenea, trebuie să spunem că absolvenții, cu toate lipsurile din învățămînt, se încadrează destul de repede în producție.Desigur, nu putem spune însă că au fost rezolvate toate problemele legate de accentuarea caracterului practic al învățămîntului nostru. Va trebui într-adevăr să dezvoltăm mai mult baza de laboratoare, atelierele de producție de pe lîngă facultăți, atelierele școală — în care studenții să lucreze efectiv. Este necesar ca la examenul de diplomă, de inginer, absolvenții' să susțină și o probă practică pentru care să primească un certificat. Desigur, tovarăși, nu vom putea să-1 facem pe student să cunoască toate mașinile, nu vom putea să mutăm în facultate combinatul chimic sau o fabrică. Cu toate acestea trebuie să depunem eforturi susținute pentru întărirea bazei materiale a învățămîntului, mai ales în ce privește posibilitățile de pregătire practică. Totodată, pentru îmbunătățirea activității practice a studenților a fost stabilit un sistem de prerepartizare care, din Păcate, nu se aplică cum trebuie. Cu doi ani înainte de absolvire, tînărul trebuie să facă contract cu fabrica. Aceasta îl va lega de întreprindere, îl va cointeresa să facă practică în unitatea respectivă, iar fabrica va putea să-1 ajute ușurîndu-i cunoașterea cu doi ani înainte de absolvire a problemelor producției.Ne gîndim, de asemenea, să legăm mai mult pe elevii de liceu — atît din liceele de cultură generală cît și din cele tehnice — de producție. în primul rînd, în școlile tehnice este obligatoriu să avem ateliere. Nici nu se poate concepe liceu tehnic fără atelier și laborator. Ne gîndim să trecem la crearea de ateliere și la liceele teore

tice. Și acolo tînărul trebuie să lucreze și în atelier, iar a- ceasta. nu înseamnă o degradare a învățămîntului, dimpotrivă, în felul acesta îl pregătim pe elev pentru viață — pentru că atunci cînd va da bacalaureatul, el se va prezenta și la un examen practic care îi va da un certificat de specializare, demonstrînd prin a- ceasta că a lucrat în electronică, în fizică, in chimie, mecanică etc. Aceasta îl va ajuta și în orientarea spre universitate, spre politehnică.Vom ajunge, probabil prin 1980—1985, ca toți copiii să absolve liceul. Acum nu dispunem de baza • materială necesară, dar, în perspectivă, va trebui să ajungem acolo, dacă nu vrem să rămînem în urmă. Asta nu înseamnă, desigur, că toți vor deveni ingineri ; ei vor primi un anumit grad de cunoștințe, o pregătire profesională care le va ușura angajarea în producție. Pentru că și în producție, pentru a asigura conducerea aparaturii moderne, a instalațiilor electronice este necesar ca muncitorii să aibă cunoștințe liceale, cunoștințe de nivel mediu ; tot mai puțini vor fi aceia care vor avea cunoștințe infe- rioafe. Aceasta este o necesitate a dezvoltării tehnicii moderne. Dezvoltarea științei, a forțelor de producție ne duce inevitabil în această direcție. Noi, comuniștii care’ avem misiunea să construim în mod conștient socialismul conducîndu-ne după legile o- biective ale dezvoltării societății, trebuie să acționăm în această direcție în mod conștient și organizat. Tocmai de aceea, Ministerul învățămîntului trebuie să urgenteze elaborarea măsurilor pentru perfecționarea învățățnîntului, cu consultarea cadrelor de învățămînt de toate gradele, care împărtășesc această orientare. Cred că este un lucru pozitiv, pp care trebuie să-1 apreciem, că specialiștii din învățămîntul nostru înțeleg cerințele dezvoltării societății, se preocupă de pregătirea la cel mai înalt nivel a cadrelor viitoare ale construcției socialiste.Doresc să mă refer, în continuare, la problema reciclării. Independent de gradul de pregătire în politehnică sau în alt domeniu, după 4—5 ani problema reciclării este o necesitate imperioasă atît pentru cei din producție, cît și pentru cei din învățămînt. Desigur, reciclarea celor din producție trebuie făcută într-un fel, a celor din învățămînt în alt fel. Nimeni, cred, nu s-a gîndit că reciclarea celor din învățămînt presupune ținerea unor lecții, ci trimiterea lor să lucreze în producție — să zicem un an de zile — pentru a cunoaște tehnologia, pentru a învăța, așa cum se procedează astăzi în nenumărate țări, atît socialiste cît și capitaliste. Nici nu se poate concepe un învățămînt tehnic, mai cu seamă un învățămînt tehnic dezvoltat, fără , ca profesorii, cadrele didactice să lucreze periodic în producție, să cunoască producția ! Să nu ne fie teamă că astfel vor rămîne în producție, tovarăși. De altfel, pînă Ia urmă nici nu e rău dacă unii rămîn în producție ! (A- 
nimație în sală). Vom găsi și dintre cei din producție care să vină în învățămînt. Acest schimb a existat de altfel întotdeauna și așa va fi mereu.Deci reciclarea periodică este o necesitate. — iar noi trebuie s-o realizăm în mod organizat. De altfel, avem și o anumită experiență în această privință : trebuie să o generalizăm, această sarcină devenind o obligație pentru fiecare. Problemele pe care ni le punem în. viitor nu se pot rezolva dacă nu vom soluționa sarcina îmbogățirii cunoștințelor tuturor oamenilor muncii începînd de la muncitor și pînă Ia inginer. în ce privește problemele conducerii, să începem cu cadrele de jos, din întreprinderi, orașe, județe, mergînd pînă la Consiliul de Miniștri și Comitetul Executiv. Trebuie să se înțeleagă că este necesar ca toți să studiem, și apoi, periodic, să ne așezăm și să recapitulăm ceea ce am studiat. Să facem astfel, .ca, pînă la urmă, ceea ce am învățat să ne ajute să îmbunătățim mai departe munca. •Reciclarea, atît în producție, cît și în domeniul conducerii economico-sociale, o consider hotărîtoare pentru activitatea noastră de viitor. Cred că măsurile prevăzute în' acest sens trebuie aprobate în întregime, urmînd, desigur, ca în practică să le aducem perfecționări. Legile, hotărîrile nu sînt ceva 

Imuabil, ele dau cadrul, dar organizarea concretă trebuia realizată corespunzător situației din fiecare ramură și sector de activitate. Trebuie însă ca fiecare să înțeleagă că nu va putea promova în viitor, nici în producție, nici în viața politică șl socială, fără a se preocupa continuu de ridicarea cunoștințelor sale, fără a-și însuși tot ceea ce este nou în sectorul său de activitate, în dezvoltarea vieții sociale. Acțio- nînd în felul acesta noi contribuim la ridicarea nivelului de pregătire științifică și culturală a clasei muncitoare — ca și a celorlalte categorii de oameni ai muncii — pentru a-și putea îndeplini în condi- țiuni cît mai bune misiunea de forță conducătoare a societății. Așa cum spuneau Marx și Engels, devenind clasă conducătoare, clasa muncitoare trebuie să-și creeze proprii ei conducători, cu un înalt nivel de pregătire generală, să-și însușească știința și cultura cea mai înaintată, acționînd, totodată, pentru a contribui eh însăși la dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului universal al cunoașterii. Numai așa clasa muncitoare își poate îndeplini mărețele sarcini ce-i revin în societatea socialistă. 
(Aplauze puternice).Eu pun cu toată seriozitatea problema studiului, a învățăturii în fața Comitetului nostru Central, a partidului nostru, a poporului. Trăind numai cu ceea ce am învățat în trecut, nu putem conduce societatea ! Pentru a conduce cu succes construcția socialistă și comunistă trebuie să învățăm continuu. (Aplauze prelungite). Organizarea reciclării cadrelor presupune, desigur, în primul rînd, intensificarea studiului individual. Hotărîrea Comitetului Central pune un accent deosebit pe studiul individual — acesta este tocmai esențialul în cadrul măsurilor privind reciclarea activului de partid și de stat. învățătura este o necesitate și o obligație pentru fiecare activist. Nici nu se poate concepe altfel trecerea de la fraza generală — „tovarăși, studi- ați— la exercitarea unul control eficient și la sprijinirea efectivă a tovarășilor care studiază. Acesta este unul din aspectele fundamentale în activitatea de ridicare a nivelului ideologic, politic și cultural al tuturor activiștilor, al întregului partid, al întregului popor.In această acțiune un rol important revine și televiziunii, radioului, celorlalte mijloace de informare în masă. In acțiunea de reciclare va trebui să folosim activ acești factori, precum și toate acele mijloace pe care le avem la îndemînă, utilizîndu-le în mod organizat și unitar, orientîn- du-le spre un țel precis. Toți cei care doresc să se încadreze activ în muncă, să aibă o perspectivă clară în muncă trebuie să fie de acord să se încadreze și în efortul de pregătire organizată. Aceste lucruri trebuie să le spunem deschis, tovarăși ! Nu trebuie să considerăm că ie discutăm numai așa, între noi. Tocmai de aceea am și pus problema elaborării legii cu privire Ia reciclarea cadrelor. Trebuie să spunem clar clasei muncitoare, activului nostru, tuturor oamenilor muncii : pornim la o acțiune al cărei rezultat va trebui să fie ridicarea generală a nivelului de pregătire tehnică și profesională, a nivelului politic, ideologic, cultural, științific al întregului nostru popor. Aceasta este una din condițiile dezvoltării cu succes a societății noastre, ale trecerii mai departe spre comunism.Iată, tovarăși, problemele pe care am dorit să le ridic în fața plenarei. In încheiere, aș dori să subliniez încă o dată că hotărîrile plenarei noastre trebuie să ducă la îmbunătățirea întregii activități de construcție az socialismului, Ta întărirea legăturilor partidului și statului cu masele de oameni ai muncii, la dezvoltarea democrației socialiste, la stimularea tot mai puternică a 1 energiei și inițiativei creatoare a întregului popor. Datoria noastră a activiștilor de partid și de stat, a tuturor membrilor de partid este ca fiecare la locul său de muncă să nu precupețească nimic pentru a sluji în cele mai bune condi- țiuni interesele clasei muncitoare. țărănimii, intelectualității, .pentru a servi cauza socialismului și comunismului in România, pentru a contribui la bunăstarea și fericirea poporului nostru. (Aplauze pu

ternice, prelungite).
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Elevul NICOLAE CONSTANTIN

din București propune pentru astăzi DIALOGURI

o discuție pe tema : CU TINERII

DREPTURILE Șl DATORIILE Dialogul deschis, prietenesc, ou cei care au o bogată experiență, este modalitatea prin care elevii 
școlii profesionale pot pătrunde mai adine în tainele meseriei alese

Foto: O PLECAN

AACȚHJNI BOGATE

PE AGENDA

FIECĂREI ZNE

UTECISTULUI UN MANDAT

DE ÎNCREDERE

1

DELEGA T
I Unul din cei peste un milion 
I și trei sute de mii de membri 
I între 14—20 de ani pe care ii
■ numără organizația noastră și, 
I în același timp, unul din cei a- 
I proape un milion două sute de 
I mn pe care statistica îi înre- 
I gistrează laconic sub rubrica
■ „absolvenți ai școlii generale". 
I Este elev în anul I la Școala 
I profesională auto din București. 
I L-am cunoscut zilele trecute și 
I am stat îndelung de vorbă des- 
I pre evenimentul pe care îl aș- 
I teptăm acum cu toții și despre 
I citeva din trăsăturile indispen- 
I sabile pentru portretul unui 
I membru al U.T.C. Iar părerile 
| sale merită să fie cunoscute.

L-am întrebat mal întâi, așa 
| cum se obișnuiește, de cînd a- 
| nume este utecist și a rămas 
I puțin pe gînduri, ca pentru a 
I memora o experiență de o viață 
I de om, cu toate că, la cei 16 ani 
I ai săi, răspunsul nu putea fi de- 
cit unul singur : din 1969.

— Și ce te-a îndemnat să ceri 
primirea în organizație ?. am a- 
dăugat.

— Argumentul este poate pu
țin cam naiv și romantic dar, 
oricum, acesta este. Citisem cî- 

I teva cărți despre istoria organi
zației U.T.C., despre eroii ute- 
ciști. Voiam să semăn cu ei.

— Dobîndind calitatea de 
utecist te-ai obligat, în același 
timp, să respecți anumite înda
toriri. Știi la ce datorii te-ai an-, 
gajat atunci ?

— Cele politice nu-mi erau, 
poate, prea bine cunoscute la în
ceput. Cele profesionale se rezu
mau scurt și cuprinzător la „să 
învăț". Acum însă, odată pătruns 
in școala profesională, ele mi-au 
devenit mult mai clare, știu foar
te bine ce răspunderi am față 
de organizația mea și mai știu 
că de pe urma îndeplinirii lor 
ciștigui este imens : maturizarea 
mea treptată, educarea temeini
că. Acumulate în timp, cîștigu- 
rile sînt mult mai mari decit 
ceea ce ni se cere acum ca ute
ciști.

— Și totuși, pentru că ești a- 
bia în anul I, înseamnă că n-ai 
intrat prea de mult în școală. 
De citeva luni doar. Ge ai putut 
învăța între timp, ce experiență 
ai putut asimila, ca să poți sus
ține asemenea afirmații ?

— Am învățat un lucru esen
țial : a fi elev este, înainte de 
toate, o profesie. Și. ca în orice 
profesie, poți fi și altei un artist 
sau un simplu meșteșugar. Da
toria mea este să încerc să fac 
din profesia mea actuală o artă.

— S-o luăm, in cazul acesta, 
de undeva mai de la început : 
cum ai ajuns elev aici, la Școala 
profesională auto ?

— In orice caz, să știți că nu 
întâmplător. Am, nimic de zis, 
colegi care și-au ales meseria 
dînd cu banul, cărora le-a fost 
indiferent unde poposesc. Mie

filai nu. Am, cel puțin acum, 
două pasiuni : sportul și meca
nica auto. Așa cum vedeți, am 
dat curs celei de a doua...

TT- Dtipă ce ai încercat-o pe 
prima, probabil.

— Nu probabil. Bineînțeles că 
am încercat intii la liceul spor
tiv și că mă aflu aici pentru că 
n-am reușit acolo. Dar asta nu 
infirmă cu nimic cele spuse mai 
inainte. Fur și simplu înseamnă 
că nu eram pregătit pentru li
ceu. Și nici nu aveam dreptul să 
ocup locul altuia Care merita 
mai mult decit mine.

— Dacă ai fi astăzi elev la li
ceu, cu siguranță n-ai mai gândi 
la fel.

— Dacă aș fi, intr-adevăr, ar 
fi însemnat că eram și pregătit 
să fiu. Și apoi, să vă mai spun 
ceva : după terminarea liceului, 
tot spre o profesie legată de a- 
ceasta m-aș fi îndreptat. Acum 
n-ara făcut decit să-mi încep 
drumul profesiei mai devreme, 
și să-l urmez puțin altfel, insă 
tot acolo sint hotărit să ajung. 
Nu mă voi depărta de profesia 
mea tocmai pentru că nu mi-am 
ales-o întâmplător — iar aceasta 
nu mai este o datorie ca oricare 
alta, ci un principiu călăuzitor in 
întreaga viață.

— N-ai fost, totuși, nici un 
moment tentat să mai aștepți un 
an pentru a încerca din nou la 
liceu ? Nu te-a ispitit deloc gîn- 
dul că mai ai destul timp ? Cu 
atît mai mult, cu cât ai, intr-a
devăr, întreaga viață înaintea 
dumitale.

— Poate că da, dar nu multă 
vreme. Anul pe care l-aș fi pier
dut stind acasă, îl ciștig acum 
invățind o meserie. Nu am de ce 
regreta. Aș fi regretat cu sigu
ranță mai tirziu că am irosit a- 
cest an cu care nu mă voi mai 
întâlni niciodată. Dacă această 
convingere a mea își are locul 
și printre datoriile unui utecist, 
și cu siguranță că da, ea ar tre
bui să fie urmată de fiecare W- 
năr.

— Iartă-mă, te rog, dar mi-e 
imposibil să nfl-ți spun cu toată 
sinceritatea ceea ce cred : judeci 
mult prea matur pentru cei 16 
ani pe care îi ai.

— Eu unul regret că n-am a- 
juns la o asemenea maturitate 
mai devreme chiar. Nu cred că e 
niciodată prea devreme ca să 
gîndești matur. In schimb, poate 
fi oricind prea tirziu.

— Sigur, sigur, fără îndoială 
că ai dreptate. La urma urmei, 
chiar dacă principiile acestea 
sînt reproduse din cărți, nu-și 
pierd deloc valabilitatea.

— Numai că eu nu le-am în
vățat din cărți, ci din propria 
mea experiență. Nu mi-a plăcut, 
de pildă, matematica. Cind a- 
veam de învățat, îmi ziceam 
mereu că o mai pot lăsa ca 
să mă duc1 la un film. Am 
zis de mai multe ori așa, iar

— Observ insă, abia acum, că 
despre capitolul drepturilor 
n-am discutat aproape deloc. A- 
mănuntul își are, desigur, im
portanța lui...

— ...și, mai ales, nu este deloc 
întâmplător. Mi se pare normal : 
inainte de a-țl cere drepturile, 
oricare ar fi ele, trebuie să do
vedești că le meriți. Iar dacă le 
meriți sau nu, datoriile sint cele 
ce dau măsura.

— O ultimă întrebare aș mai 
avea și n-aș vrea deloc să sune 
protocolar : ce ai dori să trans
miți Congresului prin interme
diul ziarului nostru ?

— Mă măgulește o asemenea 
invitație. Urările mele de suc
ces sint, fără îndoială, subînțe
lese. Aș mai adăuga insă un lu
cru ; lucrările Congresului vor 
trebui să se desfășoare de pe 
poziția netă că datoriile actuale, 
pe care le avem acum față de 
organizația noastră, nu sînt alt
ceva decit 
care le vom 
de societate.

Șl RĂSPUNDERE
I

LA CONGRES

UTECIȘTII

I

cind am ajuns de nu mai aveam 
încotro, am încercat să recupe
rez din urmă, insă încercarea a 
eșuat. Rezultatul : nu am reușit 
la liceu. Din acel moment m-am 
hotărit să nu mai zic niciodată 
că mai am timp. Este o filozofie 
care te imbătrinește in lene.

— Acum m-ai convins pe de
plin că intr-adevăr îți place me
seria pe care ți-ai ales-o. Spu- 
ne-mi, te rog, te mai interesează 
și altceva in afară de ea, sau 
pe lingă ea ?

— Fișele mele de la bibliotecă 
vă pot dovedi că citesc destul de 
mult. In momentul acesta il stu
diez cu asiduitate pe Balzac și 
mi se pare, pe măsură ce-1 ci
tesc, că mă pregătesc pentru cele 
mai dificile examene ale vieții. 
Citesc, de asemenea, literatură 
politică, ziarele — fără acestea 
nu se poate. Se spune și în Sta
tutul U.T.C. că una din îndatori
rile de bază ale unui tânăr este 
aceea de a-și ridica necontenit 
nivelul politic dar nu de asta ci
tesc. E limpede, cred, că in so
cietate nu poți fi numai electri
cian auto și atît, ci intri în 
diverse relații și situații ca in
divid social. O pregătire multi
laterală mi se pare că este con
diția de existență.

— Și nu ai chiar nimic pe lin
gă care să treci, mai mult sau 
mai puțin indiferent, te intere
sează chiar totul ?

— O, nu, n-aș putea spune așa I 
ceva. Aș vrea s-o spun dar, din | 
păcate, nu pot. Ceea ce trebuie 
totuși să precizez este că un lu- ■ 
cru nu te interesează decit in I 
măsura in care nu-1 cunoști. ■ 
Cind începi să intri in tainele lui 
ți se dezvăluie secrete nebănuite 
și fermecătoare. Și încă ceva aș 
vrea să mai precizez : adevărul 
acesta l-am învățat abia aici, la 
Școala profesională, în organiza
ția clasei mele. Colectivul în ca
re am intrat, nou și necunoscut 
pentru mine, s-a dovedit, pe mă
sură ce îl cunoșteam, mai intim, 
un colectiv închegat, serios, plin 
de inițiativă. Lucru foarte firesc, 
de altfel : din cei 41 elevi, 36 
sîntem uteciști.

— După cite am aflat, însă, 
dumneata ești și membru în co
mitetul U.T.C. al școlii. înseam
nă, deci, că ai unele îndatoriri 
în plus.

— Da și nu. Nu știu dacă am 
mai multe îndatoriri ca oricare 
altul dintre colegii mei. Sînt 
convins că oricare altul ar fi 
îndeplinit cel puțin tot atât de 
bine sarcinile pe care le am eu.

— Atunci înseamnă că ai fost 
ales oarecum întâmplător ?

— Ei nu, nici chiar așa. îmi 
place să cred că mi s-a acordat 
această încredere și pentru că 
prezint garanția îndeplinirii sa
le. Acest gînd mă și stimulează 
și fac totul pentru a avea, la vii
toarele alegeri, sentimentul da
toriei împlinite.

— Și nu te simți copleșit de 
atâtea obligații ?

— N-am încercat niciodată 
senzația asta. In fond, datoriile 
și răspunderile pe care le are 
fiecare dintre noi nu ne sînt im
puse de nimeni din afară. Chiar 
cele care ne sînt cerute de orga
nizație nu sînt altceva decit pro
priile noastre răspunderi față de 
noi înșine. Dacă n-aș fi utecist, 
nu m-ar scuti nimeni de aceste 
obligații ; ar trebui să le am din 
conștiința de tinăr.

I
I
I
I
I
I
I

aceleași datorii pe 
avea în viitor față

D. MATALĂ

Maistrul
...Cind l-am mărturisit mai

strului mecanic TOADER RO
ȘU, că aș dori să scriu despre 
el, m-a privit mirat ; pe mo
ment, nu găsea în activitatea 
sa o justificare a intenției 
mele. I-am explicat că nu do
resc neapărat senzaționalul, ci 
un fapt din activitatea sa de 
zi cu zi la I.M.A. Bistrița, un 
fapt obișnuit, a cărui amintire 
să-l bucure și să-l facă să se 
simtă mîndru. S-a înfiripat 
așa o discuție despre muncă.

— Ea noi în întreprindere — 
ml-a povestit — sînt reparti
zați în fiecare an absolvenți 
al școlii profesionale. Anul 
trecut a sosit un număr mal 
mare de absolvenți. Se punea 
problema încadrării acestor 
tineri printre noi, un colectiv 
fruntaș, care și-a realizat tot-

To ader Roșa
deauna planul de producție la 
venituri, reparații și carbu
ranți. Erau printre tovarășii 
mei de muncă cîțiva care îi 
priveau cu neîncredere pe a- 
ceștl noi veniți, unii vedeau 
în el obstacolul principal în 
calea obținerii titlului de uni
tate fruntașă, cu care eram 
obișnuițl. In calitatea mea de 
membru în comitetul organi
zației U.T.C. pe întreprindere, 
m-am simțit dator să-l sprijin 
pe acești tineri, astfel înctt 
să-și însușească cît mai bine 
șl repede meseria, să-1 ajut 
să se integreze cît mal repede 
în atmosfera de lucru de la 
noi. Știu cît sînt de anevoioși 
primii pași, mai ales în mun
ca noastră. N-am stat prea 
mult pe gînduri și m-am gră
bit să le împărtășesc noilor

t

i

TINERETUL I
I

prezență dinamică '
in viața satului
contemporan

(Urmare din pag. I) 
vele agricole, în cele mai multe 
cazuri aceștia trăind din mun
ca părinților. Considerăm că 
organizațiile U-T.C., școala, fa
milia poartă răspunderea aces
tor stări de lucruri. îndeosebi 
organizațiile U.T.C. și școala 
n-au găsit mijloacele și formele 
educative eficiente prin care să 
convingă de adevărul că MUN
CA ESTE PRINCIPALA SUR
SA DE PROGRES ȘI CIVILI
ZAȚIE, să orienteze pe toți ti
nerii către muncă, către dome
niul producției materiale. Ca 
urmare a acestei lacune s-a a- 
juns la situația că astăzi, în ju
dețul nostru, munca a mai bine 
de 20 la sută dintre absolvenții 
școlilor generale și liceelor ră
mași in sat in ultimii patru ani 
nu se găsește materializată 
nici

în 
unul dintre sectoarele de 

producție ale cooperativelor a- 
gricole, ale I.A.S. și S.M.A. Ce 
trebuie organizația

U.T.C. în scopul schimbării a- 
cestei optici complet deformată 
la o categorie atât de largă de 
tineri ? Am încercat discutarea 
în ședințe a acestor cazuri ; 
pentru astfel de tineri s-au or
ganizat schimburi de experien
ță, dezbateri în colectiv, vizite, 
întâlniri, dar formele cele mai 
eficiente mi se pare mie că nu 
le-am descoperit. Discutând a- 
tent acest aspect, delegații 
invitații la cel de-al I” 
Congres al U.T.C. sînt convins 
că vor evidenția experiența po
zitivă, vor defini căile și mij
loacele de acțiune în sensul in
tegrării întregului tineret al sa
tului socialist în procesul mun
cii. Totodată, pentru a ciștiga 
în folosul unităților agricole pu
terea de muncă și entuziasmul 
tinerilor se cere ca îndrumarea 
celor mai merituoși dintre aceș
tia spre principalele sectoare de 
producție să se facă permanent 
și fără nici o reținere. Știu că 
Ia Congres vor participa tova
răși din conducerea Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, 
de la Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole, mulți in
vitați din unitățile economice

ca 
de

Și
IX-jea
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I
I
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veniți din experiența celor 10 
ani de activitate profesională. 
L-am > însoțit, pe fiecare în 
parte, în primele campanii. La 
fața locului, le explicam cum 
se reglează și cum funcționea
ză fiecare mașină, cum se în
treține. Orice taină a meseriei 
noastre îmi plăcea să le-o 
dezvălui. Ucenicii mei nu 
m-au făcut de rîs, dimpotrivă. 
Au obținut rezultate bune. La 
sfîrșitul campaniei, unitatea 
noastră se putea mîndrl din 
nou cu titlul de fruntaș, ca și 
în anii precedenți. Am avut 
și așa proba încrederii pe ca
re o acordasem noilor mei to
varăși de muncă.

...Un singur fapt, reținut 
dlntr-o convorbire apropiată, 
care contura, ca și numeroase 
altele, trăsături definitorii 
pentru personalitatea acestui 
tânăr, vorbind convingător 
despre seriozitate profesională, 
colegialitate. Aprecierea de 
care se bucură maistrul Toa- 
der Roșu printre mecanizatorii 
de la I.M.A. Bistrița, contri
buția la bunul mers al organi
zației U.T.C. de acolo au dus, 
firesc, la alegerea sa ca dele
gat la cel de al IX-lea Con
gres al U.T.C.

La Botoșani

Ca pretutindeni in țară, 
mii de tineri din județul 
Botoșani tint antrenați în 
această perioadă in acți
uni multiple, cu un bogat 
conținut educativ. Astfel, 
comitetul județean U.T.C. 
a organizat două con
cursuri care sînt în pre
zent in plină desfășurare : 
„Tineretul — prezență ac
tivă în viața contempora
nă" și „Tineretul — păs
trător al tradițiilor folclo
rice". Cel de al doilea va fi 
In curînd finalizat printr-o 
expoziție județeană care va 
prezenta cele mai intere
sante lucrări de artă popu
lară. Acestor acțiuni li se 
mai pot adăuga și altele, 
cum sînt întâlnirile cu acti
viști de partid și de stat, 
simpozioanele pe tema 
mișcării revoluționare a 
tineretului etc., toate con
tribuind la îmbogățirea pe
isajului de activități dedi
cate congresului nostru.

D. GHEORGHEASA

La Uzina

„Electroputere"
Și aici, aceleași eforturi 

susținute, aceleași rezultate 
frumoase, în muncă în pri
mul rind, dar și în celelalte 
acțiuni la care sînt antre
nați tinerii în aceste zile.. 
Pînă acum, un mare nu
măr de uteciști au fost pre- 
zenți la evocarea unor mo
mente din trecutul de 
luptă al organizației, ca și 
la expunerea „Tineretul — 
prezență activă în opera de 
construire a socialismului". 
De asemenea, în prezent 
are loc in uzină faza finală 
a olimpiadei electricianului, 
care a atras de-a lungul 
celorlalte etape aproape 
400 de tineri, constituind 
un veritabil examen în pro
ducție.

Vteciștii cunoscutei uzi
ne craiovene s-au angajat 
ca în această perioadă să 
intensifice și acțiunile de 
muncă patriotică, astfel in
cit activitatea lor să cu
noască realizări pe toate 
planurile.

L. IANCOVICI
I. CIMPEAN

Tehnicianul PETRII I'IITH
In fiecare dimineață la ora 

șapte și un sfert directorul Uzi
nelor de strunguri din Arad își 
începe programul cu o discuție 
indispensabilă bunului mers al 
producției din ziua aceea. Grafi
cele de execuție ale uzinei pre
văd menținerea unui anumit ritm 
de muncă, obligațiile de firmă cu
noscută pe piețe cu vechi tra
diții în construcția de mașini 
pentru prelucrarea metalelor im
pun respectarea tuturor terme
nelor. Cel dintîi interlocutor al 
directorului într-o zi de muncă 
trebuie să știe, la o oră cînd in
tervenții operative pot înlătura 
fisura, din ce cauze și unde au a- 
părut neajunsurile, care sînt ur
mările încă în momentul acela, 
dar și ce lanț de efecte negative 
vor dezlănțui pe parcurs, cum 
poate fi cu promptitudine resta
bilită ordinea astfel îneît produc
ția zilei să nu aibă cu nimic de 
suferit. In zori, primul dialog 
profesional, acela care îi deter
mină în mod absolut deciziile 
ulterioare, ale șale și ale tuturor 
pîrghiilor uzinei angajate în res
pectarea indicatorilor planului de 
stat, al contractelor pentru ex
port, directorul îl poartă cu „o- 
mul care ia pulsul uzinei". Dacă 
acesta întîrzie dimineața fie și 
numai cu insesizabilele cinci mi
nute, ceva din mișcarea uzinei 
de strunguri își părăsește firescul 
iar telefoanele zbîrnie prin toate 
atelierele și secțiile. Se caută 
răspuns la întrebarea :

— Ce se știe despre secretarul 
comitetului U.T.C. din uzină, 
unde a fost văzut ultima dată 
Pintea, cine poate spune... ?

Pentru că Petru Pintea, tehni
cian al serviciului dispecer șef în 
uzină, de aproape cinci ani se
cretar al Comitetului U.T.C., nu 
zăbovește nicăieri fără rost. In 
tîrzierile sale devin explicabile 
motive de îngrijorare. Asta poate 
să însemne că undeva lucrurile 
nu merg bine, că în pulsul uzinei 
Petru Pintea a sesizat un sunet 
neobișnuit, un semn care îl îm
piedică să treacă liniștit mai de
parte. Sînt clipe de încordare

I care pot dezlănțui, după aceea, 
o bătălie împotriva riscului de a 
pierde sute de mii de lei, cu an
gajarea fermă de la director pînă 
la distribuitorul de scule în efor
tul înlăturării unor neajunsuri 
care, lăsate să se instaleze, ar 
produce daune prestigiului uzi
nei.

Cind la conferința organizației 
județene Petru Pintea a fost pro
pus delegat la cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C., mulți l-au 
privit cu un respect care argu
menta întrutotul votul unanim 
al celor care îl alegeau să-i re
prezinte. Ei nu s-au întrebat cum 
se explică faptul că tînărul al 
cărui chip mai arată ca de copil, 
se bucură de un asemenea res
pect în uzina unde lucrează, de 
încrederea unei asemenea respon
sabilități.

— Ar fi existat un singur răs
puns, afirmă Petru Pintea. Gene
rația noastră și-a început drumul 
în vremuri grele dar sub semne 
bune. Orfan de război, eu la 17 
ani eram muncitor calificat, fă
ceam parte dintr-un colectiv de 
muncă, iar organizația noastră 
revoluționară mă învăța să fiu 
exemplu, să-mi perfecționez con
tinuu pregătirea profesională, 
să-mi însușesc știința și tehnica 
avansată, să-mi formez un 
larg orizont cultural. Princi
piile organizației au devenit 
principiile mele de viață și 
mai tirziu, cind am fost ales 
secretar al copiitetului organiza
ției U.T.C. din uzină, după, trei 
luni nu exista colț de atelier 
unde să nu mă fi simțit ca acasă, 
despre oamenii căruia să nu mă 
fi străduit să știu tctul. Răspun
derile mele în uzină sînt, în fond 
răspunderile organizației noastre 
acolo, totul este să nu rămîi în 
afara lor pentru că tinerii lu
crează in toate sectoarele și a-i 
cunoaște bine, îndeaproape, a 
ști ce-i frămîntă, ce-i preocupă, 
ce vor — ’ ’ - ■
a lua, 
foarte

maximum a capacității 
muncă, a satisfacerii setei 
cultură, de distracții și de odih
nă, organizației U.T.C. îi vor re
veni sarcini de cele mai deose
bite. Formele pregătirii profe
sionale1, de pildă, mijloacele de 
atragere a tinerilor ce lucrează 
in afara comunei sau în unită
țile economice din comună la 
acțiunile tinerilor din locali
tate, îndrumarea către produc
ție a absolvenților liceelor teo
retice și de specialitate, — iată 
doar citeva din ^problemele la 
care se așteaptă .răspuns prin 
dezbaterile și hotăririle adop
tate de către cel de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist".

Așa cum se sublinia și în re
centele documente de partid- și 
de stat, în actualul cincinal a- 
gricultura va cunoaște un pro
ces intens de modernizare și 
dezvoltare continuă a bazei teh- 
nico-materiale. Volumul investi
țiilor se cifrează la peste o sută 
miliarde Iei — de aproape trei 
ori mal mare comparativ cu 
perioada 1966—1970. Se prevede 
amenajarea pentru irigații a 
peste 1,2 milioane hectare, în
diguirea și desecarea a 625 mii 
hectare, combaterea eroziunii 
solului pe 855 mii hectare, do
tarea agriculturii cu peste 20 mii 
tractoare și o diversitate de 
mașini care să permită mecani
zarea totală a lucrărilor la 
principalele culturi, în zooteh
nie și legumicultura, extinderea 
complexelor agricole de tip in
dustrial, dezvoltarea secțiilor a- 
nexe și de deservire a popu
lației. Toate acestea implică în
rolarea unui plus de peste 
100 000 cadre din care circa 80 000 
muncitori calificați, tehnicieni 
etc. Fiecare și toate la un loc, 
aceste sarcini constituie obiec
tiv concret al muncii de edu
cație desfășurată de către orga
nizațiile U.T.C., obiectiv con
cret de înrolare competentă și 
entuziastă a tineretului. Așadar, 
un loc de muncă ce solicită 
complex priceperea, răspunderea 
și capacitatea organizatorică a 
tineretului, un mijloc de afir
mare a atașamentului față de u- 
nitatea economică,, de partici
pare activă la acțiunea de ma
terializare a politicii economice 
a partidului.
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să dobîndească, înseamnă 
implicit, pulsul uzinei. E 
simplu.
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» Cunoaște, în ultima vreme,
> o aplicare din ce în ce mai 
3 largă o formulă de acțiune
> mai nou apărută în practica
> organizațiilor U.T.C. și inte- 
S grată în arsenalul celor deja 
S cunoscute care urmăresc să
> sădească și să consolideze în
> rindul tinerilor jaloanele
> unei temeinice educații poli- 
S tico-ideologjce. „Săptămîna
> cărții politice pentru tineret?

— 1 se spune în cele mai mul-
> te locuri, pentru ca în altele 
J> desfășurarea el să se prelun

gească pînă Ia limitele unei

I
 decade. Asemenea săptămîni și

decade, special destinate pro
pagării și pătrunderii cărții 
politice în masa de tineri, au 
loc în aceste zile, premergă
toare Congresului IX al 
U.T.C., într-un ritm mai 
ținut ca de obicei, ceea 
demonstrează caracterul 
fund politjc pe care îl 
acest eveniment în viața

\ ganizației noastre.
> In județul Brăila sau
< ghita, în comunele și orașele
? din Bistrița-Nftsăud r,-H
<£ aceste „săptămîni_ ale

zile o realitate in plină des
fășurare sau, cel mult, pro
iecte de imediată preocupare, 
ale căror ultime manifestări 
vor avea loc. în zilele lucră
rilor congresului. De la Arad 
și Bihor ne-a sosit știrea or
ganizării unor decade, cu pre
cizarea că în libțării se vor

înființa standuri speciale 
cărți pentru tineret. La Craio
va am aflat că săptămîna va 
debuta printr-o întîlnire cu 
scriitori locali, Pretutindeni 
însă aceste ample acțiuni nu 
urmăresc numai popularizarea 
unui număr de titluri, ci se 
constituie în adevărate mani
festări de educare complexă, 
de asimilare a unor temeinice 
cunoștințe politice. Ele sînt 
însoțite, de-a lungul fiecărei 
zile a săptămînii, de întâlniri 
ale tinerilor cu activiști de 
partid și de stat, de dezba
teri pe marginea unor teme 
de strictă actualitate politică, 
de expuneri și simpozioane 
privind tradițiile revoluționa
re și activitatea organizației 
U.T.C.

Concepute la asemenea di
mensiuni, săptămînlle și deca
dele cărții care se desfășoa

ră acum se Integrează firesc 
în sistemul de pregătire poll- 
tico-ideologlcă pe care organi
zațiile U.T.C. l-au început în 
urmă cu cîtva timp, asigu- 
rîndu-1 nu numai o continui
tate necesară, manifestată pe 
diverse planuri, cl și o semni
ficație deosebită în contextul 
acestei perioade. Caracterul 
lor de largă cuprindere, capa
bil să se adreseze cu eficiență 
celor mai diferite categorii 
de tineri, le face utilă aplica
rea pe tot parcursul anului.

D. M.

In sectorul de mecanizare al agriculturii județului Dolj și în cel 
de irigații lucrează aproape zece mii de tineri, adică aproape 
două treimi din totalul salariaților. Cei mai mulți s-au pregătit 
prin școlile profesionale, alții s-au calificat la locul de muncă, și 
intr-un caz, și în celălalt, organizațiile U.T.C. manifestîndu-se ca 

importanți factori în educarea și mobilizarea acestoraFoto : FL. ROȘOGA

vitați din unitățile 
ale agriculturii și aș vrea 
participanții la cuvînt să 
monstreze prin inseși rezulta
tele obținute de tineri că aceș
tia nu sînt mai puțin pricepuți 
decit vîrstnicii, să arate nete
meinicia motivului atît de 
mult invocat atunci cind se 
pune promovarea acestora. La 
noi în județ o infirmă rezulta
tele obținute de cei peste 2 500 
de tineri ce lucrează în sectoa
rele zootehnice, producțiile mari 
legumicole obținute de către a- 
cele cooperative agricole ce au 
promovat cu regularitate tine
retul in brigăzile și echipele 
specializate."

„Satul contemporan, remarca 
inginerul agronom GEORGE IO- 
NESCU, (lin Topraisar, în dru
mul său continuu ascendent spre 
urbanizare, concentrează — și 
mai ales va concentra — tineri 
de diverse profesii, în marea lor 
majoritate dornici să devină cît 
mai utili dezvoltării societății 
noastre- In scopul utilizării la
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LAUREAT! 
Al PREMIULUI 
NOBEL 
RĂSPUND LA 
ÎNTREBAREA:

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

JAN TINBERGEN
Savantul olan

dez s-a născut in 
anul 1903, la Haga. 
La sfirșitul anilor 
de studiu la Uni
versitatea din Lei
den s-a specializat 
în știin(e economi
ce, obținind o sea
nță de realizări a- 
preciate pe plan 
international.

Jan Tinbergen 
predă la Institutul 
de Științe econo
mice din Rotter
dam. Inccpînd din 
anul 1965 este pre
ședinte al Comite
tului de planificare 
al Organizației Na

țiunilor Unite. Este 
de asemenea mem
bru al academiilor 
științifice din mai 
multe țări, fiind 
consultat în repe
tate rînduri de di
ferite guverne în- 
tr-o seamă de 
probleme de pla
nificare.

După cum se cu
noaște, cu începere 
din anul. 1969 a 
fost instituit un 
premiu Nobel pen
tru științele econo
mice — Jan Tin
bergen fiind pri
mul deținător al 
acestuia.

OPȚIUNILE 
TINEREȚII

de JAN TINBERGENor • ■

Nu cred să existe vreun om care să nu fi a- 
vut în anii săi de viață o înlănțuire de expe
riențe, — unele frumoase, „de impuls", altele 
mai puțin agreabile, dar de pe urma cărora, 
în cele din urmă, a avut ceva de învățat... Du
pă cum în viața fiecăruia există experiențe u- 
mane care pot constitui contribuții decisive în 
atitudinea adoptată față de viață și față de di
recțiile în care cineva vrea să-și dedice exis
tența. In rîndurile mele voi încerca să dezvălui 
tinerilor din România cîte ceva în legătură cu 
felul în care mi-am schițat și făurit idealurile 
mele : voi fi bucuros s-o fac trecînd peste une
le îndatoriri presante și peste „criza de timp". 
De ce ? Pentru că tinerii trebuie să se afle în- 
tr-un permanent dialog cu cei mai vîrstnici, de 
la care trebuie să afle și să decanteze experi
ențe, gînduri, opțiuni și pe care să le remode- 
leze după chipul și asemănarea lor și a epocii 
în care trăiesc.

Voi începe cu o mărturisire : părinții mei 
au avut posibilitatea să mă trimită la universi
tate — în jurul anului 1920 — ceea ce în acel 
timp constituia un mare privilegiu. In acel an 
a urma o facultate reprezenta un mare lux, lu
cru pe care îl declar deschis. Am devenit stu
dent, iiind îndrumat să studiez fizica. Am avut 
norocul să-1 am ca profesor principal pe Paul 
Ehrenfest, un savant de seamă, un erudit cu 
o inimă de aur, care știa că în viață trebuie 
să se dedice pe de o parte științei, pe de altă 
parte purtătorilor făcliei, studenților. Poate că 
acelor timpuri le datoresc dotația mea înspre 
știință, atît ca preocupare cît și ca deprindere 
â unui sistem de muncă tenace și perseverent.

Dar pe mine nu m-a interesat numai știința, 
încă din anii de tinerețe am fost șocat de con
dițiile mizere în care trăiau oamenii săraci, în 
special familiile de muncitori. Contactul cu a- 
cest mediu m-a extras dintr-o lume a visurilor 
și m-a împlintat adine în realitate. Am înțeles 
că, alături de știință, pentru mine mai exista 
încă ceva : preocuparea pentru ca condiția pre
cară de existență umană să dispară. Așa se ex
plică faptul că, student fiind, am intrat in or
ganizația tineretului muncitor din Leiden, ora
șul în care-mi urmam studiile. Este epoca ro
mantică a tinereții mele, în care-mi plămădeam 
un ideal social... Atunci am cunoscut o fata, de 
asemeni studentă, care mai tîrziu a devenit so
ția mea și care a luat și ea aceeași decizie.

Am avut parte de o tinerețe aprinsa. Ne-am 
făcut foarte mulți prieteni buni în aceasta or
ganizație de care ne simțim, legați încă și in 
ziua de astăzi. Serile porneam în, grupuri sa 
cunoaștem casele, în care locuiau făuritorii bu
nurilor materiale din fabrici și uzine. Cartiere
le muncitorești, ce se deosebeau foarte mult de 
cele academice ori comerciale din oraș, ne ex
primau „obiectiv" lacunele societății. Ne im
presiona în mod deosebit viața șomerilor care 
trebuiau să trăiască din acel „dole — un aju
tor de supraviețuire, mininr Din aceste sume 
derizorii trebuiau să trăiască familii cu nume
roși copii, fără să existe o asistența sociala din 
partea cuiva. In perioada in care m-am apucat 
°ă lucrez la disertația mea de absolvire a fa
cultății am activat ca reporter la un ziar soci
alist Het Volk“, (Poporul). Scriam toarte mult 
despre viața din familiile de șomeri pe care-1 
''Am^nțeles că nu voi avea tihnă dacă ma voi 
ocupa numai de fizică. M-ar fi pasionat sa fac 
ceva mai nemijlocit pentru oameni, pentru îm
bunătățirea stării lor sociale. M-am hotărît să 
trec de la fizică la o seamă de studii de econo
mie. Mă gîndeam că aș putea fi mai folositor 
societății ca economist decît ca fizician. Un 
mare ajutor l-am primit din partea mentorului 
meu, amintitul profesor Ehrenfest, împreună cu 
care am studiat economia matematică; l-am 
cunoscut atît pe Marx, cît și pe alți economiști 
și filozofi de diverse orientări. Am început să 
aprofundez lucrurile. însăși titlul disertației 
exprimă starea mea de spirit din acea vreme : 
„Cîteva probleme minime de fizică cu aplicabi
litate în economie". îmi dădeam seama că eco
nomia trebuia să se bazeze pe studii și analize 
științifice și sociale exacte, comparabile 'doar 
cu cele din domeniul fizicii. Asțfel am încercat 
să realizez o simbioză, după cum o spune însăși

titlul lucrării mele. Și am luat o hotărîre: 
să-uni dedic viața căutării unor soluții care, 
prin planificare socială, să ducă la micșorarea 
inegalităților în distribuirea veniturilor dintre 
oameni. ■

Acesta ar fi un prim moment despre care 
am'ținut să vă relatez, la care permiteți-mi să 
adauj» p experiență de mai tîrziu, din anul 
1951,, cînd am devenit secretar general al Ins
titutului internațional de statistică. In această 
calitate am vizitat India, țară in care a fost or
ganizat în acel an Congresul internațional de 
statistică. Sărăcia pe care am văzut-o acolo, a 
constituit, pentru mine, încă de atunci, subiec
tul unor î cercetări de economie, care ulterior 
s-au dovedit a avea valoare mai cu seamă pen
tru planificarea economiei țărilor aflate în curs 
de dezvoltare. Distribuirea venitului între na
țiuni este mult mai inegală chiar decît distri
buirea între cetățenii aceleiași națiuni și inten
ția de a crea o societate mai bună trebuie a- 
bordată și pe plan mondial.

La puțin timp după ce mi-am terminat stu
diile universitare m-am lovit de o altă proble
mă : eram obligat să intru în armată — într-o 
armată reacționară. Mizeria primului război 
mondial a fost la fel de șocantă ca și sără
cia pe care am cunoscut-o în cartierele mun
citorești încă în anii adolescenței. Și astfel 
se face ca Jan Tinbergen, fiul unui binecu- 
cunoscut arhitect, a refuzat să facă serviciul 
militar. El a fost trimis la închisoare. între 
timp parlamentul olandez a introdus servi
ciul civil, dar cu un an mai mult, astfel că 
eu a trebuit să lucrez cîțiva ani intr-un bi
rou oarecare, ca conțopist, îndeplinindu-mi o- 
bligațiile de acest gen intr-un chip „nemilitar". 
Aș dori să se înțeleagă bine actul meu. Aș fi 
vrut ca această atitudine antimilitaristă a mea 
să -se răspîndească printre tineri, mai cu seamă 
că fascismul își arătase colții. Dar nu a fost 
așa : în țară s-a înscăunat regimul crud al lui 
Hitler..

Cred, mai fierbinte decît oricînd, că cea mai 
importantă problemă pe care o au de rezolvat 
generațiile aflătoare în marș pe arena istoriei 
este aceea de a organiza pacea, de a pregăti 
un viitor sigur celor ce vor urma după noi. 
Marx are dreptate atunci cînd spune că forțele 
productive determină, pe o scară largă, struc
tura socială, și dacă aceasta din urmă nu per
mite forțelor productive pe care noi le-am dez
voltat ca să fie folosite în mod eficace, ele vor 
forța structura socială veche. în această ordine 
de idei menționez faptul că dintre toate struc
turile sociale, cred că formele de colaborare 
între națiuni sînt cele mai învechite și de aici 
apare nevoia urgentă de a le adapta. Toate po
poarele din lume au, ca o consecință a dezvol
tării' tehnologice din ultimele decenii, un inte
res vital comun : a evita războiul nuclear. Lu
mea contemporană are nevoie să evite un ast
fel de dezastru bazîndu-se pe statornicirea în
tre națiuni a unor principii ferme, de ne
zdruncinat, care să pornească de la dreptul e- 
gal al popoarelor la bogățiile Terrei, într-o or
dine de securitate, dobîndită prin înțelegere la 
masa tratativelor.

Dar cite interese comune nu au popoarele 
lumii 1 Trebuiesc adoptate măsuri comune in
ternaționale pentru a împiedica ca aerul și apa 
să fie poluate. Socotesc că a sosit de-acum mo
mentul pentru crearea unui organism interna
țional care să poată dirija eforturile umanității 
în această direcție. Acestea sînt doar cîteva e- 
xemple, dar cîte probleme acute nu sînt ridi
cate de. contemporaneitate ! Iar tînăra genera
ție este confruntată în permanență cu toate a- 
cestea. De lumea tînără va depinde în viitorul 
previzibil îmbunătățirea statului uman, a re
zolvării unor chestiuni stringente, de care de
pinde însăși evoluția speciei umane. Incercînd 
aceasta, tinerii trebuie să facă uz de toate cu
noștințele acumulate pină la ora actuală. Evi
dent, în tot ceea ce se face trebuie să se țină 
seama de socialismul științific; însă așa cum 
se prezintă el acum și nu cum era conceput în 
urmă cu 100 de ani.

Sînt cîteva gînduri pornite . dintr-un orez u- 
man în adevăr, în societate, în tinerețe...

Vizitele delegației Partidului 
Comunist Dominicanîn cursul vizitei pe care o face în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., delegația Partidului Comunist Dominican, formată din tovarășii Narciso Isa Conde, secretar general al partidului, și Alfonso Sandoval, membru al secretariatului C.C. al P.C.D., a vizitat noile cartiere de locuințe, Uzinele „Electronica", Combinatul de confecții și tricotaje „București", noul institut politehnic, complexul studențesc de la Grozăvești, alte

unități de învățămînt și sanitare din Capitală, I.A.S. „30 Decembrie", județul Ilfov,, Uzinele de autocamioane din Brașov, precum și complexul turistic Poiana din aceeași localitate.Delegația P.C. Dominican a avut, de asemenea, întîlniri la Ministerul învățămîntului, la Academia de studii social- politice „Ștefan Gheorghiu", precum și eu reprezentanți ai presei șl radiodifuziunii.
Vizitele delegației guvernamentale 

Chinezea R. P.
• ÎN CURSUL DIMINEȚII 

de vineri, membrii delegației gu
vernamentale a R.P. Chineze, 
condusă de Pai Sian-ko, ministrul 
comerțului exterior, au vizitat 
cunoscuta uzină constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai" din Plo
iești. Oaspeții au luat cunoștință 
de procedeele moderne de fa
bricație, de caracteristicile teh
nice ale unor utilaje și de pon
derea însemnată a volumului de 
export pe care o deține în pre
zent în această întreprindere.

Numai în R.P. Chineză, uzina 
ploieșteană a livrat pînă acum 
circa 220 instalații de foraj pen
tru adîncimi pînă la 7 000 de 
metri. Tot pentru R.P. Chineză 
uzina „1 Mai" urmează să reali
zeze 70 de agregate de cimen
tare și diferite alte utilaje. y

După-amiază delegația gu
vernamentală a R.P. Chineze a 
sosit la Brașov. În cinstea oaspe
ților primarul municipiului, 
Constantin Șuțu, a oferit un 
dineu.

AGENDĂ
• VICEPREȘEDINTE- 

L E Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, a primit vineri după- 
amiază pe Icev Aco, vicepreșe
dinte al Camerei Economice a 
Republicii Socialiste Macedonia, 
conducătorul unei delegații eco
nomice Iugoslave, care ne vizi
tează țara.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea schimburilor oomerciale și a 
cooperării economice dintre Ro
mânia și Iugoslavia.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Republicii 
Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, s-a înapoiat vineri di
mineața de la Moscova, unde, 
din împuternicirea guvernului 
român, a semnat Tratatul cu pri
vire la interzicerea amplasării 
armelor nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă pe fundul 
mărilor și oceanelor.

• MINISTRUL INDUSTRI
EI DIN SUEDIA, Krister Wi
ckman, și Aksel Wallen, sub
secretar de stat în același 
minister, au avut, vineri 
dimineața, întrevederi la 
Ministerul Industriei Mini
ere și Geologiei, cu mi
nistrul Bujor Almășan și la 
Ministerul Comerțului Exte
rior, cu ministrul Cornel Bur
tică.

TENIS
ILIE NASTASE, CAP DE SE
RIE IN INTERNAȚIONALELE 

„OPEN" ALE S.U.A.

Campionatele internațio
nale de tenis „open" pe te
ren acoperit ale Statelor U- 
nite var începe duminică la 
Salisbury (Maryland). Fede
rația americană de tenis, 
care încă nu a căzut de a- 
cord cu conducătorii celor 
două asociații profesioniste, 
nu a stabilit definitiv nu
mărul jucătorilor „pro“ an
gajați in această competiție. 
William Kiodan, președin
tele Comitetului de organi
zare a campionatelor inter
naționale ale S.U.A., a anun
țat că, probabil, la între
ceri vor participa 8 sau cel 
mult 12 jucători profesio
niști, în frunte cu australie
nii Laver, Newcombe, Ro
che, americanul Ashe, olan
dezul Okker și alții. Un a- 
cord final nu a fost încă sta
bilit.

Agențiile internaționale de 
presă subliniază că învingă
torul competiției de anul 
trecut, tenismanul român 
Ilie Năstase și finalistul

turneului, americanul Cliff 
Richey, au fost desemnați 
„capi de serie" Printre alți 
participant figurează Graeb- 
ner. Gorman, Osborne 
(S.U.A.), Franulovici (Iugo
slavia), Kodes (Cehoslovacia), 
Kock (Brazilia) etc. Se va u- 
tiliza sistemul de punctaj 
„tie-break“. Terenul de joc 
a fost acoperit cu un nou 
material plastic.

★

Turneul internațional de 
tenis pe teren acoperit de la 
Hawtorne a programat pro
ba de dublu bărbați. In 
primul tur, cuplul ro
mân Ilie Năstase, Ion Ti
riac a învins cu 6—3, 6—3 
perechea Fillol, Cornejo 
(Chile). Alte rezultate : Ri
chey, Edleffsen (S.U.A.) —• 
Santana (Spania), Loyo Mayo 
(Mexic) 6—4, 7—6 ; Mckin» 
ley, Stockton (S.U.A.), —
Battrick, Curtis (Anglia) 3-6,
6— 0. 6—2 ; Connors (S.U.A,), 
Rahim (Pakistan) — Graeb- 
ner (S.U.A.), Kock (Brazilia)
7— 6, 2—6, 6—4. In continuare 
întrecerile acestui turneu 
vor avea loc la New York.

FOTBAL
RAPID DIN NOU SURCLA* 

SATA

(gr/iema
MIHAI VITEAZUL (ambele serii 

— ecran panoramic — color) — 
rulează la Patria (orele 10; 15;
19.30) .

UN ITALIAN ÎN AMERICA î 
rulează la Patria (orele 9; 11.30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la Victoria 
(orele 16; 18,30; 20,45).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30), Fe- 
rovlar (orele 9; 11,15; 13.30; 18; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,50; 16; 18,30; 
20,45).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (orele 16; 18,30; 21).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8.30; 11: 13,30: 16; 
18.30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Buzeștl (orele 
15.30; 18; 20,30).

ȘOIMII: rulează la Rahova (o- 
ra 20,15).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18).

CRIMA SI PEDEAPSĂ : rulea
ză la Cotrocenl (orele 14,15: 16.15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8,45: 10,45; 12,45;
14.45; 16,45; 19; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 18; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 18: 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9: 11,15; 13.30; 16: 18.15;
20.30) , Central (orele 8,30; 11; 13.30).

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (orele 9—12,30 în continua
re ; 16,15; 19,45) : Aurora (orele 9: 
12,30: 16: 19,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în conti
nuare) ; VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUDE
ȚELE BRAȘOV SI SIBIU (orele 
19: 20.45).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Grivita (orele 9,30; 11,30: 16;
18,15; 20,30).

S.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Dacia (orele 8.45:—20.30 
în continuare) ; Progresul (orele 
15,30: 18; 20,15).

ȘARADA • rulează la Bucegl 
(orele 15,30; 18: 20.30), Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.30). Flo- 
reasca (orele 15,30; 18: 20,30).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 17,45; 
20).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BARBAT : rulează la înfrățirea 
(ora 15,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 19).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Munca (orele 18; 20),

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Munca (ora 16).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
ta Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18: 20.15), Vii
torul (orele 15,30: 18: 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT ; 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30), Tomls (orele 
9: 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20.15).

PE LUCIUL GHETII : rulează la 
Arta (orele 15.30; 18; 20,15). Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20.30) .

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Flacăra (ore
le 15,30: 17,45; 20).

CASTELUL CONDAMNATI- 
LOR : rulează la Vitan (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18).

IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Laromet (orele 15,30: 17.30; 19,30).
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Opera Română : LUCIA DI 
LAMMERMOOR — ora 19,30 : Tea
trul de Operetă : TARA SURÎSU- 
LUI — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
CAMERA DE ALĂTURI — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRAVESTI — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : ALCOR 
ȘI MONA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : DRAGA MINCINOSU
LE — ora 20 ; (Sala Studio) : 
HARFA DE IARBA — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19,30 ; Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) ; ȘI EU 
AM FOST ÎN ARCADIA — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ... IN SAC — ora 20 ; 
Teatrul - Giulești : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19.30 ; Studioul 
I.A.T.C. : DIVERTISMENT ’70 — 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
PE PLACUL TUTUROR — ora 
19,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal.

Victoriei) : ILEANA SINZIANA — 
ora 17 ; NOCTURN III — ora
21.30 ; (Str. Academiei) : AMNA
RUL — ora 17 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : VIATA.. O COMEDIE — 
ora 19,30 ; Circul de Stat : INTER
NATIONAL ’71 — ora 16 și 19,30.

DUMINICĂ, 14 FEBRUARIE 1971

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 11 ; DON JUAN — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ — ora 10.30 ; 
SOARELE LONDREI — ora 19.30 : 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
10 și 15,30 : COANA CHIRITA — 
ora 20 ; (Sala Studio) ; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 10.30 ; 
TRAVESTI — ora 15.30 ; AL PA
TRULEA ANOTIMP — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 15.30: OPINIA PUBLICA —ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (Schitu Măgureanu) : IU
BIRE PENTRU IUBIRE — ora 10 
și 15 : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 : (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 10 : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE 
— ora 15 ; ACEȘTI NEBUNI FĂ
ȚARNICI — ora 20 : Teatrul Mic : 
DEZERTORUL — ora 20 ; Teatrul 
,.C. ’țânase” (Sala Savoy) : LA 
GRĂDTNA CĂRĂBUȘ — ora 19.30 : 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LU
NII — ora 19.30 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 10 ; BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 15.30 : 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ — ora
19.30 : (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora
10.30 : O LUNA LA TARA — ora 
20 : Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 10 ; ACEST! 
Îngeri triști — ora is.ao; stu
dioul I.A.T.C. : COMODIIT.E VRE
MII — ora 10,30 ; CARAGIALE... 
DAR NU TEATRU — ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat ; ACTUL 
DE CĂSĂTORIE — ora 11 ; PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : EMINES- 
CU ȘI VERONICA — ora 10 ; CO
MOARA DIN INSULA PIRAȚI
LOR — ora 16 ; Teatrul „Țăndă
rică” (Cal. Victoriei) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘA — ora 11 : RE
CITAL DE MUZICA ȘI POEZIE 
INA OTIL1A GHIULEA — ora 20 ; 
(Str. Academiei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — ora 11 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : SICILIANA — ora 10 ; 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — ora
19.30 ; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : PE ’ ARIPILE RAPSODI
EI — ora 19.30 ; Circul de Stat : 
INTERNATIONAL ’71 — orele 10 ; 
16 șl 19,30.

Continuîndu-și turneul în 
Brazilia, echipa bucureșteană 
de fotbal Rapid a evoluat la 
Porto Alegre în compania 
formației locale Gremio. 
Fotbaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cp scorul de 
3—0 prin punctele marcate 
de Caio, Jadir și Eoivo.
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PROGRAMUL I CLAY Șl FRAZIER SE PRE-» 

GĂTESC INTENS

G. M., Sibiu : Nu vă ascultați părinții, rămîneți lingă 
soție.

Nelu Stănescu, județul Prahova: Căutați-mă la redac
ție într-o miercuri după-amiază.

V. I., Mizil: Răspunsul meu la întrebarea foarte deli
cată pe care mi-o puneți este următorul ; contați pe 
prima variantă, combinată cu a doua.

Venturini P., Mediaș: Ne vom interesa de cazul dvs. 
Cum avem un răspuns, vă scriem.

Dinu Rodica, Comarnic : 
„Desigur că din nefericire 
și din nemulțumiri sufle
tești in calitate de mamă 
și cetățeancă a Republicii 
Socialiste România, prin 
prezenta scrisoare vă cei 
cu bunăvoința dv. perso
nală cît și cu întregul co
lectiv de redacție să-mi co
municați prin rubrica De 
la om la om părerea ndv. 
referitoare la ceea ce voi 
relata în rîndurile de mai 
jos.

Subsemnata Dinu Rodi
ca din orașul Comarnic, 
jud. Prahova, l-am cu
noscut pe tov. Dinu Ale
xandru Gheorghe din ora
șul Ploiești. La data de 
3.XI.1970 am stabilit căsă
toria legitimă cu susnumi
tul, fapt care la ora actua
lă sînt mamă a 2 (doi) 
copii. Desigur, la ora cînd 
vă descriu aceste rînduri 
vă închipuiți situația în 
care mă aflu, deși depun 
eforturi destul de mari 
pentru a-mi întreține fa
milia în situația în care 
mă aflu. Ducînd o viață 
destul de grea, fără simțul 
răspunderii și fără a-și da 
seama pe ce lume trăiește 
și a-și menționa faptul că 
e o tradiție din familia în 
care și-a desfășurat activi
tățile de pînă acum. Prin 
urmare, după căsătorie 
susnumitul deși avea o 
vîrstă destul de înaintată, 
cu toate că nu avea nici 
serviciul militar, fiind le
gitimi, am avut un copil, 
în 1968 a plecat militar. 
Fiind fără servici mi-am

întreținut copilul cit și pe 
mine cum am putut și am 
muncit pe unde am găsit. 
Desigur că am sperat că 
se va face om gospodar 
pînă va pleca în armată 
cît și după ce se va libe
ra. S-a liberat în iunie

pentru totdeauna. Lăsîn- 
du-mă însărcinată* cu al 
doilea copil a trebuit să 
muncesc pe unde am pu
tut, cerînd ajutor la rude 
și părinți să mă întrețin 
atît pe mine, cît și copilul. 
Desigur, după toate cele 
amintite mai sus, văzînd 
că sînt într-o situație 
destul de grea am căutat 
prin hotărîre judecăto
rească să se stabilească 
drepturile ce se cuvin co
piilor minori prevăzut 
prin lege. S-a stabilit prin 
hotărîre judecătorească să- 
mi dea pensie alimentară

• 17,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba germană • 
18,10 Cincinalul 1966—1970 în cifre 
și Imagini • 18,20 Bună sea
ra, fete ! Bună seara bă
ieți ! • 19,20 1001 de seri —
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară Agendă po
litică de Ion Mărgineanu • 20,00 
România '71 — Azi, județul Iași
• 20,30 Tele-enciclopedia • 21,15 
Horia și Radu — Singuri printre... 
roluri. Emisiune muzical-umoris- 
tică • 21,50 Film serial : „Inco
ruptibilii”: Frații Stryker • 22.40 
Voci tinere (Interviziune) • 23.10 
Telejurnalul de noapte • 23,20 
Săptămîna sportivă preolimpică. 
Prin satelit de la Sapporo — Ja
ponia.
PROGRAMUL II
• 20.0oversurl de Ștefan Augus

tin Doinaș. Ion Brad, Laszloffy 
Aladar, Ana Blandiana, Mircea 
Ciobanu, Florin Mugur>20,10 Sea
ra melomanului. Seară de muzică 
italiană • 21,10 Buletin de știri • 
21,15 Publicitate • 21,20 „S-a în- 
tîmplat la Corlăteni" — reportaj 
de Ion Dumitrașcu • 21,40 In pași 
de dans cu Dojna Simandan. Do
rina Fleșeriu. Francisc Valkay șl 
un grup de balerini de la Opera 
din Timișoara • 22,00 Muzică lău
tărească • 22,30 Film serial ,,A- 
ghiotantul excelenței sale" (III).
DUMINICA, 14 FEBRUARIE 1671 
PROGRAMUL I
• 8,45 Gimnastica de dimineață

• 9.00 Matineu duminical pentru
copii și școlari » 10,00 Viața satu
lui • 11,30 Albumul compozitori
lor români ■ Dimitrie Cuclin • 
12.00 De strajă patriei • 12.30 In 
reluare, la cererea telespectatori
lor.. Recital Julie Andrews • 15,00 
Emisiune în limba maghiară • 
16,30 Studioul „N“ • .18.00 Concurs 
cu public „Unul din doi". Trans
misiune de la Sebeș • 19,15 1001 
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20.00 România '71. Azi — 
județul Ialomița » 20,30 Fjlm ar
tistic : Baladă pentru Jimmy Rin
go» 21.55 Opereta în studioul te
leviziunii » 22,20 Telejurnalul de 
noapte • 22,30 Concurs interna
țional de schi. înregistrare de la 
Strbske Plâso__ Cehoslovacia.
PROGRAMUL II
• Reîntîlnlre cu personaje În

drăgite de copil » 20,25 Bărbierul 
din Sevilla de Rossini « 21,25 Bu
letin de știri • 21,30 Carnet 
bucureștean • 21,40 Reluarea se
rialului de sîmbătă seara.

Boxerii de cat. grea Cassius 
Clay și Joe Frazier, cam
pionul lumii, se pregătesc 
intens pentru „meciul seco
lului", care, după cum se 
știe, va avea loc oficial Ia 
8 martie, pe ringul celebrei 
arene do la Madison Square 
Garden din New York. Cas
sius Clay se pregătește la o 
distanță de 1 200 km de ora
șul unde se antrenează Fra
zier. El se află la Miami 
Beach, în timp ce Frazier 
își are tabăra de pregătire 
la Philadelphia. Clay este 
preocupat să slăbească cîteva 
kilograme, deoarece în pre
zent acuză 100 kg. EI ur
mează un regim alimentar a- 
decvat. Clay se antrenează 
la mănuși cu Jimmy Ellis, 
jamaicanul Standford Harris, 
un colos de 107 kg și fratele 
său. Intr-o declarație făcută 
la antrenamente, Cassius 
Clay a spus : „Toată lumea 
se va convinge cu cită ușu
rință îl voi învinge pe 
Frazier".

La rîndul său, Frazier se 
pregătește in compania unor 
sparing-parteneri redutabili, 
in frunte cu un colos numit 
Ken Norton, care are 112 kg. 
Frazier se antrenează în 
„secret" cu porțile închise. 
Niciodată el nu a declarat 
ziariștilor despre metodele 
sale de pregătire.

★

Organizatorii Jack Kent și 
Perenchio vor intenta un 
proces fostului campion al 
lumii, boxerul Cassius Clay, 
care este acuzat că nu și-ar 
fi respectat contractele sem
nate cu ei. Clay și-a luat 
angajamentul că, înaintea 
meciului programat la 8 mar
tie in compania Iui Fra
zier, va susține la 22 ia
nuarie o demonstrație la 
Dayton (Ohio) și apoi după 
cîteva zile va întilni intr-un 
meci amical pe Jimmy Ellis.

părăsiți. Pînă la data de 
2.XII.1970 a dat suma de 
200 lei, restul de bani mo
tivând la tribunal că nu 
are servici de-o lună de 
zile și alte motive de om 
fără caracter.

Menționez faptul că pî
nă la plecare tov. Dinu 
Alexandru a făcut și îm
prumut la Banca de credit 
suma de 3 000 (trei mii) 
lei din care a achitat suma 
de 800 (opt sute lei), restul 
rămînînd pe seama giran- 
ților, iar aceștia fiindu-mi 
consăteni, cînd li s-a pus 
sechestru pe lucruri din

casă au venit și mi-au pus 
condiții să le eliberez lu
crurile. Fiind membră a 
Băncii de Credit din ora
șul Comarnic, am luat sub 
formă de împrumut pe 
numele meu suma ce o 
dqfora, pentru a elibera 
lucrurile giranților.

Vă mulțumesc din toa
tă inima pentru sfaturile 
și ajutorul pe care rni-l 
dați și depinde cum veți 
analiza și cum veți găsi de 
cuviință în ceea ce privește 
răspunsul, fie personal, fie 
prin intermediul articolu
lui'.

De la OM la OM
1969. Am căutat să alcă
tuim o familie, să ne gos
podărim, să avem tot stric
tul necesar, fără a duce 
lipsă de nimic. Susnumitul 
s-a angajat la l.T.P. Pra
hova făcînd naveta Co
marnic—Ploiești. Desigur 
că mai ajungea acasă cu 
ce-i rămînea din salar. 
După 3 (trei) luni a plecat 
la altă întreprindere și, 
mutîndu-se mereu, cred că 
nici el nu mai știe prin cîte 
a trecut, a recurs la pă
răsirea familiei definitiv. 
Părăsind domiciliul în mai 
multe rînduri și venind a- 
casă în mai multe rînduri 
numai pentru a-și însuși 
anumite lucruri care se pu
teau valorifica, la 30.XTL 
1969 a părăsit domiciliul

de ION

suma de 200 lei. La data 
de 28.IV.1970 a venit pe 
lume și al doilea copil, 
fapt care nici pentru el 
nu am primit nici un fel 
de ajutor. La data de 
23.V1.1970 am depus do
sar de abandon familiar 
la întreprinderea unde fă
cea servici. în cazul în 
care era înștiințat de res
pectivul dosar, părăsea lo
cul de muncă, angajîndu- 
se din întreprindere în în
treprindere. La data de 
23.XI.1970 s-a judecat pro
cesul la judecătoria jude
țeană Prahova unde prin 
hotărîre judecătorească i 
s-a dat termen ca pînă la 
data de 21.Xll.1970 să a- 
chite suma ce se cuvine 
ca ajutor copiilor minori

BÂIEȘU

Eu sfaturi nu vă dau (și nici nu cred că este cazul), 
dar voi ruga pe cei care știu ceva de soarta lui Dinu 
Alexandru Gheorghe, soț aventurier și tată iresponsabil, 
să anunțe organele de stat, care, la rîndul lor, să-1 aducă 
la locul mîrșăviei sale.

Mariana C„ Rrăila ;
„Sînt elevă și în curînd 

voi împlini 18 ani. Știu că 
munca dvs. e cam grea 
din punct de vedere min
tal și vă dă cîteodată de 
gîndit, vă face să vă fră
mântați din cauza proble
melor care vă vin la re
dacție. Drept să vă spun, 
pentru mine e o plăcere 
să citesc ce se scrie și să 
iau exempluri din cele 
spuse de dv., din sfatu
rile dv., din cuvintele fru
moase pe care le spuneți. 
Eu sînt crescută de părin-

ții mei de cînd aveam 7 
zile Tatăl meu care m-a 
făcut este frate cu mama 
care mă crește. Mamei ca
re mi-a dat naștere nu 
i-au plăcut fetele și le ura, 
mai ales atunci cînd rămă

sese însărcinată a treia oa
ră îi era frică că sînt fată. 
Părinții actuali ce-au zis, 
că mă iau ei chiar dacă 
sînt fată ori băiat. Ea nu 
că dacă sînt băiat nu mă 
dă și dumnezeu a ținut cu 
mine, am fost fată și iaca 
am ajuns bine. Stau și mă 
gîndesc ce simt ei acum 
cînd știu că eu am aflat. 
Nu pot să-mi închipui ce 
mamă poate fi cineva care 
dă copilul de la piept. 
Roate o să vă intrelmți de 
de ce v-am scris, că doar 
nu am greutăți sau n'tele, 
dar vreau să dedic cîteva 
versuri mamei mele care 
m-a “iubit, m-a crescut si 
s-a chinuit cu mine de la 
șapte zile. Vil implor să 
nu uitați și să publicați 
poezia maniei mele dragi, 
care este următoarea :

Măicuța mea
Tare aș vrea acum să fiu 
Să mă aflu într-un pustiu 
Si de-acolo să-ți tot scriu. 
Tu măicuța mea iubită 
Sa trăiești mulți ani

fericită.
Tu copii nu ai făcut,
Ci pe mine m-ai crescut. 
M-ai luat de șapte zile 
Să scoți om cumsecade

din mine. 
Tu de mică mă alintai 
Și-mi spuneai stai, hopa,

hai.
M-ai iubit, m-ai doctorit, 
Șt de foc tu m-ai păzit.
Și-n sfîrșit. măicuța mea, 
S3 citești poezia toată 
S-o citești încet și rara 
Pînă ce te-oi sătura".

Dragă Mariana, după lectura scrisorii și poeziei de 
mai sus sînt obligat să descopăr un imens adevăr în 
acea frază prin care deplîngi dificultățile meseriei 
mele : „munca dvs. e cam grea din punct de vedere 
mintal și vă dă cîteodată de gîndit". Pe onoarea mea, 
așa e I

Disperat, București: Am citit scrisoarea, ni-am 
sfătuit cu un medic și pot să vă dau o sugestie. Scrie- 
ți-mi din nou sau veniți pe la redacție.
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Recepție la Paris cu ocazia

A:

Budapesta
apariției volumului biografic după 26 de uni...

monstrații studențești împotri
va invadării Laosului de către 
forțele amcricano-saigoneze. Mii 
de manifeste, în 
damnată noua 
războiului dus 
Asia de sud-est, 
zate de către

care era con- 
escaladare a 
de S.U.A. în 
au fost difu- 
demonstranți.

Mișcarea de protest a studenți
lor a fost sprijinită de orga
nizații budiste, de „Frontul 
popular de luptă pentru pace" 
și de alte organizații pacifiste 
din Vietnamul de sud.

goneză în Laos reprezintă un nou pas pe calea escaladării războiului agresiv din . Indochina, se arată în declarația Federației Mondiale a Tineretului Democrat, dată publicității la Budapesta. Federația cere retragerea totală condiționată a trupelor din Vietnamul de sud, Cambodgia și cheamătul lumii să-și intensifice acțiunile de solidaritate cu popoarele din Indochina, cu lupta lor dreaptă.
și ne- S.U.A. Laos și tinere-
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DEZVĂLUIRILE
REȚELEI DE TELEVIZIUNE C.B.S.

Rețeaua americană de radio- 
televiziune „Columbia Broadr 
casting System" a dezvăluit joi 
că elicoptere americane tran
sportă în Laos ofițeri ai forțe
lor speciale ale S.U.A. — „Be
retele verzi" — îmbrăcați în u- 
niforme saigoneze. „Acest fapt 
contrazice afirmațiile făcute la 
Washington și la comandamen
tul american din Saigon că nici 
un fel de trupe terestre ale 
S.U.A. nu operează în Laos", 
menționează Jeff Williams, tri
misul special al rețelei1 C.B.S. în 
Vietnamul de sud. Williams pre
cizează că deține informația de 
la piloți ai elicopterelor ameri
cane care efectuează zboruri în 
Laos.

BONN. — In cursul după- 
amiezii și serii de joi, au avut 
loc demonstrații studențești la 
Bonn, Frankfurt pe Main și 
Marburg împotriva extinderii 
de către S.U.A. a războiului din 
Indochina. După cum infor
mează corespondentul nostru 
din Bonn, Mircea Moarcăș, par
ticipanții la demonstrații au 
parcurs principalele străzi ale 
acestor localități purtînd pan
carte pe care erau înscrise lo
zinci de protest împotriva inter
venției americano-saigoneze în 
Laos.

Jhl
A.-

VIETNAMUL DE SUD. — Subunități saigoneze îmbareîndu- 
se pentru invadarea Laosului la bordul unor avioane 

americane.

Cu ocazia apariției în Franța 
a volumului biografic „Nicolae 
Ceaușescu", publicat de editura 
pariziană „Seghers" în colecția 
„Destine politice", ambasadorul 
României la Paris, Constantin 
Flitan, a oferit in saloanele am
basadei o recepție. Au participat 
profesori universitari, specialiști 
în studii politice, funcționari su
periori ai Ministerului Afaceri
lor Externe, comentatori de po
litică internațională, numeroși 
ziariști francezi și corespondenți 
de presă străini acreditați în 
Franța.

Arătind că, prin lucrarea sa, a 
ținut să aducă un vibrant oma
giu personalității președintelui 
statului român — Nicolae 
Ceaușescu — una dintre cele 
mai marcante figuri ale vie
ții politice internaționale —, 
Michel P. Hamelet a declarat că, 
în elaborarea volumului său, s-a

bucurat de o totală libertate de 
spirit și de interpretare, 
inte de 
omului, 
român 
deauna 
rămîne 
spirit 
m-au condus în elaborarea a- 
cestei lucrări au avut în per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu un excepțional mo
del". Autorul volumului a sub
liniat, totodată, semnificația a- 
cestui eveniment publicistic în 
contextul general ..............
franco-române. 
prietenie 
România, 
suport al 
drul unei
ce mai ample și mai eficiente, 

întilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

„îna- 
toate, m-a atras destinul 
deoarece șeful statului 
întruchipează dintot- 

un militant, a fost și 
un om. Libertatea de 
și independența care

al relațiilor 
Multiseculara 

dintre Franța și 
a spus el, rămîne un 
permanenței în ca- 
cooperări din ce în

R Bătălia a fost aspră 
pentru fiecare metru

Referlndu-se la informațiile 
difuzate de rețeaua de televi
ziune C.B.S. și de presa din 
S.U.A., privind însoțirea de către 
consilieri americani a trupelor 
saigoneze cate au pătruns pe te
ritoriul laoțian, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, a declarat că „dacă a- 
ceste informații vor fi reale, 
cei care se află în haos vor fi 
retrași imediat". El a reafirmat 
„că nu sînt folosite trupe te
restre sau consilieri americani 
în această țară".

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat, Robert McCloskey, a 
admis că „echipe sanitare ame
ricane ar putea fi trimise în 
zona luptelor din Laos pentru 
a ridica echipajele avioanelor 
și elicopterelor doborîte" și că 
aceste echipe „ar putea fi în
soțite de militari înarmați care 
să le asigure protecția".

ALGERIA
CONDAMNĂ AGRESIUNEA'*„Algeria condamnă cu fermitate agresiunea americano- saigoneză în Laos și își reafirmă sprijinul total și necondiționat față de cauza justă a popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian" — se subliniază într-o declarație dată publicității de ministrul al- gerian al afacerilor externe, Abdelaziz Bouteflika. Algeria — relevă declarația — „este convinsă că pentru o soluționare justă și trainică a situației din Indochina trebuie să li se asigure popoarelor din această peninsulă posibilitatea de a decide în libertate asupra problemelor lor".

încheierea „SPERĂM CA RELAȚIILE INTRE

lucrărilor VENEZUELA Șl ROMANIA

Congresului SĂ FIE TOT MAI CORDIALE"

DECLARAȚIA M.A.E. CUBANEZ
Ministerul Afacerilor Externe 

al Cubei reafirmă solidaritatea 
poporului cubanez cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Indo
china și își exprimă încrederea 
fermă că patrioții din Vietnam, 
Cambodgia și Laos vor obține 
victoria in lupta sacră împotriva 
imperialismului — se subliniază 
într-o declarație dată publicită
ții la Havana, în care este con
damnată cu hotărîre intervenția 
americano-saigoneză în Laos. 
Guvernul S.U.A., se arată în de
clarație, a săvîrșit un nou act a- 
gresiv, care reprezintă încă o 
dovadă că dorește să-și impună 
dominația in Indochina.

FĂRĂ „NORDEK"...
Capitala dane

ză găzduiește în- 
cepînd de sîm- 
bătă 
sesiunii 
llulul 
Este o 
devenită 
țlonală 
duce in jurul a- 
celelașl mese mi
niștri și parla- 
Danemarca, Sue-

COMUNICAT 
KHMERO-LAOȚIAN

Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit al Cam- 
bodgiei, s-a întîlnit cu prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, în- 
tr-o localitate situată în regiu
nea frontierei laoțiene. După în- 
tilnire, a fost dată publicității o 
declarație comună, — transmisă 
de agenția China Nouă — care 
precizează că, în cursul între
vederilor, au fost examinate 
„situația extrem de gravă crea
tă în Indochina ca urmare a in
tensificării și extinderii agresiu
nii americane, precum și pro
blemele luptei comune a celor 
două popoare".

Popoarele khmer și laoțian, se 
spune în încheiere, mulțumesc 
în mod sincer țărilor socialiste, 
guvernelor și popoarelor iubi
toare de pace din întreaga lume 
pentru ajutorul acordat luptei 
lor juste împotriva agresiunii 
americane.

Președintele Rafael 
dintre

Caldera
cele

despre cooperarea 
două tari

lucrările 
Consi- 

nordlc. 
reuniune 

tradi- 
care a-

mentarl din 
dia, Norvegia, Finlanda ș-i Is
landa. Consiliul nordic îngă
duie examinarea problemelor 
de interes comun, mai ales 
pe plan economic, dar, dese
ori, interesele divergente re
duc din eficacitatea proiecte
lor luate în considerare. Nor
dul continentului cunoaște în 
această privință destule pro
bleme complicate, derivate din 
caracteristicile fiecărei econo
mii naționale.

Comentatorii remarcă faptul 
că în acest an, pentru prima 
oară, după o lungă perioadă, 
nu se mai aduce în discuție 
planul cunoscut sub denumi
rea de „Nordek». Abandonarea 
acestui proiect de uniune eco
nomică scandinavă, care a do
minat contactele diplomatice 
dintre cele cinci state în ulti
mii ani, se datorește poziției 
adoptate de Finlanda care la 
24 martie 1970 a anunțat refu
zul său de a subscrie unui a- 
semenea acord din conside
rente politice ș-i economice. 
Clasarea, cel puțin temporară 
a „dosarului Nordek» a dezvă
luit dimensiunile dezacorduri
lor dintre statele nordice.

La baza proiectului „Nor- 
dek“ s-a aflat un plan menit 
să ducă la crearea unui orga
nism economic comun din 
care să facă parte Danemarca, 
Suedia și Norvegia. Discuțiile 
s-au încheiat fără nici un re
zultat în 1959. După aproape 
un deceniu, în 1968, Danemar
ca a relansat ideea, într-un 
cadru lărgit : cele cinci state 
ale nordului. De altfel, atunci 
a intrat în circulație mondia
lă și formula „Nordek». Ideea 
era aceea a promovării unei 
politici economice comune, 
mergînd pînă la o integrare 
cu unele „structuri comunita
re'* ce vădeau o tendință su- 
pranațională generatoare de 
contradicții. In general, s-a 
observat că proiectul suferea 
prin o serie de neclarități care 
au accentuat neînțelegerile. 
Problemele economice erau a- 
gravate de cele politice — ar
monizarea era îngreunată de 
apartenența unor țări nordice 
la N.A.T.O. ceea ce venea în 
conflict cu neutralitatea alto
ra (Suedia, Finlanda). Compli
cații au provenit și din pro
blema atitudinii față de Piața 
Comună. Modificările ulterioa
re aduse proiectului nu l-au 
mai putut salva. Cel puțin, 
deocamdată.

Lipsa de convergență în do
meniul „Nordek» nu împiedi
că, totuși, colaborarea pe alte 
planuri. Anul trecut, în au
gust, cele c-inci țări au decis 
să creeze un Consiliu minis
terial nordic și au hotărît să 
intensifice cooperarea econo
mică. Observatorii politici se 
întreabă dacă prima dezbatere 
nordică fără „Nordek» va în
gădui realizarea unui acord 
mai substantial. Unii sceptici 
cred că și fără „Nordek» dis
tanțele rămîn aceleași...

Comandamentul trupelor S.U.A. 
de la Saigon a recunoscut vi
neri că, de la începutul opera
țiunii denumită „Lam Son 719“, 
prin care forțele americano-sai- 
goneze au invadat teritoriul 
Laosului, a pierdut 20 elicoptere, 
relatează agenția U.P.I. Mai 
mulți membri ai echipajelor au 
fost uciși sau răniți. Elicopterele 
americane au fost doborîte de 
bateriile antiaeriene ale forțelor 
patriotice, al căror foc, după 
cum au declarat piloții, * fost 
„foarte intens".

dentul Agerpres, Eugen lo
nescu. transmite : La Brati
slava au luat sfîrșit, vineri, 
lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Interna
ționale a Studenților. Au fost 
adoptate mai multe rezoluții 
cu privire la activitatea vii
toare a organizației și prin
cipalele probleme internațio
nale actuale. Participanții 
și-au exprimat deplina lor 
solidaritate cu lupta popoa
relor din Asia, Africa și.A- 
merica Latină împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
independență și eliberare 
națională, cu lupta tuturor 
popoarelor lumii pentru 
pace, democrație și progres 
social.

Congresul a ales organele 
conducătoare ale U.I.S. Uni
unea Asociațiilor Studenților 
din România a fost _ aleasă 
membră 
cutiv și 
U.I.S.

Vineri,

„Sperăm ca relațiile între 
nezuela și România să fie 
mai cordiale" — a declarat 
ședințele Republicii Venezuela, 
Rafael Caldera, răspunzînd, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
la o întrebare a trimisului Ager- 
pres, Vasile Oros, în legătură cu 
relațiile venezuelano-române.

Aceste relații, a spus în conti
nuare președintele, au un ele
ment comun important, și anu
me — faptul că ambele țări sînt 
producătoare și exportatoare de 
petrol. Reprezentanții petrolului, 
industriei, sindicatelor și al gu
vernului Venezuelan au vizitat 
România și au fost primiți în 
mod cordial. De asemenea, au 
vizitat Venezuela reprezentanți 
români".

Considerăm, a menționat șeful, 
statului Venezuelan, că în cadrul 
cooperării economice există posi
bilități pe care trebuie să le ex
plorăm și care pot aduce bene
ficii pentru ambele națiuni. In a- 
celași timp, nu putem uita că

Ve- 
tot 

pre-

România este o țară de origine 
latină și, în cele din urmă, la
tinitatea este prezentă în adîncul 
sufletului latino-american. Consi
derăm că există elemente cultu
rale și valori care pot fi explo
rate în comun și care pot favo
riza armonia și prietenia dintre 
ambele națiuni".

• LA Geneva s-a anunțat 
că 800 de milioane de tele
spectatori din cinci conti
nente vor putea să urmăreas
că în direct, timp de o oră, 
emisiunea specială consacra
tă tineretului în era electro
nicii, care va avea loc la 17 
iunie, la Geneva, cu prilejul 
inaugurării marii expoziții 
internaționale „Telecom-71“, 
organizată de Uniunea In
ternațională de Telecomuni
cații (U.I.T.). La această ex
poziție, a cărei deviză va fi 
„Mesajul secolului al XXI- 
Iea", vor lua’ parte 139 de 
țări membre ale U.I.T.

Cu prilejul unei conferințe 
de presă, Mohammed Mili, 
secretarul general al U.I.T., 
a declarat că aproximativ 
400 de specialiști din 37 de 
țări au și început pregătirea 
acestei mari întîlniri inter
naționale. Conferința va fi 
precedată de un colocviu.

INCIDENTE IUI CAPITALA IORDANIEI
în cursul zilei de joi, a- 

nunță agenția France 
Presse, în cartierul Ham- 
lar din Amman au avut 
Ioc noi incidente între 
forțele armate iordaniene 
și grupurile înarmate ale 
palestinienilor.

Surse iordaniene arată că a- 
ceste incidente au izbucnit în 
urma unei operațiuni de con
trol efectuate de unități ale 
armatei iordaniene în zona

Djebel Nasr, în partea de
nord a orașului. Surse pales
tiniene afirmă, pe de altă 
parte, că la originea inciden
telor se află încercarea uni
tăților iordaniene de a confis
ca unele depozite de arme ale 
forțelor de miliție palestinie
ne. Aeroportul de la Amman 
a fost închis timp 
multe ore în cursul 
joi.

de mai 
zilei de

a Comitetului Exe- 
a Secretariatului

delegațiile unor or-
ganizații studențești partici
pante la lucrări au fost pri
mite de Ludwik Svoboda, 
președintele R.S. Cehoslova
ce. La primire a participat 
si Traian Ștefănescu, preșe
dintele U.Â.S.R.. șeful dele
gației române la Congresul 
U.I.S.

Ludwik Svoboda,

CUVINTAREA LUI GH. DIACONESCU IN COMITETUL SPECIAL 
PENTRU PROBLEMA DEFINIRII AGRESIUNII

prezen-

CURTEA INTERNAȚIONALĂ DE JUSTIȚIE

Lulnd cuvîntul în cadrul dez
baterilor Comitetului special 
pentru problema definirii agre
siunii, ale cărui lucrări se des
fășoară în prezent la New York, 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., a arătat 
că importanța deosebită pe care 
România o acordă adoptării u- 
nei definiții a agresiunii își are 
originea în concepția generală a 
politicii sale externe, de pace și 
cooperare, întemeiată pe princi
piile independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne.

Subliniind că înfăptuirea aces
tor principii este indisolubil le
gată de eliminarea forței din re
lațiile dintre state,

tățirea climatului international, 
reprezentantul tării noastre a 
expus pe larg vederile delegației 
române cu privire la principa
lele elemente componente ale 
unei definiții a agresiunii. între 
acestea, un loc esențial trebuie 
să îl ocupe precizarea că folosi
rea forței sub orice formă, direct 
sau indirect, trebuie ratificată 
drept act de agresiune. De ase
menea, după părerea delegației 
române, ar trebui ca în definiția 
generală a agresiunii să se men
ționeze, în însăși partea ei de 
fond, faptul că nici o considera- 
țiune, de ordin politic, militar 
sau de altă natură, nu poate 
constitui o justificare pentru fo
losirea forței de către un stat 
sau grup de state.

Curtea Internațională de Justiție d« 
la Haga a început, zilele trecute, exa
minarea problemei teritoriului Namibiei, 
administrat în mod ilegal de Republica 
Sud-Afrlcană. Instanța juridică nu va 
pronunța nici o hotărîre, ci se va ocu
pa doar de examinarea cazului Namibiei 
din punct de vedere al dreptului Inter
național, oferind O.N.U. baza juridică 
pentru eventuale decizii In tema res
pectivă.

Curtea Internațională de Jus
tiție, organ judiciar principal 
al O.N.U., a fost creată în vir
tutea articolului 92 al Cartel 
Națiunilor Unite. Ea funcțio
nează pe baza unui statut, in
trat în vigoare la 24 noiem
brie 1945. Pot adera la acest 
statut nu numai statele mem
bre ale O.N.U. ci și alte state. 
Elveția și ducatul Lichten
stein, de pildă, deși nu sînt 
membre ale O.N.U. au aderat 
la statutul Curții Internaționa
le de Justiție.

Curtea se compune din 15 
judecători, aleși cu majorita
te absolută de voturi de Adu
narea Generală a O.N.U. șl de 
Consiliul de Securitate pentru 
o. perioadă de nouă ani (Ia 
fiecare trei ani, o treime din 
judecători sînt reales:). Corpul 
de judecători sînt aleși indife
rent de cetățenia lor, dintre 
persoane cu înalte calități 
morale, care îndeplinesc con
dițiile cerute în țările lor pen
tru a fi numiți în funcțiile ju
diciare cele mai Înalte, sau 
sînt juriști de o competentă 
recunoscută în dreptul inter
național. în componența Curții 
nu pot, însă, intra doi cetățeni 
ai aceluiași stat. Membrii 
Curții se bucură, în îndepli
nirea îndatoririlor lor judecă
torești, de privilegiile șl imu- 
nltățile diplomatice.

Curtea Internațională de 
Justiție este competentă să 
dea hotărîrl și avize consul
tative în probleme juridice, ca 
de pildă, Interpretarea unui 
tratat sau a unei reguli de 
drept internațional, constata
rea încălcării unei obligații 
internaționale etc. Ea nu poa
te, ca de altfel întregul orga
nism al O.N.U. să se ocupe de 
probleme interne ale unui stat.

Curtea lucrează valabil în 
prezența a cel puțin nouă 
membri șl se pronunță cu vo
tul majorității completului. 
Audierile Curții sînt publice. 
Curtea își pronunță avizele 
sale consultative în ședință 
publică, după ce sînt înștiin
țați despre aceasta secretarul 
general al O.N.U. șl reprezen
tanții membrilor O.N.U., al al
tor state și ai organizațiilor 
Internaționale direct 
sate.

COPENHAGA. In p—— 
ța unui numeros public, în 
sala Cinematecii de stat 
„Fond Filmen“ din Copen
haga au fost deschise „Zilele 
filmului românesc". La spec
tacolul de gală, unde a fost 
prezentat filmul „Dacii", au 
participat ambasadorul Româ
niei în Danemarca, Gheorghe 
Ploieșteanu, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Co
penhaga, reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice, ziariști. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
actrița Ioana Bulcă și regizo
rii Sergiu Nicolaescu și Ma- 
nole Marcus.

cportajele despre 
Budapesta încep, 
deseori, de pe 
Gellert. Poate pen
tru că ne-am fa
miliarizat cu ima

ginea panoramică a orașului, 
cu aglomerarea de clădiri ma
sive, pe zidurile cărora timpul 
și-a depus amprentele și pe 
lingă care Dunărea se scurge 
fără grabă. Poate pentru că de 
pe această colină către care 
oamenii orașului urcă frecvent 
spre a admira un peisaj îndră
git, Budapesta iși dezvăluie, cu 
generozitate frumusețile sale. 
Firește, poți contempla capi
tala ungară și de pe înălțimea 
Harmashatar, chiar dacă une
le amănunte ale decorului ur
ban sînt mai puțin vizibile. 
Gellertul are, însă, avantajul 
de a-ți proiecta privirea către 
inima orașului, către arterele 
sale centrale.

Budapesta înseamnă „Inima 
Ungariei". O dovedesc chiar 
cifrele: peste 20 la sută din 
populația țării trăiește în ora
șul de pe Dunăre. Pe cel 526 
kmp. — suprafața capitalei — 
se concentrează 43 la sută din 
industria întregii republici. In 
uzinele ce au prins rădăcini 
în oraș lucrează peste 650 000 
muncitori. Specialitățile lor 
sînt din cele mai diferite: de 
Ia instrumente de precizie lu
crate cu finețea bijutierului 
pină la vase fluviale, de la 
produse farmaceutice la con
fecțiile de o eleganță recunos
cută pe piața europeană. Ora
șul acesta efervescent nu este 
numai o citadelă industrială. 
In amfiteatrele sale învață 
45 000 de tineri (din cei 85 000 
de studenți ai Ungariei). La 
Budapesta funcționează 19 tea
tre (țara vecină are în total 33 
de temple ale ThalLei). Am pu
tea continua să facem apel Ia 
statistici. Dar Budapesta nu 
este un oraș pe care îl poți 
descrie doar în limbajul rece 
al cifrelor...

Pe străzile sale istoria te so
licită deseori. Sînt, desigur, zi
duri de cetățuie între care 
s-au înfiripat muzee, ziduri ce 
poartă povara multor secole. 
Dar sînt și locuri care aparțin 
unui trecut apropiat. Par- 
curgind bulevardele peste care 
plutește un freamăt reconfor
tant îți amintești de faptul că 
doar cu 26 de ani în urmă ele 
au fost scena unei singeroase 
bătălii. Atunci- frontul se afla 
chiar aici, în inima orașului, 
pe străzile pe care acum oa
menii se plimbă liniștiți.

Din frazele telegrafice ale 
comunicatelor de război se 
reconstituie o istorie zbuciu
mată. Timp de 80 de zile, fâ- 
cînd dovada unui eroism im
presionant, ostașii Corpului 7 
armată român, umăr la umăr 
cu militarii sovietici, au luptat 
pentru ca Budapesta să-și do- 
bindească libertatea. Ei au 
avut dificila misiune de a 
străpunge dispozitivul strate
gic germano-horthyst și de a 
izgoni pe hitleriștii care în
cercau să-și păstreze pozițiile 
de la Budapesta. Primii os
tași români au pătruns in oraș 
la 1 ianuarie 1945. 
dinul comandantului 
lui 7 armată se 
„Prin lupte grele, 
crificii însemnate, 
Corpului 7 armată 
Ia marginea Budapestei și de 
pe acum au început să pă
trundă în inima orașului... 
Monumentele și obiectele de 
artă, instituțiile culturale și 
așezămintele de interes public 
vor fi cruțate cu grijă... Cer 
trupelor Corpului 7 armate să 
se bată cu îndîrjire pentru a în-

vinge...". 
deoarece 
înaintat se cercau nenumărate 
jertfe, deoarece pentru fieca
re casă și pentru fiecare stra
dă cucerită trebuia plătit un 
greu tribut de singe. Dar osta
șii și ofițerii români, împreu
nă cu militarii sovietici, din 
unitățile Frontului 2 Ucrai
nean, au demonstrat Înaltul 
lor spirit de sacrificiu. Pla
nurile comandamentului hit- 
lerist prevedeau o rezisten
ță prelungită, chiar dacă a- 
ccasta ar fi însemnat distru
gerea totală a orașului. Osta
șii români dovedind o e- 
xcmplară conștiință a datoriei 
au pătruns în dispozitivul ina
mic, cucerind numeroase o- 
biective de deosebită impor
tanță strategică. Mormintele 
eroilor români pe care Ie în
tâlnești în cimitirul Răkosliget 
și în alte cimitire evocă dra-

intere-

părțl în
Curte

Numai statele pot fi 
cauzele dezbătute de _____
care, în afara litigiilor de or
din juridic supuse de state sau 
grupuri de state Interesate, 
poate fi chemată să dea avize 
asupra unor chestiuni juridice 
înaintate de O.N.U. sau de 
Instituțiile anexe ale organi
zației mondiale.

i

în or- 
Corpu- 

spunea: 
cu sa- 

unitățile 
au ajuns

matica Încleștare de acum 26 
de ani. La operațiunile desfă
șurate pentru eliberarea între
gului teritoriu al Ungariei Ar
mata Română a luat parte cu 
17 divizii de infanterie și ca
valerie, un corp aerian, două 
brigăzi de artilerie antiaeria
nă, o brigadă de căi ferate 
și alte unități cu un efec
tiv total de peste 210 000 
oameni, 42 700 de ofițeri și 
soldați romăni și-au sacri
ficat viața in luptele purtate 
pe pămîntul țării vecine.

26 de ani au trecut de a- 
tunci. Bombele mușcaseră din 
trupul orașului, lăsînd urme 
ce păreau greu de șters. Dar 
Budapesta oferă astăzi tabloul 
unui oraș în continuă dezvol
tare. Numeroase cartiere noi 
au modificat peisajul tradițio
nal. Dar nu este vorba doar 
de bilanțul urbanistic. Edilii 
orașului se preocupă de pers
pectivele Budapestei, de întîl- 
nirea cu anul 2000. Edificiilor 
noi Ii se vor adăuga altele 
care, deocamdată, se găsesc 
pe planșetele proiectanților. 
Dar preocupîndu-se de viitor, 
oamenii nu pot uita nici tre
cutul. De aceea iși amintesc 
cu recunoștință de cei ce, in 
urmă cu 26 de ani, au adus 
Budapestei libertatea...

M, RAMURA

Solidari cu patrioții
sud-coreeni I

Mitingul
Ieri după-amiază, în sala de 

festivități a Rafinăriei Ploiești a 
avut loc un miting de solidaritate 
a tineretului din localitatea Plo
iești cu lupta dreaptă a poporului 
și tineretului coreean, a patrioți- 
lor sud-coreeni !

La miting au participat peste 
1000 de tineri muncitori șl elevi 
din municipiul Ploiești, precum și 
activiști ai C.C. al U.T.C. șl al

tineretului din Ploiești
tea internationalists a tineretului 
român cu lupta dreaptă a patrio- 
ților sud-coreeni, care în condiți
ile grele ale terorii instituite de 
regimul antipopular de la Seul 
duc o luptă eroică pentru realiza
rea aspirațiilor lor legitime de li
bertate, independentă și unificare 
pașnjcă a țării. Vorbitorul a evo
cat pe larg represiunile sînge- 
roase la care sînt supuși în Core-

de îmbuna-

AMERICAN

1971, precum și 
stat pe anul in

publici! Panama trebuie să fie 
satisfăcută pînă la 12 mai a.c.

zonă vastă și din ce în 
importantă" .

a economiei naționale și a cul
turii pe anul 
a bugetului de 
curs.

general 
salutat sem- 

de către reprezentanții
• CANADA șl Republica Cuba 

au căzut de acord asupra începe
rii unor negocieri în vederea re
glementării bilaterale a proble
melor privitoare la deturnările de 
avioane, anunță un comunicat dat 
publicității la Ottawa. Ca urmare, 
o delegație guvernamentală cana
diană, condusă de Andre Bisso- 
nnette, subsecretar de stat ad
junct pentru problemele externe, 
este așteptată să sosească la Ha
vanaw

• SECRETARUL 
O,N.U., U Thant, a 
narea 
unor țări, între care și Româ
nia, a Tratatului cu privire la 
interzicerea amplasării armelor 
nucleare și a altor arme de dis
trugere în masă pe teritoriile 
submarine și în subsolul lor. 
„Acord o importanță deosebită, 
a spus U Thant, faptului că 
tratatul conține obligația asu
mată de toți participanții de a 
continua cu bună credință ne
gocierile privind noi măsuri în 
domeniul dezarmării, în vederea 
prevenirii cursei înarmărilor în 
această 
ce mai

DIN CAMERA COMU
NELOR

• CAMERA Comunelor a a- 
doptat joi seara, fără vot, în cea 
de-a doua lectură, proiectul de 
lege guvernamental privind na
ționalizarea parțială a compa
niei de automobile și de echipa
ment „Aerospațial" — „Rolls 
Royce".

Proiectul de lege guvernamen-

VOTUL
tal va fi examinat la 15 februa
rie și de Camera Lorzilor, 
care 
nare

va fi prezentat spre 
reginei Elisabeta.

LA ULAN BATOR

după 
sem-

s-au 
de-adesfășurat lucrările celei

IV-a sesiuni a Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, în cea 
de-a 7-a legislatură a sa. Pe 
ordinea de zi a sesiunii au figu
rat dezbaterea și adoptarea 
planului de stat de dezvoltare

CONSUL
LA LENINGRAD

• La Leningrad a sosit, pentru 
a-și prelua funcția, Coolver Gli
cine, numit de guvernul ameri
can .consul genețal- al> S.U.A. în 
acest oraș.

După cum anunță agenția 
TASS, consulate generale ale 
U.R.S.S. și S.U.A. se deschid la 
San Francisco și Leningrad, po
trivit înțelegerii de principiu la 
care au ajuns cele două guverne 
în anul 1969.

• REPUBLICA Panama a ce
rut joi S.U.A. să retragă mem
brii așa-numitului „Corp al pă
cii" aflați pe teritoriul panamez, 
transmite agenția A.P., citind 
surse guvernamentale de la Ciu
dad de Panama. Potrivit acor
dului existent în acest sens în
tre cele două state, cererea Re

CERCETĂRILE 
DE LA MONTEVIDEO

• POLIȚIA Uruguayans a în
ceput joi o vastă operație de în
registrare a celor 1,3 milioane 
■locuitori .ai capitalei țării în 
speranța descoperirii autorilor 
răpirii ambasadorului britanic 
Geoffrey Jackson, a diplomatu
lui brazilian Diaz Gomide și a 
agronomului american Claude 
Fly. In felul acesta, toți locui
torii orașului Montevideo vor fi 
„filtrați" de poliție.

Comitetului județean Prahova 
U.T.C.

Au fost de față, de asemenea. 
Pak Bon Son, consilier al Amba
sadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești și alți membri al ambasadei. 
Mitingul a fost deschis de tovară
șul Andrei Neacșu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Ploiești 
al U.T.C.

A luat cuvîntul tovarășul1 Corio. 
Ian . Voinea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
U.T.C., care a subliniat solidarita-

ea de sud patrioții uniți în jurul 
Partidului Revoluționar pentru 
Unificare, înființat în 1969. El a 
condamnat cu tărie recenta îns
cenare judiciară de la Seul, în ca
drul căreia 6 patrioți sud-coreenl 
au fost condamnați la moarte iar 
8 Ia închisoare pe viață, precum 
șl refuzul autorităților sud-core- 
ene de. a pune în libertate un pi
lot și de a returna un avion al 
R.P.D. Coreene care, în decembrie 
1970, a fost nevoit să aterizeze 
forțat, datorită condițiilor meteo
rologice nefavorabile, în Coreea 
de sud. In continuare vorbitorul

a spus: „Tineretul patriei noas
tre socialiste, căruia îi sînt scumpe 
idealurile de pace și libertate 
pentru care și-au vărsat sîngele 
multe generații, alături de între
gul nostru popor, își exprimă so
lidaritatea internaționallstă cu lu
pta poporului și tineretului core
ean, a patrioților sud-coreeni pen
tru unificarea pașnică și democra
tică a țării.

In continuare au luat cuvîntul 
Dumitru lonescu, muncitor strun
gar la Uzinele de utilaj petrolier 
„1 Mai-Ploiești și Constantin Chj- 
vulescu, elev la Liceul industrial 
U.P.E.T.R.O.M. care au transmis 
mesajul de prietenie și solidari
tate al tineretului ploieștean, al 
întregului tineret român cu lupta 
dreaptă a poporului șl tineretului 
coreean.

La miting a luat cuvîntul, de a- 
semenea, Pak Bon Son. consilier 
al Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București, care a evocat pe larg 
lupta în condițiile grele ale tero
rii Și represiunii, pe care o duc 
patrioții sud-coreeni animați de 
năzuința de libertate șl unificare 
pașnică a patriei și a mulțumit or
ganizatorilor, partj cipanțllor la 
miting, tineretului și poporului 
român pentru solidaritatea fră
țească și sprijinul pec are îl acor
dă cauzei drepte a poporului co
reean.

Participanții Ia miting au adop
tat apoi o moțiune în care se rea
firmă sprijinul deplin al tineretu
lui român față de lupta dreaptă 
a poporului coreean, se condamnă 
acțiunile de sălbatică teroare dez
lănțuite împotriva patrioților sud- 
coreeni de regimul anțipopular de 
la Seul, se sprijină cererile drepte 
ale populației sud-coreene care 
luptă împotriva ocupației străine, 
precum dreptul său sacru de a fi 
singurul stăpîn al destinelor sale.

In încheierea mitingului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă în
suflețită, participanții au vizionat 
filmul artistic ,Un rododendron 
în spatele frontului", producție a 
studiourilor din R.P.D. Coreeană.

BAZIL ȘTEFAN
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