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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI

Hunedoara
e ..Decada record In producție șl activitatea 

voluntar patriotică a tineretului" consemnează 
un prim bilanț : echipele conduse de loan Vin- 
țan și Ion Alexe de la E. M. Teliuo au dat pes
te plan, în mimai 3 zile, 250 tone minereu de 
fier. La exploatarea minieră Ghelar, echipele lui 
Teodor Blaga și lordache Scînteie au obținut 
312 tone minereu peste plan.

Brigada lui Mihai Ceucă, de Ia E.M. Uricani, a 
dat peste plan 68 tone de cărbune, lucrînd trei 
zile peste orele de program. Tinerii de la E.M. 
Uricani și-au propus ca pină în ziua congresului 
să extragă suplimentar 220 tone cărbune. La 
atelierul mecanic al minei, 11 tineri au reparat, 
in timpul lor liber, 2 stații de acționare la cra
tere, iar 20 de uteciști din organizația nr. 6 au 
colectat, într-o singură zi, 16 tone fier vechi. 
Succese record au fost consemnate și în activi
tatea tinerilor din Lupeni. Brigăzile conduse de 
Ion Mandache. Nicolae Aristide și Petre Con
stantin av. extras împreună din adîncuri în zi
lele respeciive cu 166 tone de cărbune mai mult 
doct* se planificase.

Brașov
• Miercuri dimineața, din gara Brașovului v* 

pleca spre oțelăriile patriei un tren special» 
marșrut. Expeditorul : Comitetul județean Bra
șov al U.T.C., in numele celor peste 69 000 de ti
neri ciți numără organizația județeană. La co
lectarea celor 1200 tone do fier vechi s-au evi
dențiat în mod deosebit organizațiile U.T.C. de 
la Uzinele de autocamioane șl tractoare Bra
șov, Combinatul chimic și U.P.R.UX. Făgăraș, 
Uzina Electroprecizia Săcele.

• Intre organizațiile de tineret din uzinele 
constructoare de mașini s-a declanșat întrecerea 
in producție dotată cu „Cupa calității" la urmă
toarele obiective : realizarea cantitativă și cali
tativă a sarcinilor de producție, economia de 
energie, materii prime și materiale, organizarea 
rațională a locurilor de muncă și ridicarea mă
iestriei profesionale.

Sala compresoarelor de la Com
binatul de îngrășăminte azotoose. 

din Piatra Neamț

NICOLAE CEAUȘESCU
la Manarea generală a reprezentanților 
salariaților de la Uzinele „23 August"
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Dolj
Duminică dimineața «-a 

deschis la Fillași primul 
șantier local al tineretului 
din județ, avind ca obiec
tiv desecarea unei supra
fețe de 300 hectare. Ince- 
pînd din aceeași zi, se lu
crează continuu in brigăzi 
și echipe de cite 30 de 
tineri. De asemenea, o 
garnitură de 19 vagoane 
încărcate cu metale veohl 
a plecat spre Hunedoara.

A ÎNDEPLINI

Datoriile față de tineri,

datorii față de noi înșine

iSs?
MANDATUL

ÎNCREDINȚATÎnseamnă a dezbate și
SOLUȚIONA PROBLEMELE LOR

DE TINERI
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Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a adre
sa participanților la această 
adunare generală și — prin 
dumneavoastră — tuturor sa- 
lariaților Uzinelor „23 August" 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. (A- 
plauze puternice).

Am ascultat cu multă sa
tisfacție cuvîntul participanți- 

>r la adunare ; ceea ce m-a 
.npresionat în mod deosebit a 

fost nivelul general ridicat al 
discuțiilor, faptul că toți to
varășii care au vorbit — mun
citori, ingineri, tehnicieni — 
s-au preocupat înainte de toa
te de asigurarea bunului mers 
al unității, de problemele dez
voltării sale viitoare, au acor
dat atenția principală punerii 
mai largi în valoare a rezer
velor de sporire a producției, 
îmbunătățirii calității produ
selor, ridicării la un nivel su
perior a întregii activități e- 
conomice a uzinei. Aș putea 
spune că discuțiile din cadrul 
adunării au confirmat încă o 
dată justețea politicii partidu
lui nostru de a atrage masele 
populare la dezbaterea și so
luționarea problemelor condu
cerii vieții economice și so
ciale, ilustrează creșterea ni
velului de pregătire și dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii din patria 
noastră. w

în cursul dezbaterilor s-au 
făcut propuneri numeroase, au 
fost evidențiate rezultatele bu
ne obținute pînă acum, s-au 
adus critici îndreptățite ; toate 
acestea demonstrează că mun
citorii, tehnicienii și inginerii, 
conducerea uzinei — acțio- 
nînd în comun — sînt preo

cupați să asigure folosirea în 
condiții cit mai bune a mij
loacelor pe care le au la înde- 
mînă pentru a-și aduce con
tribuția la creșterea avuției 
naționale a României socia
liste. Ați dovedit, tovarăși, că 
acționați ca adevărați stăpîni 
ai mijloacelor de producție, ca 
proprietari, ca oameni răspun
zători față de bunăstarea și 
prosperitatea patriei noastre 
socialiste ! (Aplauze puternice).

Avem într-adevăr în uzina 
dumneavoastră rezultate bune. 
Mă bucură faptul că ați înde
plinit prevederile cincinalului 
— mai cu seamă că acum cîți- 
va ani în Uzinele „23 August" 
se manifestau o serie de ră- 
mîneri în urmă, deficiențe se
rioase. Se pare că ultimii doi- 
trei ani au adus schimbări 
importante în activitatea uni
tății.

Cunosc mai îndeaproape u- 
nele secții ale uzinei ; știu cum 
arătau, de exemplu. în 1967. și 
cum arată ele astăzi, le-am 
văzut recent, cu cîteva săptă- 
mîni în urmă. într-adevăr. s-a 
produs o transformare radica
lă, deși n-aș putea spune că 
nu mai este cite ceva de fă
cut — și dumneavoastră știți 
mai bine acest lucru. Dar, 
ceea ce trebuie subliniat este 
că s-au realizat schimbări 
foarte serioase în organizarea 
producției și a muncii, ceea ce 
a dus Ia creșterea nivelului 
tehnic și a productivității 
muncii, la ridicarea calității 
produselor ; de altfel, inspec
torul general cu calitatea a și 
renunțat să mai ia cuvîntul 
(Animație, aplauze). Ați asigu
rat totodată dezvoltarea pu
ternică a uzinei, construind noi 
capacități de producție. Toate 
acestea reprezintă succese im

portante, și aveți tot dreptul să 
vă mândriți cu ele ; putem 
spune, într-adevăr, că Uzina 
„23 August" în cincinalul pre
cedent a făcut progrese mari' 
a înregistrat transformări în
semnate și semnificative. Ele 
sînt, de altfel, o parte a suc
ceselor dobîhdite de întregul 
popor, se înscriu în ansamblul 
rezultatelor pe care clasa mun
citoare, toți oamenii muncii 
le-au obținut în cei cinci ani 
anteriori în dezvoltarea patriei 
noastre socialiste.

Ați luat cunoștință de aceste 
rezultate — cred că toți tova
rășii au citit Comunicatul re
cent publicat — și nu doresc 
să mă refer la ele, dar trebuie 
să spunem că în obținerea lor, 
dumneavoastră, în general 
constructorii de mașini, ați a- 
dus o contribuție de seamă. 
Iată de ce doresc să felicit din 
inimă pe toți muncitorii, ingi
nerii și.tehnicienii din această 
uzină pentru realizările bune 
obținute în cincinalul care a 
trecut. (Aplauze).

Doresc, de asemenea, să a- 
dresez calde felicitări organi
zației de partid, tuturor comu
niștilor, organizației sindicale 
și de U.T.C., care au depus e- 
forturi susținute și au muncit 
cu perseverență, dînd viață 
sarcinilor trasate de Comitetul 
Central al partidului nostru. 
(Aplauze).

Dar, așa cum au spus aici 
unii tovarăși, succesele mari 
înfăptuite pină acum nu tre
buie să ne ducă la automulțu- 
mire, nu trebuie să ne facă să 
uităm de lipsurile care s-au 
manifestat și, din păcate, se 
mai manifestă încă în activita
tea colectivului Uzinei „23 
August". S-a vorbit despre

multe neajunsuri — eu consi
der că tovarășii care le-au ri
dicat aici au făcut foarte bine 
— mai sînt, desigur, și altele ; 
cei care n-au luat cuvîntul au 
probabil și ei o serie de obser
vații și critici la adresa activi
tății generale a uzinei, cît și în 
Ce privește organizarea pro
ducției și a muncii, calitatea 
produselor.

într-adevăr, dacă ar fi să ne 
oprim numai la această ultimă 
problemă, nu am putea să nu 
reamintim că o serie de pro
duse ale Uzinelor „23 August" 
au fost livrate beneficiarilor 
cu serioase defecțiuni, că re
buturile — de exemplu în tur
nătorie la piese mari pentru 
utilaje chimice, au produs 
multe greutăți și întîrzieri în 
darea în funcțiune a unor 
combinate chimice. S-au luat 
unele măsuri pentru a remedia 
situația, dar se mai fabrică și 
astăzi utilaje, subansamble și 
piese cu defecțiuni. Este nece
sar să ne oprim și asupra a- 
cestor probleme, deoarece — 
constatînd ceea ce avem bun, 
și sînt multe lucruri bune, dar 
analizînd și ceea ce a fost ne
gativ, și continuă încă să mai 
existe ici colea — vom înțele
ge mai bine ceea ce avem de 
făcut pentru a lichida rapid 
neajunsurile, pentru a ridica 
activitatea generală a Uzinelor 
„23 August", a tuturor oameni
lor muncii, la nivelul exigen
țelor tehnicii moderne, al ce
rințelor și sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea al parti
dului. (Aplauze puternice).

Cunosc de mult uzina dv., 
încă din ilegalitate, cînd am a- 
vut aici organizație de partid

(Continuare în pag. a V-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU 
Central al partidului.

Publicarea cuvîntârii tovarășului 
la recenta plenară a Comitetului 
conținînd motivația științifică a nevoii contemporane de a 
imprima învățămîntului un pronunțat caracter practic, a 
determinat numeroși tineri muncitori, elevi și studenți să ni 
se adreseze în această problemă vitală pentru devenirea 
lor profesională. Părerile, propunerile, sugestiile lor sînt cu 
atît mai oportune acum cînd, Congresul U.T.C. va lua în 
discuție pregătirea pentru muncă și viață a tinerei gene
rații.

pentru producție—organizațiile

mai activ!

hhhbr

U.T.C. trebuie să se manifeste |
I
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HOTĂRÂREA Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la perfecțio
narea pregătirii cadrelor de partid, de stat 
și ale organizațiilor de masă în problemele 
conducerii activității economice și sociale 

(PAG. 2)

Cu privire la efectivul și compoziția partidu
lui, selecționarea, pregătirea și promovarea 
cadrelor din nomenclatura organelor de 

partid si de stat 
(PAG. 4)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

U. R. S. S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit, marți, 
16 februarie a.c., pe A. V. Basov,

ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească,

• CINTARE TINEREȚII
Concurs de creație literară

închinat Congresului U. T. C

PAG. 2
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Folosind prilejul unei întîlnirl 
recente la Cluj, am adresat acad. 
C. Daicoviciu rugămintea de a ne 
împărtăși cîteva dintre opiniile 
domniei sale despre tineri și 
tinerețe. 1

— Mi-ațl amintit, cerîndu-mi 
acest interviu, că sint unul des
pre care știți că iubesc tinere
tul. îmi place să cred că la(a- 
ceastă convingere ați ajuns cu- 
noseîndu-mi activitatea de pînă 
acum : activitatea de dascăl și 
de educator. V-ațl putut con
vinge nu după vorbe ci .Idupă 
fapte că tinerii au fost întot
deauna aproape de inimă mea. 
Aș putea spune : iubesc tinerii 
pentru că sint profesor, dar eu 
cred că adevărul este tocmai 
invers : sînt profesor pentru că 
iubesc tinerii și am simțit întot
deauna atracția pe care am a- 
vut-o față de cei tineri. Vorbind 
de atîtea ori despre misiunea 
pe care o are un dascăl și des
pre condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească ca să fie un 
bun dascăl, repet și astăzi : una 
din condițiile fundamentale este 
aceea de a îndrăgi tinerele 
vlăstare pe care le instruiești, 
pe care le îndrumi, pe care le 
crești și ai vrea să te și în
treacă odată. Idealul nostru, al 
dascălilor, ca și al tuturor oa
menilor mai In vîrstă este să 
lăsăm în urma noastră oameni 
mai buni, mai oțeliți, mai in- 
vățați și mai hotărîți de a duce 
la îndeplinire sarcinile, foarte 
des extrem de grele, dar întot
deauna antrenante pentru că 
ele sînt In interesul patriei, în 
interesul neamului nostru, în 
interesul comunității din care 
faci parte.

Am cunoscut și profesori care 
aveau o teamă nemărturisită, 
dar evidentă, că elevii lor vor 
fi mal buni decît dinșii și-i vor 
întrece. Iată, după părerea mea,

singurul lucru cu care mă pot 
făli : că am devenit un profesor 
bunișor și că și astăzi sint în- 
tîmpinat de foștii mei elevi cu 
sinceră și mare afecțiune. Mă 
grăbesc să adaug că această la
tură bună, această calitate a 
fost și una firească, moștenită 
foarte probabil, din lunga serie 
de dascăli din care mă nasc, 
dar a fost și una conștient cîș- 
tigată prin dascălii mei pe care 
i-am avut și pe care nu-i uit 
niciodată, îi cuprind în sufletul 
meu cu toată căldura pe acei 
dascăli ai mei care au fost se
veri și și-au luat misiunea de 
educatori în serios. Tineretul de 
azi poate nu-și dă seama de 
asta imediat — dar își va da 
seama neîndoios — că spre cei 
exigenți se vor îndrepta în vi
itor și sentimentele lor de dra
goste și de recunoștință. Ce să 
mai spun că o națiune, un 
popor reflectă în virtuțile lui 
calitatea școlii pe care o are, 
iar această școală depinde de 
valoarea și înălțimea morală și 
profesională a dascălilor ? !

REP. : Ca istoric, sînt con
vins, ați meditat deseori la ca
litate, la nota distinctivă a dife
ritelor generații tinere, ca pro
fesor ați observat nemijlocit 
virtuțile tinerilor. In ce raport 
vă situează față de ei bogata 
dv. experiență de viață ?

— Privesc tineretul de azi ți 
cel de ieri — pe care l-am 
crescut — cu ochi înțelegători. 
Le înțeleg șl dorințele și ten
dințele spre care năzuiesc, le 
înțeleg chiar micile greșeli pe 
care le fac fiindcă sînt tineri. 
Caut să-i îndrept, caut să-i a- 
duc pe calea cea bună ; este 
evident că toate aceste stră-

Interviu realizat de 
V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a ll-a)

CUVÎNT

DE DELEGAT
. PETRU POPESCU

Sînt unul dintre cei 2 000 de delegați.
Vorbind despre acei care vor fi reprezentafi în sala 

Congresului de mîine, ca scriitor am sentimentul că s-ar 
putea să vorbesc și unor cititori, intenția mea fiind să 
scriu pentru toate vîrste'le, dar mai cu seamă pentru 
cititorii tineri. Așadar, ce mă gîndesc să supun atenției 
delega,tilor la Congres ? Națiunea română se afirmă în 
lume prin calitățile cele mai importante si cele mai di
verse, folosind în egală măsură curajul și chibzuință, 
demnitatea și modestia, fermitatea și discreția, avîntul 
și echilibrul, tinerețea și maturitdtea, inovația și tradi
ția. Societatea românească nu a fost niciodată mai avi
dă de literatură, de artă bună decît azi, cînd nivelul 
cultural al unui popor odinioară marcat de analfabetism 
corespunde unei avansate civilizații tehnice. Avem un 
public — vîrstnic și tînăr — inteligent, informat, plin de 
discernământ, lucid și responsabil, un public cu înclina
ție artistică, un public de bună formație intelectuală 
care cere cărții românești să fie la înălțimea (ui. Pro
blemele unei societăți socialiste, societate modernă prin' 
însăși esența ei, cu atît mai mult. Frumosul trebuie pri
vit cu ochii zilei de azi. Pe de altă parte, în România 
tineretul este un tineret activ și conștient, pregătit multi
lateral, care alături de întregul popor pășește într-o 
etapă superioară a revoluției noastre. Acest tineret, ai 
cărei cei mai buni reprezentanți vor fi în sala congresu
lui, muncește și învață, se instruiește zi de zi, are un 
orizont larg, politic, cultural, științific. El nu este străin 
de ceea ce se întîmplă azi în lume, de frămîntările și 
preocupările tineretului de pe alte meridiane. Toate 
acestea ne cer o artă responsabilă, lucidă, anga
jată, politică. Și astfel trebuie să se manifeste arta 
românească în concertul artelor lumii. Ne trebuie 
în primul rînd o artă serioasă, izvorîtă din seriozi
tatea cu care omul societății socialiste trăiește, mun
cește, gîndește. Marile realizări ale poporului vor fi 
continuate printr-un efort neobosit, printr-o muncă 
de fiecare zi și de fiecare clipă, printr-o seriozitate de
săvârșită, printr-o ținută morală exemplară. Arta se
rioasă înseamnă muncă multă, înseamnă operă ade
vărată și durabilă. Artistul e o persoană publică și el 
merită această atenție în măsura în care opera lui, no
bilă, participă la progresul societății, la îmbogățirea 
profundă a vieții omului.

i
S

I
I

I



Hotărîrea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la perfecționarea
pregătirii cadrelor de partid, de stat și ale

organizațiilor de masă in problemele conducerii
activității economice și sociale

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate impune 
în mod obiectiv exercitarea la un 
nivel tot mai înalt a rolului con
ducător al partidului, corespun
zător complexității proceselor 
economice și sociale, răspunderii 
sale sporite, amploarei sarcinilor 
cară se cer soluționate. Aceasta 
reclamă îmbunătățirea activității 
de conducere la toate nivelele, 
introducerea metodelor științifice 
de organizare și conducere a 
economiei naționale, a statului, a 
vieții sociale în ansamblu, in 
vederea obținerii unei înalte e- 
ficiențe în toate compartimen
tele construcției socialiste. în a- 
cest scop, este necesară, o dată 
cu pregătirea politico-ideologică 
marxist leninistă și profesională 
a tuturor activiștilor de partid și 
ai organizațiilor de masă, a ca
drelor din economie, din orga
nele de stat centrale și locale, 
înarmarea lor cu temeinice cu
noștințe în domeniul organizării 
și conducerii societății socialiste.

Pe prim plan se situează nece
sitatea însușirii conducerii știin
țifice a producției materiale — 
domeniul hotărîtor pentru edifi
carea și dezvoltarea orînduirii 
noastre socialiste, a cunoașterii 
cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice și a aplicațiilor ei în 
domeniul conducerii, a metode
lor moderne de organizare a 
producției și a muncii, de anali
ză, programare, planificare și 
optimizare a soluțiilor economi
ce, a realizărilor în domeniul in
formaticii și ciberneticii economi
ce. Totodată, se impune perfec
ționarea, in lumina învățăturii 
marxist-leniniste, a întregii acti
vități organizatorice și de con
ducere a organelor de partid, de 
stat, situarea muncii politico-ad
ministrative pe temelia științei. 

Pe baza sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea al. Partidu
lui Comunist Român în domeniul 
formării cadrelor, in ultima vre
me au fost luate măsuri pentru 
pregătirea și perfecționarea acti
viștilor de partid și ai organiza
țiilor de masă în domeniul or
ganizării și conducerii științifice 
a activității economice și socia
le. La Academia de învățămînt 
social-politic „Stefan Gheorghiu" 
a început să funcționeze facul
tatea de studii politice și admi
nistrative ; s-au introdus cursuri 
noi la toate facultățile despre ba
zele științei conducerii societății 
socialiste, sistemul de organizare 
și conducere a vieții social-po- 
litice în România, utilizarea ma
șinilor de calcul, cibernetica e- 
conomică ; s-a asigurat o legă
tură mai strînsă a procesului de 
învățămînt cu activitatea practi
că a organelor de partid, de 
stat. economice și social-cultu- 
rcle.

Cursurile de pregătire a acti
viștilor de partid de la comite- 
tetele județene, orășenești, mu
nicipale, a secretarilor comite
telor de partid din întreprinderi, 
comune, unități agricole socia
liste, precum și a activului U- 
niunii Tineretului Comunist, 
sindicatelor. Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție cuprind instructaje, dez
bateri și expuneri cu privire la 
conducerea economiei, învăță
mîntului, culturii și activității 
sociale.

Din totalul comuniștilor cu
prinși în învățământul de partid, 
circa 480 000 studiază probleme 
ale organizării și conducerii ac
tivității economice și sociale. în 
programele cursurilor și școlilor 
de partid au fost incluse teme 
despre cibernetica economică, 
organizarea informării și docu
mentării pe diferite trepte ale 
conducerii societății, teoria deci
ziei și aplicarea ei în economia 
socialistă, marketingul și orien
tarea producției industriale, ten
dințe moderne privind folosirea 
calculatoarelor electronice în 
conducerea și planificarea eco
nomiei naționale.

Cu toate aceste măsuri, nu e- 
xistă un sistem de perfecționare 
ă pregătirii cadrelor de partid, 
de stat, ale organizațiilor de 
masă in probleme de organizare 
și conducere. Totodată, cadrele 
care au absolvit pînă acum di
ferite facultăți din învățămintul 
superior de partid și de stat, nu 
au căpătat cunoștințe corespun
zătoare în domeniul științei con
ducerii, întrucit astfel de 
bleme au avut o pondere 
ficientă in programele de 
țămint.

Rezolvarea sarcinilor
plexe ridicate de dezvoltarea ac
tuală și in perspectivă a socie- 
tații noastre socialiste, cerințele 
întăririi rolului conducător al 
partidului in viata economică și 
socială, diversificarea științelor 
despre organizarea și conduce
rea societății necesită adoptarea 
unor măsuri' care să < 
perfecționarea continuă a 
gătirii tuturor activiștilor 
partid și ai organizațiilor 
masă, a cadrelor cu munci 
răspundere din organele de 
tid și de stat, înarmarea lor cu 
temeinice cunoștințe în dome
niul metodelor moderne de or
ganizare și conducere a econo
miei. a activității de stat și so-
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ciale. In acest scop, plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român

Hotărăște :

pro- 
insu- 
invă-

com-

1. — Crearea unui sistem de 
perfecționare a pregătirii tuturor 
activiștilor de partid și ai orga
nizațiilor de masă, a cadrelor 
cu munci de răspundere din or
ganele de partid, de stat, din 
presă și edituri, în domeniul 
conducerii științifice a activității 
economice și sociale, potrivit 
cerințelor pe care le impun spe
cialitatea și funcția deținută.

2. — Sistemul de perfecționare 
a pregătirii acestor cadre va fi 
organizat in mod diferențiat, pe 
domenii de activitate, categorii 
de funcții și nivel de pregătire. 
El se bazează în principal pe 
studiul individual, fără scoatere 
de la locul de muncă. Partici- 
panților li se vor stabili progra
me de studiu și li se vor asi
gura manuale, culegeri de stu
dii și alte materiale documen
tare, precum și posibilitatea de 
a se iniția. în folosirea mijloace
lor moderne de calcul și infor-

. matică.
Pentru a veni în sprijinul ce

lor ce studiază, se vor prevedea 
două perioade de pregătire cu 
scoatere de la locul de muncă, 
ambele însumînd 20-30 de zile,, în 
funcție de programul urmat. Cu 
acest prilej vor avea loc lucrări 
practice, dezbateri de cazuri 
concrete, schimburi de experien
ță, vizite documentare, expuneri 
pe problemele fundamentale ale 
programelor de studiu. In afară 
de aceasta, se vor organiza con
sultații periodice, fără scoatere 
de la locul de muncă. In func
ție de necesități se vor organiza 
programe de perfecționare în 
limbile naționalităților conlocui
toare.

La încheierea programelor de 
strtdiu se va face verificarea cu
noștințelor dobîndite de partici
pant, organizindu-se colocvii și 
probe practice. Aprecierile fă
cute cu acest prilej vor fi luate 
în considerație la promovarea 
activiștilor de partid și ai orga
nizațiilor obștești, a cadrelor de 
conducere din organele de par
tid, de stat, din presă și edi
turi ; cei care nu au însușit cu
noștințele prevăzute în progra
mul de studiu nu vor putea fi 
menținuți în funcțiile ce le de
țin. Președinții comisiilor de ve
rificare a cunoștințelor vor fi 
aprobați de Secretariatul C.C. 
al P.C.R. Absolvirea întregului 
program de perfecționare va fi 
confirmată prin certificate.

Programele de studiu se orga
nizează pe o perioadă de un an 
sau un an și jumătate, urmind 
,a fi reluate Ia un nivel supe
rior după 4—5 ani ; în perioada 
în care studiază programul sta
bilit de perfecționare, activiștii 
și cadrele respective vor fi scu
tiți de a mai participa la cele
lalte forme ale învățămîntului 
de partid.

In intervalul dintre două pro
grame. cursanții vor continua 
studiul individual pe baza unor 
recomandări bibliografice și te
matice, urmind ca anual să se 
realizeze o verificare a cunoș
tințelor însușite sub forma unor 
discuții pe marginea bibliogra
fiei studiate.

3. — Programele de studiu vor 
avea un număr de teme comune, 
diferențiate în funcție de pregă
tirea generală a cursanților, 
care vor cuprinde cunoștințe 
despre : bazele științei marxist- 
leniniste a conducerii și organi
zării societății socialiste; me
tode de conducere, de fun
damentare a deciziilor ; infor
matică și cibernetică ; posibili
tăți de folosire a calculatoarelor 
electronice ; metode moderne 
de analiză și prognoză econo- 
mico-socială ; sistemul de elabo
rare a planului economiei na
ționale pe plan centra] și în 
profil teritorial ; experimentul 
și modelarea în economie și so
cietate ; sisteme de organizare 
rațională și eficientă a produc
ției și a muncii ; forme și me
tode de urmărire, control și a- 
naliză a realizării sarcinilor de 
plan și a indicatorilor de efici
ență a activității ; organizarea 
muncii cadrelor cu funcții de 
răspundere. In același timp, vor 
fi cuprinse teme referitoare la 

sociologice ale muncii 
în diferite domenii, de 
și în rîndul diverselor 
sociale, sistemul de 
dintre organele de 
de stat și masele de 
îmbinarea activității

asigure 
pre- 

de 
de 
de 

par-

ti cup.....
metode 
de partid 
activitate 
categorii 
legături 
partid și 
cetățeni.
curente cu perspectiva în munca 
de partid, criterii științifice de 
cunoaștere, selecționare, apre
ciere și promovare a cadrelor.

Totodată, în programe vor fi 
incluse teme speciale, profilate 
în funcție de domeniul de acti
vitate al cadrelor 
care vor cuprinde ca elemente 
principale •

— pentru cadrele
pă de probleme economice : uti
lizarea calculului economic, în
deosebi cel al eficienței, a meto
delor moderne de optimizare a 
soluțiilor economice, de progra
mare și planificare ; folosirea

respective,

care se ocu-

metodelor și procedeelor de fun
damentare a obiectivelor și in
dicatorilor de plan pe centrale și 
întreprinderi i automatizarea 
producției; organizarea produc
ției și a muncii în industrie, 
construcții, transporturi și cele
lalte ramuri ; organizarea pro- 

c ducției și conducerea unităților 
de stat din agricultură și indus
tria alimentară, precum și a u- 
nităților cooperatiste din agri
cultură î organizarea activității 
de aprovizionare și desfacere, 
contractul economic; analiza 
factorilor calitativi ai activității 
economice ; rolul pîrghiilor fi- 
nanciar-bancare în viața eco
nomică ; marketing și tendințe 
în comerțul intern și mondial ; 
progresul tehnic și valorificarea 
rezultatelor cercetării științifice 
în economie.

— pentru cadrele care se ocu
pă de probleme oigauizatorice : 
metode moderne ae organizare 
a activității politice și șociale ; 
sistemul informațional în mun
ca de partid și ae stat ; elabo
rarea, rundamentarea și adopta
rea hotărîrilor și planurilor de 
măsurj; îmbinarea conducerii și 
muncii colective cu răspunderea 
personală ; urmărirea și contro
lul îndeplinirii obiectivelor sta
bilite ; principiile care stau la 
baza raporturilor dintre orga
nele de partid și cele de stat ; 
exercitarea dreptului de control 
de către organizațiile de partid 
din unitățile economice, de învă
țămînt și social-culturale; me
tode de muncă cu cadrele și de 
utilizare rațională a acestora ; 
metode sociologice în mun
ca de partid și de stat; princi
pii și metode aie muncii de 
partid desfășurate în rîndul na
ționalităților conlocuitoare ; 
principii și metode ale condu
cerii de către partid a organi
zațiilor de masa și obștești ;

— pentru cadrele care se ocu
pă de problemele propagandei și 
culturii : principiile politicii
P.C.R. 
culturii 
tode de 
științei 
metode .. ___
în sprijinul realizării sarcinilor 
economice ; munca de partid 
privind valorificarea, difuzarea 
și asimilarea cunoștințelor ideo
logice și culturale ; rolul mij
loacelor de comunicare în masă 
în formarea conștiinței socialiste; 
confruntările contemporane de 
idei în domeniul științelor so
ciale, al creației literare și ar
tistice ; metodele activității ideo
logice în rîndurile intelectualită
ții, tineretului, studenților, ele
vilor și altor categorii ale popu
lației ; mijloace, forme și me
tode de cunoaștere și influența
re a opiniei publice.

Pentru fiecare categorie, po
trivit specificului, tematicile vor 
cuprinde noțiuni de drept admi
nistrativ, civil, economic, cît și 
studierea legilor și actelor nor
mative, cunoașterea atribuțiilor, 
și răspunderilor ce revin diferi
telor funcții din aparatul de 
partid, de stat, economic și din 
presă, metodele adecvate de 
lucru.

Programele de studiu vor fi 
orientale spre cunoașterea și a- 
profundarea experienței avan
sate din țara noastră, din cele
lalte țări socialiste, cît și a ex
perienței pe plan mondial în 
domeniul conducerii și organi
zării. spre aplicarea cunoștințe
lor dobîndite în activitatea cu
rentă a organelor de partid și 
de stat.

4. în acest sistem de per
fecționare vor fi cuprinși peste 
15 000 de activiști de la Comite
tul Central al partidului, Marea 
Adunare Națională, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri, co
mitetele județene, municipale și 
orășenești ale partidului, Consi
liile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale, 
de la Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor,. Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul 
National al Femeilor, Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organele județene, mu
nicipale și Orășenești ale aces
tor organizații de masă, redac
torii din presa centrală, locală 
și din edituri.

5. — Pentru aceasta, la Aca
demia de învățămînt social-po
litic „Ștefan Gheorghiu" se 
creează Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de partid, 
de stat și ale organizațiilor de 
masă, care va avea filiale în 
județele Brașov, Constanța. Cluj, 
Dolj, Galați, Iași, Timiș și mu
nicipiul București. Pregătirea 
șefilor de secții de la C.C. al 
P.C.R., a miniștrilor și primilor 
secretari ai comitetelor județene 
de partid se va face la Comite
tul Central al Partidului Comu
nist Român.

Academia de învățămînt so
cial-politic „Ștefan Gheorghiu" 
va lua măsuri pentru îmbună
tățirea dotării laboratorului său 
de calcul economic cu mijloace 
moderne, inclusiv achiziționarea 
unui calculator electronic, deser
vit de personalul de specialitate

principiile politicii 
în domeniul ideologiei, 
și învățămîntului ; me- 
acțiune in formareă con- 

socialiste a maselor ; 
eficiente de propagandă 

” " ii sarcinilor
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corespunzător | acest calculator 
va fi utilizat în scopuri di
dactice, cît și pentru servirea 
unor unități economice, de cer
cetare sau de învățămînt din 
București.

6. — Pentru activiștii comite
telor de partid județene, muni
cipale și orășenești care nu au 
școli superioare de partid și de 
stat sau au absolvit asemenea 
școli cu mai mulți ani în urmă, 
pentru secretarii comitetelor de 
partid din întreprinderi, secre
tarii comitetelor de partid co
munale, din cooperativele agri
cole de producție, întreprinderile 
agricole de stat, întreprinderile 
și stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii, pentru lucrătorii 
din presa centrală și locală vor 
funcționa în continuare cursurile 
de scurtă durată, cu scoaterea 
de la locul de muncă, prevăzute 
în hotărîrea Secretariatului C.C. 
al P.C.R. din iulie 1970. Progra
mele acestor cursuri, precum și 
programele cursurilor de scurtă 
durată pentru activiștii Uniunii 
Generale a Sindicatelor și ai U- 
niunii Tineretului Comunist vor 
fi îmbunătățite în lumina pre
zentei hotăriri.

La absolvirea acestor cursuri 
se va face o verificare a cunoș
tințelor, . iar perioada de studiu 
va fi considerată ca perioadă de 
perfecționare.

7. — Ministerul învățămîntului, 
ministerele economice, Acade
mia Republicii Socialiste Ro
mânia, Academia de științe so
ciale și politice. Academia de 
învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu", Institutul central de 
studii pentru problemele condu
cerii economiei, organizării mun
cii și perfecționării cadrelor 
(I.C.O.P.) vor desemna oameni 
de știință, profesori și conferen
țiari, specialiști cu experiență, 
care vor asigura desfășurarea 
activităților legate de pregătirea 
cadrelor și activiștilor (conduce
rea unor dezbateri, consultații, 
expuneri, demonstrații practice, 
elaborarea de materiale de stu
diu, participarea la comisiile de 
examinare etc.) ; participarea la 
aceste activități va fi inclusă în 
obligațiile de serviciu ale sala- 
riaților respectivi.

8. — Presa centrală și locală, 
editurile, revistele de speciali
tate, institutele și centrele de 
documentare și informare vor 
publica articole, consultații, in
formații bibliografice, îndrumări 
metodice pe probleme de orga
nizare și conducere a economiei 
și vieții sociale în sprijinul ca
drelor de partid și de stat. De 
asemenea, la radio și televiziune 
se vor introduce cicluri de ex
puneri și dezbateri pe aceste 
probleme.

9. — Comitetele județene, mu
nicipale, orășenești ale organi
zațiilor de partid și organizațiilor 
de masă au obligația să ia mă
suri pentru înfăptuirea preve
derilor prezentei hotăriri, să a- 
sigure cadrelor lor timpul și 
condițiile necesare pentru studiu 
și prezentarea la verificarea cu
noștințelor. să se ocupe în per
manență de perfectionarea pre
gătirii activiștilor în probleme 
de organizare și conducere a so
cietății.

10. — 
mele de 
litică și 
C.C. al 
riodic desfășurarea activității de 
perfecționare a pregătirii acti
viștilor de partid și ai organiza
țiilor obștești, a cadrelor cu 
munci de răspundere din orga
nele de partid și de stat, a lu
crătorilor din presă și edituri și 
va informa Secretariatul C.C. al 
P.C.R. In cadrul Comisiei se va 
crea un colectiv care va cuprin
de, pe lîngă membri ai comisiei, 
reprezentanți ai secțiilqr Orga
nizatorică. Cadre și Presă ale 
C.C. al P.C.R., de la Consiliul 
de Miniștri, ai Consiliului Eco
nomic, Comitetului de Stat al 
Planificării. Ministerului Muncii 
și ai Consiliului Național al Cer
cetării Științifice. Acest colectiv 
va coordona elaborarea materia
lelor de îndrumare, instructaj, a 
cursurilor necesare întregului 
sistem de perfecționare, precum 
și activitatea de elaborare și ti
părire de lucrări, studii, mate
riale documentare pe probleme 
de conducere, necesare activiș
tilor de partid.'de stat și ai or
ganizațiilor de masă.
' Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român își expri
mă convingerea că înfăptuirea 
acestor măsuri va contribui la 
ridicarea nivelului de pregătire 
a cadrelor de partid, de stat și 
ale organizațiilor de masă în 
domeniul științei conducerii, la 
sporirea competenței acestora în 
analiza și rezolvarea probleme
lor complexe ale dezvoltării vie
ții economice și social-culturale 
în procesul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
la o afirmare tot mai puternică 
a rolului partidului nostru, ca 
forță politică conducătoare, care 
vitalizează întreaga orînduire 
socială, asigură mersul neabătut 
înainte al poporului român pe 
calea socialismului, a civilizației 
și bunăstării.

Comisia pentru proble- 
propagandâ, munca po- 

cultural-educativă a 
P.C.R. va analiza pe-

Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 

din România
In ziua de 16 februarie ji.c. a 

avut loc Plenara Consț/liului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, I

La lucrările plenarei au parti
cipat tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Florian Dănălache, membru aJ 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Drăgan, mem-

bru a! Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Luînd cuvîntul, tovarășul Emil 
Bodnaraș a adus salutul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, și 
a subliniat însemnătatea deose
bită a orientării date de recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R. pen
tru îmbunătățirea structurii șl 
conținutului activității sindica
telor în stadiul actual al dez
voltării economice și sociale a, 
patriei noastre, pentru dezvol
tarea spiritului democratic al 
activității lor, pentru clarifica
rea sarcinilor ce le revin în 
făurirea .societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Din însărcinarea conducerii 
partidului, tovarășul Emil 
Bodnaraș a supus spre aprobare 
Plenarei Consiliului Central al 
U.G.S.R. recomandarea Plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la 
eliberarea tovarășului Florian 
Dănălache din funcția de pre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. și din Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., în legătură cu trecerea 
sa în muncă pe linie de stat.

De asemenea, s-a supus spre 
aprobarea Plenarei, eliberarea 
tovarășului Constantin Drăgan 
din funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.SR. și din Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., în legătură cu trecerea 
sa în munca de partid.

Plenara Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
a aprobat aceste propuneri.

La recomandarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Plenara a hotărît coop-

tarea tovarășului Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., ca membru al 
Consiliului Central al U.G.S.R,, 
alegerea sa ca membru al Co
mitetului Executiv și în funcția 
de președinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

In continuare, tovarășul Vir
gil Trofin președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a pre
zentat măsurile propuse de Co
mitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. privind pre
gătirea Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindioatelor în lumina 

. documentelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 10—11 februarie a.c., 
a concluziilor cuprinse în cu- 
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, document 
programatic de înaltă valoare 
teoretică și practică, privind ro
lul și atribuțiile sindicatelor în 
etapa actuală a construcției so- 
oialiste din țara noastră.

TINEREȚII
Partidului

NICOLAE PENIUC, 
Liceul „D. Cantemir"

A fost întotdeauna teama 
Că ce pot eu este mult prea puțin 
Pentru două decenii de senin 
Și pentru toată această lumină.

A fost dintotdeauna un gînd
Și dorința de a-l scrie, 
Dar a fost întotdeauna
Și teama că brațul îmi este prea slab, 
Că nu te știu decît din vremea
Tn care-ngenunchease-și pe dușmani.

Sub egida Comitetului 
Municipal U.T.C.-București și 
a Inspectoratului școlar al 
Capitalei s-a desfășurat în 
perioada 1 decembrie 1970— 
I februarie 1971 un amplu 
concurs de creație literară 
închinat celui de al IX-lea 
Congres al U.T.C.

Cei aproape 200 dintre cei 
mai dotați eievi ai liceelor 
Capitalei, participant! la 
concurs, gu receptat cu en
tuziasmul și sensibilitatea 
specifică vîrstei frămîntarea 
sărbătorească a tineretului 
țării, cuprinzînd-o în întreita 
cîntare a patriei, partidului

Deschideți bine șura,
Trageți mult aer în piept,
Aprindeți lumina în ochi, 
Ciuliți urechile, 
ca să simțiți cit mai bine ziua aceasta.

și tinereții. Concursul a pri
lejuit o frumoasă afirmare a 
adeziunii față de corzile 
mereu actuale ale liricii de 
atitudine socială, scoțînd ta 
iveală interesul pentru poe
zia inspirată de sentimen
tele tinerei generații, aspira
țiile sale de dragostea pen
tru patrie și partid. Publi
căm cîteva din poeziile din 
mapa concursului cu senti
mentul că, de nu sînt reali
zări deosebite, ele exprimă 
în chip deosebit de preg
nant atitudini, sentimente ti
nerești formulate cu pros
pețime.

Cîte odată — cînd singur 
Aud pocnind diminețile. 
Cred într-o liniște grea 
Și-ntr-o trezire deplină. 
Cred în puterea-mi 
De a da de-o parte 
Neliniștea mascaradei 
Și somnul adînc. 
Și-atunci, înălțîndu-mă, 
Văd soarele ieșind dintr-un fruct, 
Iar oamenii răsărind din fapte 
Ca legendarele păduri...

FLORIN IARU,

Concurs de creafi 
literară închinat 
Congresului al 

IX-fea al U.T.C.

Liceul „I. Neculce' Fiți atenți, surprindeți
Orice gdiere ele sentimente
Orice mișcare de gînduri
Orice sunet de gong bătut de razele de soare 
Pe frunze,
Cu lucrurile astea nu ne mai întîlnim noi,
Zău așa.

Și, mai ales, jucați-vă cu stelele și florile și' portocalele... 
Alergați după fluturi și poezie
Aruncați-vă idealurile cît mai sus
Să spargă cupola de sticlă !

Adolescență
I

Poate că avem nevoie de puțină credință : 
de credința că noi sîntem noi, 
ca să nu ne fie teamă 
că ne vom confunda cu jucăriile 
cînd vom întinde mîna spre ele.
Lumea ne spune :
a trecut
timpul vostru de jocuri.
Căutăm puțin loc 
și o întîmplare, 
ca să ne mai ascundem
— o dată măcar —
în liniște.
Acum jucăriile s-au schimbat.
De exemplu, eu mă joc cu compasul.
E atît de frumos, 
îneît uit dacă pe hîrtie 
săr eu sau el.
Mai avem nevoie de credință : 
că noi sîntem noi.
In curînd, compasul 
ne poate schimba gîndul, 
devenindu-ne tovarăș.

Visafi. ;

Viața ne sta înainte
Ca o îmbietoare fiică de hangiu 
Cu carafa de speranțe plină în i

Zodie
de tînăr

mina.

DAN NICOLAU,
Liceul nr. 39

Partidului
OLGA TATARU,

Liceul „Gh. Lazăr“

Imn • V ••visării

E o nuntă, o naștere dulce 
de zodii, domniță, 
Se-ntorc păstorii-poeți 
ai florilor 
în inima mea 
ca-ntr-un ochi de pasăre 
căzut.

Eu sînt copacul.
Frunzele mele 
oglindesc dreptatea, 
Florile mele strigă : 
sîntem dreptatea I 
Crengile mele sînt 

dreptatea.

Rădăcinile mele ' 
pătrund în inimi 
și dau rod.

Copacii tineri 
Au în loc deț rădăcini 
Vise,
Vise pe care le pierd noaptea 
Cînd dorm prea adînc.
Nu întrebați copacii tineri 
Ce visează...
Ei se înalță către dunga cerului 
Prin lumină și umbră, 
Prin arșiță de soare
Și arșiță de întuneric.
Dar nu ajung pînă sus 
Decît cei care au avut 
Visele mai adînc 
Răsucite-n Pămînt.

Eu nu sînt meșter 
în tainele rodului, 
nici poet.
Poate o algă,o stea nicăieri 
a cîntat 
în numele meu 
răsărind în lumină...

Vine o zi, o oră, o vîrstă 
de țară, o lege 
în inele de bronz : 
această nuntă, 
această naștere dulce 
de zodii.

(Urmare din pag. I)

duințe și calități ale unui pro
fesor servesc un mare scop, în
deplinesc o măreață misiune : 
aceea de a da cetățeni devotați, 
capabili, patrioți întregi. Și 
cum ar putea să fie altfel, cum 
am putea să vorbim de un pro
gres tehnic, de o civilizație îna
intată dacă am neglija omul 
care trebuie nu numai să diri
jeze această tehnică, dar să o 
și întreacă prin 
prin curaj și 
superiorității 
mane.

Se vorbește 
școlii și pe drept cuvînt trebuie 
să ne preocupe pe noi toți mo
dernizarea învățămîntului, per
fecționarea metodelor de a in
strui și educa. Eu nu mă sperii 
de această modernizare așa 
cum pare-se se sperie unii. 
Eu sînt perfect convins că prin 
modernizarea sistemului, a teh
nologiei învățămîntului noi nu 
facem altceva decît să desă- 
vîrșim școala cea veche, o 
desăvîrșim și o aducem la înăl-

înțelepciune, 
prin sentimentul 
culturale și u-

de modernizarea

CĂTĂLIN ONU.
Liceul „I. Creangă"

GABRIEL STĂNESCU, 
Liceul „M. Basarab"

Florile mele 
sînt pacea, 
fructele mele 
sînt pacea 
trunchiul meu 
e pacea.

Eu sînt pacea, 
sînt copacul păcii. 
Eu sînt lumina, 
sînt copacul luminii. 
Eu sînt iubirea, 
sînt copacul iubirii.

DOINA DORU, 
Liceul „M. Eminescu'

țimea timpului pe care-1 tră
im ; școala de azi, ca și școala 
de ieri, nu face decît să în
deplinească o sacră misiune : 
de a lăsa patriei urmași mai 
buni, mai pricepuți.

REP. : Vă mărturisesc o pă
rere unanimă : am urmărit cu 
vie atenție, într-o anchetă a te
leviziunii, convingătoarea dv. 
pledoarie pentru salvarea unora 
dintre monumentele istorice pe
riclitate de 
jență.

— Fiindcă 
ceasta, iată 
îndatoriri pe care aș lăsa-o eu 
tineretului de azi : precum s-a 
ridicat cu mic cu mare în 
salvarea terenurilor inundate și 
în salvarea oamenilor și a bu
nurilor năpăstuite de catastrofa 
naturală din anul trecut, tot 
așa aș aștepta de la ei să îm
brățișeze cu pietate și înflăcă
rare vestigiile care ne vorbesc 
de timpuri de mult apuse dar. 
fără să ne dăm seama, vorbesc 
despre oamenii care ne-au pre-

timp și de negli-

ați 
una

amintit 
dintre

de a- 
marile

cedat, de oamenii din care des- 
cindem.

REP.: Sînt convins că împăr
tășiți ideea că tînăra generație, 
în ansamblul ei, solicitată din 
plin de revoluția științifico-teli- 
nică contemporană, reprezintă 
un foarte bogat relief de inte
rese profesionale. Preocuparea 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale va ocupa probabil un 
loc aparte în lucrările apropia
tului Congres al U.T.C. V-am 
fi îndatorați, încă o dată, dacă 
ne-ați împărtăși cîteva idei în 
această direcție.

— Nu-mi scapă, dimpotrivă, 
îmi dau seama perfect de bine 
că vremurile de azi s-au schim
bat într-un ritm extrem de ac
celerat față de timpul cînd e- 
ram eu copil șl tinăr. Astăzi 
viața cere și mai mari eforturi 
și mai puternică dîrzenie de la 
fiecare om și cu atît mai mult 
de la fiecare tinăr. Pentru a 
pune în slujba omului forțele 
naturii și a ne bucura de toate 
resursele pe care natura ni le 
poate da e absolut nevoie ca 
tineretul să stăpînească cunoș

tințele prin care-și pune în 
slujba societății dăruitoarea sa 
viață. Dar nu-mi scapă un a- 
mănunt pe care numai- cei uni
laterali nu-1 văd : Toate efor
turile de a stăpîni natura se află, 
in fond, pentru atingerea ma
relui, veșnicului scop de a face 
pe om mai bun, mai 
mai înțelegător pentru 
menii șăi. Cunoștințele 
nici nu pot, nici nu 
să-l smulgă pe om de 
ce este sădit adine în 
cultura, umanismul 
una, umanismul socialist pe 
care-1 cultivăm cu toată dra
gostea în vremurile acestea mari 
de transformări. De aceea mă 
bucură văzîndi grija și înțele
gerea pe care o arată partidul 
față de educația multilaterală a 
tineretului nostru. Iată de ce 
nu mă sfiesc să spun că merg 
și eu în ritm cu această școală 
nouă și privesc cu plăcere și 
satisfacție împlinirea tot mai 
perfectă a misiunii pe care am 
mărturisit-o, pe care am slu
jit-o și eu în timpul celor peste 
50 de ani de dășcălie. De la 
masa aceasta de bătrîn profesor 
și om de știință sau de la ca
tedra școlii, prin cartea științi
fică slujesc tineretul căci știu 
că astfel slujesc neamului meu.

cult și 
toți se- 
tehnice 
trebuie 
la ceea 
inimă : 

I dintotdea- 
socialist

I



A ÎNDEPLINI mandatul
Încredințat de tineri NOSTRU

înseamnă a dezbate și soluționa problemele lor
1

■ IIn spre^tirea pentriî muncă/ pentru proBție
organizațiile U. T. C. trebuie să se manifeste mar activ!

CHEMARE DIN ARGEȘ
5

Pe băncile școlii
să ne însușim

$

cunoștințe temeinice,
dar și o meserie

(Urmare din pag. I)

GUUanca

Dezbaterile Congresului al 
IX-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist, ale cărui lucrări se 
vor desfășura zilele acestea, 
vor analiza desigur, pe larg 
și problematica bogatei con
tribuții a uteciștilor pe șan
tierele de muncă voluntar- 
patriotică. Va fi pentru noi 
toți un prilej foarte potrivit 
pentru formularea acelor con
cluzii organizatorice prin care 
în-viitor să dezvoltăm fru
moasele tradiții al căror me
saj înflăcărat, generațiile ac
tuale de tineri l-au preluat ?> 
transmis an de an, odată cu 
realizări 
Acum, 
când se vor stabili șantierele 
naționale ale anului 1971, 
precum yi noi șantiere locale, 
cînd se va trece la măsurile

de înalt prestigiu, 
înaintea

CĂTRE

perioadei

TOATE BRIGĂZILE

de organizare în vederea des
chiderii lor, odată cu începu
tul primăverii, ne preocupă 
extinderea largă a acestei 
școli de educație prin mun
că, pentru muncă, a tinere
tului, , în spiritul celui mai 
fierbinte patriotism. Avem în 
vedere 'valorificarea unei ga
me mai largi de posibilități 
pentru adincirea caracterului 
educativ al ansamblului ac
țiunilor de muncă voluntar- 
patriotică la care tinerii noștri 
s-au angajat cu prilejul Con
ferinței organizației județene 
Argeș a U.T.C. De altfel, o 
parte din aceste angajamente 
sînt consemnate azi ca reali
zări dedicate Congresului, 
pentru altele ne pregătim să 
acționăm ou întreaga ener-

gie, cu entuziasm și înflăcă
rare tinerească.

Intr-un asemenea cadru de 
preocupări, la Cînvpuluiig 
Muscel s-a constituit recent 
prima dintre brigăzile care 
vor pomi în acest an din ju
dețul nostru către șantierele 
naționale ale tineretului, 
hotărîtă să se înscrie pe firul 
de aur al minunatelor tradiții 
ale celor 19 brigăzi argeșene 
prestigios afirmate de-a lun
gul anilor pe marile șantiere.

Vă rugăm să publicați în 
ooloanele ziarului chemarea 
pe care elevii din brigada 
„Argeș-20“ au hotărît să o 
adreseze tineretului din în
treaga țară.
CONSTANTIN 
prim secretar al 

județean Argeș

VOINEAG
Comitetului 
al U.T.C.

DE MUNCĂ VOLUNTAR-PATRIOTICA

LARISA IVANESCU — elevă, 
clasa a Xl-a Liceul „Spiru Ha- 
ret" : Din cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu reiese clar 
că astăzi se impune cu necesi
tate, ca o dată cu susținerea ba
calaureatului, să obții și califi
carea într-o meserie pe care ai 
dobîndit-o în anii de liceu. Măr
turisesc, nu m-am gîndit nici
odată atât de departe, deși am 
simțit că pentru generația noas
tră nu mai e suficientă la cei 
19—20 de ani, cîți avem cînd ab
solvim liceul doar diploma de 
bacalaureat. Regret că eu nu 
voi beneficia de un asemenea 
avantaj personal, dar sper că în 
anii facultății să pot recupera, 
să învăț o meserie complemen
tară celei de bază.

LUMINIȚA TOMESCU, elevă, 
clasa a Xl-a : Am făcut cu 
școala o vizită la întreprinderea 
„Suveica", 
muncitoare_________ .------
nera care ne era ghid ceva în le
gătură cu o manetă a mașinii la 
care lucra. „Nu știu, i-a răs
puns inginera, specialitatea mea 
e chimia". Am avut eu un sen
timent de jenă pentru inginera 
care nu cunoștea un lucru, pro
babil, elementar. Și mi-a apărut 
atunci limpede că nici școala, 
nici organizația U.T,C. nu fac 
destul pentru pregătirea noastră 
practică. Desigur, pe linia învă- 
țămîntului există un început. 
Dar, dacă luăm școala noastră, 
vom vedea că aproape toate fe
tele ne pregătim pentru țesăto- 
rie, cusături naționale, lenjerie. 
Să nu se supere nimeni, 
toată această „industrie" 
ceva artizanal. Vor fi existând 
fete pe care le interesează, dar 
sînt altele care vor să înțeleagă 
cel puțin circuitele despre care 
învățăm la fizică. Dincolo de 
ceea ce face școala cred că orga
nizația U.T.C. ar putea lua legă
tura cu organizația U.T.C. din
tr-o uzină pentru inițierea noas
tră în problemele muncii pro
ductive. Sînt convinsă că un ute- 
cist maistru sau inginer s-ar o- 
cupa cu interes și competență 
de o grupă de elevi. Poate că și 

l Congresul nostru ar merita 
se discute despre relații de a- 

semenea natură între organiza
țiile U.T.C.

DOINA OPRICESCU, elevă, 
clasa a Xll-a : Pentru realizarea 
dezideratului de a pregăti elevii 
într-o meserie, liceul trebuie co
respunzător dotat. Nu e vorba să 
ne jucăm de-a munca și nici să 
credem că dacă dăm de două ori 
cu ciocanul, gata, devenim me
canici. Dacă e vorba să fim ca
lificați într-o meserie, apoi totul 
să fie făcut la modul cel mai se
rios. Sigur, școlii îi revine în a- 
ceastă direcție rolul cel mai în
semnat. Dar nici organizația 
U.T.C. nu poate rămîne in es- 
pectativă. Mă gîndesc că de multă 
vreme elevii și-au manifestat 
dorința să muncească în cercuri 
aplicative, s-ar putea, pe baza u- 
nui regulament conceput cu a- 
jutorul forurilor competente, ca 
în aceste cercuri să se dea cali
ficative, produsele lucrate aici 
să fie la nivelul celor ce se gă
sesc pe piață și să poată, la rin- 
du-le, fi vîndute. După cîțiva 
ani de muncă într-un asemenea 
cerc — respectiv cei 4 ani de li
ceu — să ai dreptul să te pre
zinți la un examen care să cer
tifice calificarea ta în meseria 
în care te-ai pregătit.

calificare, dar împiedică și spo
rirea corespunzătoare a bazei 
sale materiale.

VIOREL NICOLA, student, a- 
nul IV, Facultatea de automati
că : Aș propune înființarea unor 
ateliere mecanice cu un larg 
profil politehnizat în care să fie 
predate nu numai disciplinele 
strict legate de tehnologia ma
șinilor ci și altele, legate de dis
cipline noi ca cibernetică, auto
matică, informatică. Chiar dacă 
urmărirea lor ar avea un carac
ter facultativ, de această pregă
tire va putea beneficia, dacă vor 
fi condiții corespunzătoare, toți 
studenții interesați.

AL. SOARE, președintele 
U.A.S. din Centrul Universitar 
București : Studenții au dreptate 
cînd se gîndesc la cea de a doua 
calificare, dar încă nu s-au e- 
puizat toate posibilitățile de va
lorificare, chiar în anii studen
ției, a cunoștințelor acumulate 
în profesia de bază. Unde aso
ciațiile au dovedit inițiativă și 
spirit practic, s-a ajtins la forme 
interesante de antrenare a stu
denților într-o activitate produc
tivă. La Facultatea de arhitec
tură, de pildă, există un atelier 
de proiectare în care lucrează 
studenți încă din anul II.

La Institutul de arte plastice 
se proiectează un atelier de mo
de și unul de artizanat. Studen
ții se gîndesc să valorifice pro
dusele acestor ateliere. La 
I.P.G.G. studenții vor să anga
jeze contracte de prospectare a 
unor zăcăminte la care să antre
neze și colegi de la metalurgie.

Toate aceste forme adiacente 
activității de bază — pregătirea 
în profesie — vor capta, fără 
îndoială, numeroase talente, e- 
nergii, îi vor ajuta pe studenți 
să capete deprinderi deosebit de 
utile, și — de ce 
calificarea în altă 
cea de bază.

azi, cînd absolventul de liceu 
daca nu reușește la facultate —• 
și nu reușesc decit circa 30 la 
sută dintr-o promoție — este 
cam dezorientat din motivul că 
nu are deprinderi pentru o acti
vitate productivă...

RADU TUDORAȘ, student, a- 
nul IV, Facultatea de instalații a 
Institutului de construcții-Bucu- 
rești : Nu numai eu, dar și cole
gii mei sînt interesați în asimi
larea unei experiențe practice în 
afara domeniului de specialitate 
sau complementar lui : strungă- 
rie, lăcătușerie, conducere auto 
și — de ce nu ? — artizanat me
talifer sau estetică industrială. 
Din păcate, posibilitățile acumu
lării unei meserii, fie ea și neîn
cununată cu obținerea vreunui 
carnet sau diplome, sînt destul 
de limitate. , Chiar in practica 
noastră de specialitate nu avem 
posibilitatea să învățăm cum se 
cuvine elementele necesare for- 

ț sens 
prerepar ti zarea 

noastră in producție, începînd cu 
anul III, este de natură să ne 
cointereseze, dar mai ales să co
intereseze întreprinderea în pre
gătirea noastră profesională. Ci
data fiind ingineri, n-ar mai 
trebui să „ucenicim" prin uzină 
pentru a asimila toate ’operațiile 
de producție ; aceasta s-ar reali
za din timpul studenției. ..

P. PETRE, student, anul IV, 
Facultatea de mecanică agricolă: 
Mașinile pe care învățăm să 
conducem au un grad foarte ma
re de uzură. Ar trebui ca cei 
puțin ultimele 10—15 ore prac
tice să le facem pe mașini mai 
bune. Am putea realiza împreu
nă cu colegii de la Facultatea de 
transporturi, sau cu cei de la 
T.C.M. un atelier de reparații de 
care să beneficieze întreaga po
litehnică, dar și noi, pentru că 
am dubla astfel prin activitate 
practică, pregătirea profesională. 
Ar trebui ca Institutul politehnic 
să capete unele derogări de la 
actualele norme de întreținere și 
reparații auto care frînează pre
gătirea noastră în cea de a doua

dar 
are

nu ? — chiar 
meserie decit

MARIETA
CALIN STANCULESCU

VIDRAȘCU

Imaginile noastre, surprind alăturate, într-o sinteză expre
sivă, cîteva din modalitățile diverse prin care acționează or
ganizațiile U.T.C. în mobilizarea tinerilor din industrie și a- 
gricultură la realizarea exemplară a sarcinilor economice, 
în dezvoltarea interesului și răspunderii tinerilor pentru con
tinua perfecționare profesională.

Cele două panouri reproduc materiale de informare și pro
pagandă tehnică utilizate cu tot mai mult succes de către 

organizațiile U.T.C. precum și alte mijloace vizuale de in
tervenție a organizației în problemele participării la muncă, 
ale respectării disciplinei în care o largă răspîndire o au 
gazetele „Tineretul și producția".

AL. DOBRE

Acțiunilor de ridicare f • f • v • • a calificării

„Noi, tinerii utecițti componenți ai bri
găzii Argeș 20, din cadrul organizației 
U.T.C. a Grupului școlar al Uzinei mecani
ce Mușcel, care în anul 1970 am obținut 
locul I pe țară, lucrînd pe marele șantier 
hidroenergetic de la Lotru, am hotărît în
ființarea pentru anul 1971 a brigăzii Argeș 
20 care să-și desfășoare activitatea pe unul 
din șantierele naționale ale tineretului.

Hotărîți să cinstim prin muncă și fapte 
demne de tinerețea ce o trăim glorioasa 
aniversare a unei jumătăți de veac de la 
crearea P.C.R., chemăm la întrecere toate 
brigăzile de muncă voluntar-patriotică ale 
tineretului de pe șantierele naționale și lo
cale.

Ne propunem ca obiective: obținerea

unei valori de minimum 48 lei zi/muncă ; 
obținerea calificativului de cel puțin „bine" 
la toate lucrările efectuate. Toți brigadierii 
să obțină la sfîrșitul anului media minimă 
7 la învățătură.

Lansînd această chemore ne angajăm de 
a ne dărui elanul marelui jubileu al parti
dului, toate forțele noastre pentru înfăptu
irea sarcinilor stabilite de partid în scopul 

înfloririi continue a patriei socialiste.
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BRIGADA ARGEȘ 20

Preocuparea pentru condițiile 
de muncă și viață ale tinerilor - 
componentă majoră a activității 

de organizație

MARIANA GUȚU, elevă, cla
sa a Xl-a : Cînd ești pionier și 
ai anumite preocupări tehnice 
participi la cercurile de la Pala
tul pionierilor. Dar cînd depă
șești această vîrstă, nu mai ai 
nici o posibilitate. Ar trebui să 
existe, pentru elevii mari, clu
buri tehnice, o casă a tehnicii 
chiar, și in București sînt posi
bilități de organizare a unor a- 
semenea instituții. Ele să se o- 
cupe de îndrumarea cercurilor 
tehnice din școli, pe lîngă aces
tea să funcționeze comisiile de 
verificare a cunoștințelor do- 
bîndite și de acreditare a califi
cării într-o meserie ; să se insti- 
tuționalizeze astfel sistemul ca 
după obținerea bacalaureatului, 
următorul examen să fie cel de 
dovedire a calificării într-o me
serie. Dacă reușești apoi la fa
cultate, foarte bine, dacă nu, 
să-ți practici meseria și să în
cerci să-i urci toate treptele de 
calificare. Așa am înțeles cele 

x spuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ultima plenară a 
C.C. al P.C.R.. în legătură cu a- 

' ceastă problemă : astfel, viitorul 
nostru profesional ne va apare 
mai cert decit în condițiile de

Pregătirea profesională com
plexă, cunoștințele profunde în 
sfera producției, reprezintă as
tăzi imperative a căror impor
tanță sporește permanent.

Din acest punct de vedere, 
un raid întreprins prin cîteva 
organizații U.T.C. ale Capitalei 
ne releva prezența unor bune 
tradiții, a unor experiențe po
zitive. Ne. referim la desfășura
rea concursurilor profesionale, 
a olimpiadelor pe meserii care 
au antrenat numai în anul tre
cut peste 33 000 de tineri, la 
formele specifice de propagan
dă tehnico-științifică, simpozioa
ne. schimburi de experiență, de
monstrații practice, la sesiunile 
tehnico-științifice îndeosebi cele 
referitoare la electronică, fizică 
mecanică, higiena și sănătate 
publică.

Progresul tehnic solicită însă 
tinerilor în permanență cunoș
tințe multiple.

— Numai discuțiile, remarca 
Aurel NOVAC, ...................
întreținere și 
U.R.E.M.O.A.S., 
și sfaturile 
îmbogăți deprinderile practice 
așa cum o dorim noi. Se desfă
șoară, ce e drept, concursuri pe
riodice ale strungarilor, ale tur
nătorilor, ale mașiniștilor, exis
tă cercuri tehryce cu caracter 
permanent de’ pregătire- și in
formare ale tinerilor ingineri 
mecanici, metalurgi, chimiști. 
Dar există un aspect asupra că
ruia aș vrea să atrag atenția 
pentru că el, după cîte știu, nu 
se manifestă numai în activita
tea organizației noastre. în con
ceperea și desfășurarea con
cursurilor profesionale pe dife
rite meserii se investește mult 
efort și sîntem îndreptățiți să 
pretindem ca experiența poziti
vă acumulată pe această cale 
să fie extinsă, să fie generali
zată nu în sensul multiplicării 
la nesfîrșit a unor concursuri 
tip, ci al valorificării învăță
mintelor dobindite. Aș vedea 
necesară. de pildă, adoptarea 
unor forme practice de perfec
ționare profesională a ucenici
lor, de urmărire a modului în 
care învață meserie, care să-i 
ajute să depășească dificultăți
le începutului, dar și a altora 
potrivite cu perioada de după 
absolvirea pregătirii la locul de 
muncă.

electrician de 
reparații la 

numai teoriile 
nu ne vor putea

• Conținut mai
9

bogat © Caracter
mai organizat

Cîteva observații asemănătoa
re au adus în discuție atît 
tinerii cu care am stat de vor
bă, la Fabrica de elemente pen
tru automatizări, cit. și cei de 
la Uzina de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie".

— Dintr-un anumit punct de 
vedere, remarca strungarul 
Marin FUDULU de la F.E.A., 
programul organizației noastre 
în sfera pregătirii profesionale 
pare complet. Există un cerc 
de radio-tehnică, se desfășoară 
un ciclu de conferințe consacra
te progreselor actuale in dome
niul electronicii, al automatiză
rii și tehnicii de calcul, con
cursuri, cursuri de calificare și 
de ridicarea calificării.-Dar cred 
că trebuie să se acorde mai 
multă atenție faptului că în po
fida numărului mare de acțiuni, 
mulți dintre noi avem impresia 
lipsei de legătură între ele, a 
unei discontinuități. Chiar con
cursurile profesionale au mai 
mult caracterul unor spectaco
le fulger. Ar fi bine dacă s-ar 
ține seama și de rezultatele 
obținute în producție o perioa
dă mai mare de timp — să zi
cem- șase luni. Acesta să fie’ 
capitalul cu care fiecare con
curent se prezintă în confrun
tarea finală. Condițiile ar fi 
stimulative, preocuparea indivi
duală pentru îmbogățirea cunoș
tințelor, pentru perfecționarea 
profesională ar fi mai mare.

Cornel ȘTEFANESCU, ingi
ner în secția a Il-a prelucrări 
mecanice, Uzina de utilaj chi
mic „Grivița roșie" : „De mai

unmult timp, ne-am alcătuit 
club în care inginerii și tehni
cienii tineri, dezbatem proble
me de tehnică modernă, discu
tăm proiectele de inovații și in
venții. Clubul este o autoritate 
pentru fiecare dintre noi. Ini
țiativa noastră ar putea fi însă 
extinsă la nivelul orașului 
printr-un club patronat de co
mitetul municipal U.T.C. și 
care să profite toți 
gineri și tehnicieni.

Nicolae ȘTEFAN, 
comitetului U.T.C. 
„Organizația noastră 
se printre primele 
problemele calificării tinerilor 
muncitori. Nu e suficient. Deși 
cunoaștem dorința multor ti
neri de a dobîndi o a doua ca
lificare, n-am știut cum să răs
pundem unor asemenea cerințe 
foarte legitime. Cred că organi
zația U.T.C. trebuie să acțione
ze în acest sens, să faciliteze 
tinerilor bine pregătiți posibili
tatea de a-și lărgi orizontul 
profesional, dobîndind cunoș
tințe în meserii complementare. 
Sigur, se pot face lucruri fru
moase la nivelul uzinei, dar o 
casă a tehnicii, sau cluburi 
tehnice conduse de specialiști, 
dotate corespunzător, ar putea 
deveni un cadru foarte potrivit 
pentru propulsarea tinerilor ca
pabili și interesați în sfera ce
lor care înțeleg nevoile moder
ne ale producției.

Gheorghe COSTACHE, fre
zor : La Congresul U.T.C., care

tinerii
de 

in-

secretarul 
pe uzină : 
are înscri- 

obiective

începe mîirte, problemele califi
cării tineretului vor trebui dis
cutate foarte profund. Avem 
olimpiadele pe meserii care sti
mulează interesul tinerilor pen
tru exercitarea meseriei la un 
nivel corespunzător. Dar nu sînt 
suficiente. în uzină la noi exis
tă o bună bază materială pen
tru a dezvolta cunoștințele pro
fesionale ale tinerilor, avem și 
ingineri tineri care ar putea 
face mai mult decit pînă acum 
in acest sens. Dar ne-am oprit 
la niște forme și nu le prea 
înlocuim cu altele mai atrăgă
toare, mai potrivite cu noile 
cerințe ale economiei. Simțim 
nevoia unei informări tehnice 
noi susținute și în acest sens 
ne punem mari speranțe in re
vista „Tehnium", a unor cursuri 
— nu neapărat de calificare, ci 
mai ales de cultură tehnică, a 
unor concursuri — nu pe pro
fesii, ci pentru demopstrarea 
cunoștințelor tehnice. Mi se 
pare că la ora actuală sistemul 
„universal" de calificare și de 
ridicare a calificării nu se mai 
potrivește întregului tineret 
muncitoresc. El trebuie diversi
ficat, modelat, după nevoile di
feritelor categorii de tineri, în 
funcție de nivelul atins în pro
fesie, de interesele pe care le 
manifestă.

Ne oprim deocamdată aici. 
Opiniile tinerilor relevă cu cla
ritate faptul că în pofida exis
tenței unor rezultate bune preo
cupările organizațiilor U.T.C. în 
domeniul pregătirii profesiona
le rămîn încă insuficiente. An- 
corîndu-se în actualitate, ținînd 
seama de transformările calita
tive care apar în procesul de 
producție ca urmare a introdu
cerii pe scară largă a noutăților 
tehnico-științifice, dezbaterile 
din Congresul nostru trebuie să 
determine înscrierea în progra
mele de activitate ale or
ganizațiilor mat multe acțiuni 
practice, energice care să răs
pundă cu promptitudine necesi
tății de pregătire complexă a 
tinerilor, gradului lor divers de 
cunoștințe în meserie, să asigu
re baza temeinică pe care să se 
poată aplica oricînd, firesc, 
noirile de perspectivă.

MIRCEA TACCIU 
MIRCEA CRISTEA

în-

În toate orașele, în toate 
centrele muncitorești s-au 
construit în ultimii ani 

cămine pentru tinerii muncitori. 
Altele sînt în construcție sau 
în stadiul de proiect. La noi, în 
Hunedoara, beneficiază de con
fortul acestora peste 2 500 de 
tineri. Dacă întreprindem însă 
o vizită chiar sumară prin a- 
ceste cămine, vom întîlni în des
tul de multe cazuri că ele sînt 
prost întreținute, că disciplina 
lasă de dorit. Cluburile cu care 
sînt prevăzute majoritatea din
tre ele, stau mai mult închise. 
In ce ne privește, am încercat 
să îmbunătățim situația din că
minele noastre, am ales comi
tete de bloc pe care le-am 
împuternicit cu acțiuni concrete, 
trimitem în permanență echipe 
de control prin camere, am în- 

. cercat și în mare măsură am 
reușit să întronăm o atmosferă 
plăcută, de ordine și civilizație, 
un spirit de grijă șî respect 
pentru bunurile colective. Dar 
nu e deajuns. La ora actuală, 
de aceste cămine se ocupă toată 
lumea și în același timp nimeni. 
Cluburile de care vorbeam nu 
sînt dotate cu toate mijloacele 
de culturalizare deși în maga
ziile administrației și ale sindi
catului găsești tot ce vrei, de 
la magnetofoane pînă la instru
mente muzicale și echipament 
sportiv, dar pentru a intră în 
posesia lor, pentru a le pune 
la dispoziția tinerilor, trebuie 
formalități complicate, deși la 
drept vorbind, la procurarea 
lor și-au adus o mare contri
buție. Consider în acest sens că 
ar fi cazul ca în cadrul dezbate
rilor Congresului să se preci
zeze și să se definească mai clar 
relațiile dintre organizațiile 
U.T.C. și sindicat în domeniul 
vieții cultural-artistice și spor
tive ale tineretului, să ni se a- 
corde mai depline drepturi în 
ceea ce privește folosirea bazei 
cultural-artistice și sportive.

ALEXE DRAGOȘ 
secretarul Comitetului U.T.C.

< C. S. Hunedoara

Chiar cine n-a fost niciodată 
în munți, la gurile de ex
ploatare forestieră, își 

poate imagina condițiile în care 
se lucrează aici. E o muncă 
grea. Cu atît mai mult s-ar cu
veni ca organizația U.T.C. să-i 
rețină în atenția sa cu mai multă 
grijă pe tinerii de aici, să se 
preocupe mai îndeaproape de 
viața lor, să facă totul pentru 
a-i apropria cît de cît de mediul 
de distracție și culturalizare, de 
ambianța activității politice. 
Dar trebuie să spun că nu se 
face prea mult în acest sens 
pentru această categorie de ti
neri, cel puțin pentru cei de

aici, din Munții Făgăraș, din ca
drul I.F. Făgăraș și Brașov, 
unde își desfășoară activitatea 
sute de tineri. Nu spun ute- 
ciști, pentru că unii nici nu 
sînt cuprinși adesea în nici o 
activitate de organizație. Dar, de 
fapt, ce probleme ridică tinerii 
forestieri ? Faptul că aprovi
zionarea chiar cu lucruri ele
mentare lasă cîteodată de dorit, 
că nu de puține ori, în punctele 
de lucru ale forestierilor lipsesc 
ziarele, Un aparat de radio etc. 
Sînt oare atît de imposibil de 
pus la punct aceste treburi ? 
Bineînțeles, nu. Este o realitate 
că sînt rare cazurile cînd acti
viștii organizației, ca și condu
cătorii întreprinderilor fores
tiere trec pe la punctul nostru 
de lucru. Cum am putea fi a- 
jutați în aceste condiții ? Cred 
că la Congresul al IX-lea al 
U.T.C. trebuie să se dezbată și 
acest aspect al prezenței acti
viștilor în rîndul tineretului din 
sectoarele îndepărtate și grele 
de muncă, să se analizeze modul 
în care această categorie de 
muncitori tineri ar putea fi mai 
efectiv ajutați în rezolvarea u- 
nor probleme care nu sînt nu
mai ale lor și ale întregului co
lectiv.

COST1CĂ galațeanu
șef de brigadă
1. F. Făgăraș

Nouă, tractoriștilor ni se 
pretinde, pe bună drep
tate, să muncim tot mai 

bine, dar foarte puțin se face 
în sensul asigurării unor condi
ții de muncă și de viață mai 
bune. In campanii, în fiecare di
mineață, pentru noi ceasurile 
sună la ora 5, iar seara sîntem 
ultimii care ne culcăm. Președin
tele sau inginerul cooperativei 
vine, constată calitatea lucrării 
și pleacă. Masa o servesc toți 
acasă. Noi, însă, în cîmp. In 
sat există cantină, de ce preșe
dintele, consiliul de conducere 
nu găsesc o soluție ca să ni se 
servească și nouă, contra cost, 
mîncare caldă ? Solicitării noas
tre, nu odată i se răspunde : 
voi sînteți ai S.M.A.-ului, nu ne 
privește pe noi ce mîncați. Teo
retic, au dreptate... Dar de ce 
să ne oprim numai la teorie 
cînd e vorba de om, asta nu în
țeleg ? Stațiunea de mașini și 
tractoare ne-ar angaja bucătar, 
rlar pentru că sîntem puțini cei 
care lucrăm într-o secție, chel
tuielile de regie s-ar ridica 
mult, o masă pe zi ajungînd la 
20 de lei. La cooperativa agri
colă, însă, există un bucătar 
pentru grădiniță, ce ar însemna 
15 sau 20 de porții in plus ? De 
fapt ar însemna ceva... O sudură 
și mai strînsă între noi și coo

perativă ! De la această reali
tate pornesc atunci cînd propun 
ca la Congresul al IX-lea al U- 
niunii Tineretului Comunist să 
se discute deschis asupra a- 
cestui aspect deloc minor. Sîntem 
tineri și în perspectivă avem 
Viața, năzuința de a ne păstra 
forțele, puterea de muncă. Bi
rocrației, sau lipsei de curaj ce 
se manifestă în rezolvarea unei 
atît de stringente probleme a 
noastre, se cere să i se opună 
intervenții lucide, hotărîte, în- 
trutotul bazate pe realitatea 
faptică.

NICOLAE REILEANU
mecanizator S.M.A. — Șendreni 

județul Galați

Propun ca participanții la 
cel de al IX-lea Congres 
al U.T.C. să susțină ini

țiativa ca prin forțe proprii, și 
din resurse interne, la fiecare 
secție mecanică să se amenajeze 
o baie. Cu investiții de cel 
mult o mie cinci sute de lei, 
cu cheltuieli minime pentru 
combustibil — aici s-ar putea 
folosi motorina folosită la spă
latul pieselor, uleiul ars —, s-ar 
putea rezolva această elemen
tară cerință de igienă corporală 
a mecanizatorilor.

ILIE PONCETE
S. M. A. Ciorogîrla 

județul Ilfov

In fiecare an, noi contin
gente de mecanizatori in
tră în producție. Consider 

că problema integrării acestora 
(n producție reprezintă unul din 
factorii ce se impun multilate
ral analizați. în oricare unitate 
ai merge, cei ce nu-și realizea
ză norma de lucru, cei ce cîș- 
tigă cel mai puțin sînt proaspe
ții absolvenți ai școlilor profe
sionale. Pe undeva explicabil, 
pentru că lor li se încredințează 
mașinile uzate, ei sînt reparti
zați să efectueze lucrările ce 
convin cel mai puțin celorlalți. 
La Congresul al IX-lea al
U.T.C. propun să se dezbată a- 
cest aspect și, prin discuții la 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare,. Silviculturii și 
Apelor și la Ministerul Muncii 
să se reglementeze prin lege a- 
titudinea unităților față de ab
solvenții școlilor ’ profesionale 
ce le-au fost repartizați. Dacă 
sînt multe Cazurile de abando
nare a meseriei de mecanizator, 
fluctuațiile de cadre în cadrul 
unei secții sau alteia, al unui 
S.M.A. sau altuia, eu o explic 
tocmai prin această lipsă de în
credere față de noii angajați, 
prin răceala cu care aceștia sînt 
primiți 1

PETRE ȘTEFAN
S. M. A. Odorhei 

județul Bihor

I
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privind perfecționarea pregătirii profesionale datura organelor de partid
a salariaților din unitățile socialiste de stat

J»

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne, înzestrarea tuturor ramuri
lor economiei noastre naționale 
cu utilaje și instalații de înal
tă tehnicitate, extinderea auto
matizării producției și creșterea 
complexității proceselor econo
mice, cerințele conducerii și or
ganizării științifice a produc
ției și muncii impun în mod 
obiectiv ridicarea continuă a ni
velului de pregătire profesio
nală al muncitorilor, maiștrilor, 
tehnicienilor, inginerilor, ca
drelor de conducere și a celor
lalți specialiști din economie, 
cercetare, învățămînt și alte do
menii de activitate, lărgirea o- 
rizontului lor cultural-științific.

Perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale a salariaților 
constituie o latură esențială a 
politicii Partidului Comunist 
Român de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

împrospătarea și îmbogățirea 
sistematică a cunoștințelor pro
fesionale în pas cu noile cuce
riri ale științei și tehnicii, con
stituie o înaltă Îndatorire pa
triotică a tuturor cetățenilor 
țării, reprezintă o condiție fun
damentală a participării active 
a oamenilor muncii — în cali
tatea lor de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție, de stăpîni ai puterii de 
stat, — la dezvoltarea și propă
șirea societății, la conducerea 
construcției socialiste.

In orînduirea noastră, fiecare, 
cetățean poate promova — atît 
în producție, cît și în viața so
cială și politică — numai pre- 
ocupîndu-se continuu de ridi
carea cunoștințelor sale, de în
sușirea a tot ceea ce este nou 
în sectorul său de activitate.

Răspunderea pentru organi
zarea și buna desfășurare a ac
tivității de perfecționare a pre
gătirii salariaților revine mini
sterelor, unitățile cu statut de 
centrală, întreprinderilor, tutu
ror organizațiilor socialiste. La 
această activitate, o contribuție 
esențială trebuie să aducă insti
tuțiile de învățămînt și cultură, 
unitățile de cercetare și proiec
tare, academiile șl societățile 
științifice, asociațiile profesio
nale, organizațiile sindicale și 
de tineret.

Pentru a preciza căile și for
mele prin care se desfășoară 
activitatea de perfecționare 
pregătirii personalului din x 
tățile socialiste, sarcinile

— de către ministere pentru 
adjuncți ai miniștrilor, secre
tari generali, directori generali 
și ceilalți salariați din aparatul 
ministerului, directorii generali 
și directorii din unitățile cu 
statut de centrală și din princi
palele întreprinderi, precum șl 
pentru unele cadre de speciali
tate din domeniul respectiv ;

— de către unitățile cu statut 
de centrală pentru șefii de ser
viciu și personalul de execuție 
din aparatul propriu, directorii 
din alte întreprinderi decît cele 
prevăzute la alineatul prece
dent, cadre de conducere, unele 
categorii de specialiști, de tehni
cieni șl de maiștri din unitățile 
subordonate j

— de către întreprinderi șl 
alte unități economice pentru 
muncitori, maiștri, tehnicieni șl 
ceilalți salariați care nu slnt 
cuprinși în categoriile mențio
nate mai sus.

B. In domeniul agriculturii, 
Industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor.

— de către Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor pentru 
adjuncți ai ministrului, secre
tari generali, directori generali,

' și ceilalți salariați din 
propriu, pentru direc- 
unitățile cu statut de 
întreprinderi, direcții 
județene ale agricultu- 
..................... sil-

vicepreședinți al Tri- 
Suprem, directori și

a 
.. uni
ce re

vin organelor centrale și locale 
ale administrației de stat, cen
tralelor, întreprinderilor și al
tor unități, obligațiile salaria
ților în acest domeniu, Marea 
Adunare Națională adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I
SISTEMUL NAȚIONAL 
PERFECȚIONARE A PREGĂ
TIRII SALARIAȚILOR DIN

UNITĂȚILE SOCIALISTE 
DE STAT

Articolul 1. — In Republica So
cialistă România, perfecționarea 
pregătirii profesionale consti
tuie o îndatorire primordială a 
tuturor salariaților și, în același 
timp, o obligație permanentă a 
organelor de conducere colecti
vă din unitățile socialiste de 
stat. Conducerile unităților so
cialiste de stat trebuie să asigu
re condițiile ca fiecare salariat 
să urmeze periodic forme 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale, corespunzător sar
cinilor de serviciu pe care le 
are de îndeplinit. In scopul des
fășurării sistematice a acestei 
activități, începînd cu anul 1971, 
se organizează sistemul național 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale a tuturor salaria
ților.

Articolul 2. — Procesul de per
fecționare a pregătirii salariați
lor are ca scop :

a) împrospătarea și îmbogă
țirea sistematică a cunoștințe
lor profesionale, aprofundarea 
unui anumit domeniu al specia
lității de bază, însușirea noilor 
realizări ale științei, tehnicii și 
culturii din specialitatea res
pectivă sau din cele înrudite 
(reciclarea) ;

b) obținerea unei _ calificări 
suplimentare pe lingă profesia 
de bază (policalificarea)

c) schimbarea calificării, în 
cazurile în care profesia de 
bază nu mai corespunde cerin
țelor tehnicii moderne sau struc
turii economiei (recalificarea) ;

d) însușirea unor metode _ și 
procedee moderne în domeniul 
conducerii și organizării știin
țifice a producției și muncii, 
precum și a cunoștințelor eco
nomice necesare executării sar
cinilor de serviciu.1

Articolul 3. — Perfecționarea 
pregătirii salariaților se desfă
șoară în întreprinderi, unități cu 
statut de centrală, ministere, cen
tre de perfecționare, institute de 
cercetări și proiectări, institu
te de învățămînt superior și 
mediu și se realizează prin ur
mătoarele forme :

a) instruirea la locul de muncă, 
sub controlul șefului direct ;

b) cursuri organizate în ca
drul unității respective, în alte 
unități, precum și în centre de 
perfecționare a pregătirii cadre
lor ;

c) programe personale de per
fecționare cu verificarea perio
dică a cunoștințelor asimilate ;

d) stagii de practică și spe
cializare în unitatea proprie ori 
în alte unități din țară sau din 
străinătate ;

e) învățămîntul post-universl- 
tar ;

f) doctorat.
In funcție de necesități, se vor 

organiza și alte forme. Perfec
ționarea pregătirii profesionale 
se bazează în primul rînd pe 
studiul individual al salariați
lor.

Articolul 4. — Perfecționarea 
pregătirii salariaților se organi
zează de către ministere și u- 
nitățile subordonate pentru spe
cialitățile și profesiile din pro
filul lor de activitate, după ctlm 
urmează :

A In industrie. construcții, 
transporturi, circulația mărfuri
lor și prestări de servicii.

DE

directori 
aparatul 
torl din 
centrală, 
generale _ .
rii, industriei alimentare, 
viculturii și apelor și organiza
țiile teritoriale subordonate, 
precum și pentru toți specia
liștii cu studii superioare care 
lucrează în agricultură, silvi
cultură și în domeniul gospodă
ririi apelor și pentru unele ca
dre de specialitate din Industria 
alimentară, precum și pentru 
personalul Casei de pensii a ță
ranilor cooperatori ;

— de către direcțiile generale 
județene ale agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii șl 
apelor pentru tehnicieni, maiștri 
și oadre cu pregătire medie din 
unitățile subordonate ;

— de către direcțiile generale 
județene ale agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
apelor, împreună cu uniunile 
județene ale cooperativelor agri
cole de producție, pentru pre
ședinți, vicepreședinți, briga
dieri și șefi de fermă din coo
perativele agricole de produc
ție, cu excepția celor eu studii 
superioare j

— de către centrale, între
prinderi și celelalte unități de 
stat pentru muncitori și alte ca
tegorii de salariați neprevăzute 
la alineatele precedente j

— de către cooperativele agri
cole de producție pentru țăranii 
cooperatori.

C. în activitatea organelor de 
sinteză economică :

, — de către organele centrale
respective pentru aparatul pro
priu și cel al organizațiilor sub
ordonate.

D. In sistemul Ministerului 
Afacerilor Externe :

— de către Ministerul Aface
rilor Externe pentru adjuncți 
ai ministrului, secretar generai, 
directori și întregul personal 
diplomatic și tehnico-admini- 
strativ care lucrează în sistemul 
acestui minister.

E. In învățămînt :
— de către Ministerul învăță

mîntului pentru adjuncți ai mi
nistrului, secretari generali, di
rectori generali, directori și cei
lalți salariați din aparatul pro
priu, rectorii și prorectorii insti
tuțiilor de învățămînt superior, 
directorii institutelor și centre
lor de cercetare ale ministeru
lui, inspectorii generali și ins
pectorii șefi de la inspectoratele 
județene ;

— de către Ministerul învăță
mîntului, prin unitățile proprii 
de perfecționare și instituțiile 
de învățămînt superior pentru 
personalul didactic de predare, 
conducere și îndrumare din în
vățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic, potrivit 
Statutului personalului didactic ; 
' — de către instituțiile de în
vățămînt superior pentru de
cani, prodecani, personalul di
dactic și de cercetare din unită
țile respective. Perfecționarea 
personalului 1 didactic din învă
țămîntul superior se realizează 
în principal prin stagii de 
practică și specializare în uni
tăți de producție de cercetare 
și proiectare ;

— de către unitățile de învă
țămînt și cercetare pentru cei
lalți salariați din aparatul pro
priu care nu sînt prevăzuți 
la punctele precedente.

F. In domeniul cercetării știin
țifice :

— pentru cadrele de cerce
tători ai institutelor academii
lor de științe, de către aceste 
academii ;

— pentru cadrele de cercetă
tori din institutele din subordi- 
nea ministerelor, de către mi
nisterele respective.

Perfecționarea pregătirii cer
cetătorilor se face în colaborare 
cu Consiliul Național al Cerce
tării Științifice și Ministerului 
învățămîntului.

G. In domeniul ocrotirii sănă
tății :

— de către Ministerul Sănătății 
pentru adjuncți ai ministrului, 
secretari generali, directori ge
nerali, directori și ceilalți sala
riați din aparatul propriu, ca
drele de conducere din institu
tele de cercetare medicale, din 
unitățile spitalicești și policlinici, 
directori ai direcțiilor sanitare 
județene și alte cadre de con
ducere din sectorul sanitar ;

— de către Ministerul Sănă
tății pentru t^ți medicii pe pro
blemele specialităților medicale ;

— de către direcțiile sanitare 
județene și oficiile farmaceutice 
pentru medici șefi de circum
scripții sanitare și de dispensare, 
personalul mediu sanitar cu 
funcții tehnice de conducere, 
diriginții de farmacie, personalul 
de conducere tehriico-administra- 
tivă 
tare.

H.
din unitățile medico-sani-
In domeniul Justiției : 
de către Ministerul Justi- 
Procuratura R.S.R. și Tri-ției,

bunalul Suprem pentru adjuncți 
ai ministrului, ai procurorului

general și 
bunalului 
ceilalți salariați din aparatul 
propriu, președinți ai tribuna
lelor județene și judecătoriilor, 
procurori șefi și notari șefi ;

— de către tribunalele, procu
raturile și notariatele județene 
pentru judecători, procurori, no
tari și alți lucrători din domeniul 
justiției.

I. In domeniul culturii :
— de către Comitetul de Stat 

pentru Cultură și Artă pentru 
vicepreședinți, secretari gene
rali, directori și alți salariați din 
aparatul propriu, președinți și 
vicepreședinți ai comitetelor de 
cultură și artă județene, directori 
generali și directori ai centrale
lor economice subordonate Co
mitetului, directori de la prin
cipalele instituții de cultură și 
artă ;

— de către centrale și insti
tuțiile de cultură pentru apara
tul propriu al unităților subor
donate ;

— de către comitetele de cul
tură și artă județene, pentru ca
drele de la cămine culturale, 
case de cultură, biblioteci co
munale și municipale, muzee.

J. In administrația locală :
— de către Comitetul de Stat 

pentru Economia și Administra
ția Locală pentru vicepreședinți, 
secretarul general, directori și 
ceilalți salariați din aparatul pro
priu. precum și pentru secretari 
și directori de la consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București, pentru secretari ai co
mitetelor executive ale consilii
lor populare municipale, orășe
nești și comunale ;

— de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești, pentru salariații din apa
ratul propriu, precum și pentru 
cadrele de conducere și de spe
cialitate din unitățile subordo
nate ;

— de către întreprinderi și alte 
unități subordonate pentru mun
citori. maiștri, tehnicieni și cei
lalți salariați care nu sînt cu
prinși în categoriile menționate 
mai sus.

Perfecționarea pregătirii pro
fesionale a salariaților din uni
tățile cu dublă subordonare se 
organizează de către comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, în colaborare cu or
ganele centrale respective.

Articolul 5. — Activitatea de 
perfecționare a pregătirii cadre
lor din profesiile comune mai 
multor ramuri se asigură de că
tre ministere și unitățile lor su
bordonate, în colaborare cu or
ganele centrale de specialitate.

— pentru salariații
tatea de planificare, 
cu Comitetul de Stat 
cării ; '

— pentru salariații ___
niul contabilității, finanțelor și 
controlului financiar, împreună 
cu Ministerul Finanțelor ;

pentru salariații din dome
niul comerțului exterior, împre
ună cu Ministerul Comerțului 
Exterior ;

— pentru personalul din do
meniul salarizării, organizării, 
normării și protecției muncii, 
împreună cu Ministerul Muncii ;

— pentru salariații din con
strucții, împreună cu Ministerul 
Construcțiilor Industriale ;

— pentru cadrele de speciali
tate din domeniul nuclear, îm
preună cu Comitetul de Stat pen
tru Energia Nucleară ;

— pentru lucrătorii din dome
niul prețurilor, împreună cu Co
mitetul de Stat pentru Prețuri ;

— pentru lucrătorii din dome
niul statisticii, împreună cu Di
recția Centrală de Statistică ;

— pentru lucrătorii din acti
vitatea de control tehnic de ca
litate și metrologie, împreună cu 
Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Pro
duselor ;

— pentru jurisconsulți, lucră
tori ai Arbitrajului de Stat și ai 
arbitrajelor departamentale, îm
preună cu Ministerul Justiției.

Pentru alte profesii comune 
mai multor ramuri, Consiliul de 
Miniștri va stabili, de la caz la 
caz, organele de specialitate care 
vor colabora cu ministerele în 
perfecționară pregătirii salaria
ților din profesiile respective.

în activitatea de perfecționare 
a pregătirii salariaților prevăzuți 
la aliniatele precedente, organele 
centrale de specialitate colabo
rează cu ministerele la stabili
rea tematicii programelor, asigu
rarea materialului didactic și 
personalului de instruire.

Articolul 6. — Ministerul
Muncii, prin Institutul Central de 
Studii pentru problemele condu
cerii economiei, organizării mun
cii și perfecționării cadrelor, asi
gură perfecționarea pregătirii 
unor cadre de conducere și de 
specialitate din ministere, orga
ne centrale de stat, unități cu 
statut de centrală și principalele 
întreprinderi. în domeniul con
ducerii și organizării științifice 
a producției și muncii.

De asemenea, Ministerul Mun
cii exercită coordonarea și în
drumarea metodologică a activi
tății de perfecționare a salariați
lor în probleme de conducere și 
organizare, care se desfășoară în 
ministere, unități cu statut de 

. centrală, întreprinderi și insti
tuții.

Articolul 7. — Perfecționarea 
pregătirii salariaților prin învă
țămîntul post-universitar și doc
torat se organizează de către Mi
nisterul învățămîntului, conform , 
prevederilor legale în vigoare; 
în acest scop, Ministerul învă
țămîntului colaborează cu mini
sterele și celelalte organe inte
resate.

Prin învățămîntul post-univer
sitar se realizează perfecționarea 
specialiștilor cu pregătire supe
rioară din diferite domenii ale 
științei, tehnicii și culturii. A- 
ceasta se organizează în secții sau 
facultăți de specialitate în cadrul 
instituțiilor de învățămînt supe
rior.

Articolul 8. — Ministerele și 
celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, în funcție de 
necesități, înființează, centre spe
ciale de perfecționare.

Articolul 9. — Programele de

din act.ivi- 
împreună 

al Planifi-
din dome-

perfecționare a pregătirii sala- 
riaților, organizate în întreprin
deri și instituții, se desfășoară, 
de regulă, fără scoaterea de la 
locul de muncă.

Organizarea acțiunilor de per
fecționare care necesită scoate
rea de la locul de muncă a par- 
ticipanților se face cu aprobarea 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale, pentru unitățile ce le 
au în subordine.

Articolul 10. — Activitatea de 
perfecționare se organizează în 
mod distinct pe nivele de pregă
tire și specialități, ținînd seama 
de nevoile unităților, de califi
carea de bază a salariaților, de 
cerințele posturilor pe care aceș
tia le ocupă și de perspectivele 
lor de promovare.

De asemenea, în funcție de 
necesități, se vor organiza pro
grame de perfecționare în lim
bile naționalităților conlocui
toare.

Articolul 11. — Absolvirea for
melor de perfecționare se face, 
după caz, pe bază de probe teo
retice și practice, lucrări, exa
mene, atestări, în conformitate 
cu condițiile stabilite de minis
tere și organele centrale și lo
cale ale administrației de stat, 
potrivit specificului formei de 
pregătire și activității fietărei 
ramuri și unități socialiste.

Absolvirea se certifică prin do
cumente eliberate de către uni
tățile socialiste sau centrele de 
perfecționare în care s-au desfă
șurat formele respective de per
fecționare a pregătirii salariați
lor.

Articolul 12. — Activitatea de 
perfecționare a pregătirii sala
riaților se realizează pe bază de 
planuri anuale și de perspectivă, 
care fac parte din planurile 
proprii ale organizațiilor socia
liste de stat.

Articolul 13. — Proiectele pla
nurilor de perfecționare a pre
gătirii cadrelor se elaborează de 
către 
listă 
bază 
lalte

Pe

fiecare organizație socia- 
de stat,
pînă la ministere și cele- 
organe
baza propunerilor ministe

relor și celorlalte organe cen
trale, Ministerul învățămîntu- 
lui, Ministerul Muncii și Comi
tetul de Stat al Planificării e- 
laborează proiectul planului cen
tralizat de perfecționare a pre
gătirii salariaților pe economie, 
care face parte integrantă din 
programul general de pregătire 
a cadrelor.

I

CAPITOLUL II 
OBLIGAȚIILE UNITĂȚILOR 

SOCIALISTE DE STAT 
ȘI ALE SALARIAȚILOR

Articolul 14. — Colegiile mi
nisterelor și șle celorlalte or
gane centrale ale administrației 
de stat, consiliile de adminis
trație din unitățile cu statut de 
centrală, comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești, comitetele de direcție din 
întreprinderi și instituții și ce
lelalte organe de conducere co
lectivă ale unităților socialiste 
de stat răspund de organizarea, 
urmărirea și buna desfășurare a 
activității de perfecționare a 
pregătirii salariaților.

Articolul 15. — Ministerele și 
celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat stabilesc for
mele de perfecționare, durata 
acestora și frecvența reciclării 
pe categorii de muncitori, mai
ștri, tehnicieni, funcționari, per
sonal de specialitate și oadre de 
conducere.

Articolul 16. — In cadrul fie
cărei organizații socialiste de 
stat se constituie colective de 
specialiști care acordă sprijin 
organelor de conducere din u- 
nitățile respective în elaborarea 
planului anual și de perspec
tivă pentru perfecționarea pre
gătirii salariaților, în stabilirea 
formelor, tematicii și metodolo
giei de desfășurare a programe
lor organizate în acest scop. 
Componența acestor colective se 
aprobă de către organul de con
ducere colectivă al unității so
cialiste de stat.

Articolul 17. — Ministerele și 
celelalte organe centrale, pre
cum și organele locale ale admi
nistrației de stat au obligația 
să asigure mijloacele materiale 
necesare desfășurării activității 
de perfecționare a pregătirii sa
lariaților în cadrul fondurilor 
ce le sînt alocate prin plan.

La unitățile economice, cheltu
ielile necesare funcționării sis
temului de perfecționare a pre
gătirii salariaților se includ, 
după caz, în prețul de cost al 
producției sau în fondurile de 
investiții ; la unitățile bugetare, 
aceste cheltuieli se suportă de 
la buget.

Cheltuielile legate de funcțio
narea învățămîntului post-uni- 
versitar se acoperă din contri
buțiile unităților care trimit 
cursanții la această formă de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale.

Articolul 18. — Organele de 
conducere colectivă ale organi
zațiilor socialiste de stat sînt o- 
bligate să asigure personalul de 
predare și instruire necesar for
melor de perfecționare ce se or
ganizează în unitățile proprii.

Personalul de predare și in
struire se selecționează din rîn- 
dul specialiștilor din întreprin
deri, centrale, ministere, unități 
de cercetare și proiectare, insti
tuții de învățămînt, academii, 
societăți științifice și asociații 
profesionale.

Personalul de predare și in
struire, folosit în diferite forme 
de perfecționare a pregătirii 
salariaților, prestează această 
activitate ca obligație de ser
viciu, ca îndatorire cetățenească, 
obștească.

Articolul 19. — In situația în 
care perfecționarea pregătirii 
profesionale se realizează prin 
programe sau stagii în străină
tate, organele de conducere co
lectivă trebuie să asigure :

— stabilirea obiectivelor con
crete ale perfecționării ;

— selecționarea participanți- 
lor pe baza pregătirii profesio
nale. a cunoașterii limbilor 
străine, precum șt în funcție de 
capacitatea lor de a asimila noi

de la unitățile de
centrale.

I

cunoștințe și de a le aplica în 
activitatea concretă ;

— urmărirea modului în care 
salariații respectivi aplică în 
practică cunoștințele Însușite.

Articolul 20. — Organele de 
conducere colectivă ale unităților 
socialiste de stat au obligația 
de a analiza periodic stadiul 
realizării planului de perfec
ționare a pregătirii salariaților, 
modul de desfășurare și efi
ciența acestei activități, stabi
lind măsurile necesare de îm
bunătățire.

Articolul 21. — Perfecționa
rea continuă a pregătirii profe
sionale constituie o obligație de 
serviciu a tuturor salariaților 
din unitățile socialiste de stat. 
In acest scop, salariaților le 
revin următoarele sarcini princi
pale :

a) să se preocupe în perma
nență de cunoașterea celor mai 
noi cuceriri ale științei, tehnicii 
și culturii din domeniul lor de 
specialitate ;

b) să participe la formele de 
perfecționare în care au fost 
încadrați și să-și însușească te
meinic cunoștințele predate ;

c) să folosească în practică 
cunoștințele, metodele, tehnicile 
și experiența înaintată acumu
lată și să aplioe în activitatea 
lor principiile științei conduce
rii și organizării producției și a 
muncii.

Articolul 22. — Salariații care 
dețin posturi de conducere, in
clusiv maiștrii, sînt obligați să 
se ocupe permanent de perfec
ționarea pregătirii personalului 
în subordine prin :

— îndrumarea lor 
locul de muncă ;

— participarea la 
realizarea planurilor 
ționare a pregătirii salariaților ;

— urmărirea modului în care 
fiecare salariat aplică în prac
tică cunoștințele obținute prin 
diversele forme de perfecționa
re a pregătirii profesionale.

Articolul 23. — La promova
rea sau menținerea pe post, a- 
tribuirea gradațiilor și treptelor 
de salarizare, acordarea gratifi- 
cațiilor, se va ține seama atît 
de rezultatele obținute în mun
că, cît și de modul în care sa
lariații își realizează sarcinile 
privind perfecționarea pregătirii 
profesionale.

Articolul 24. — In condițiile 
în care formele de perfecționa
re a pregătirii se desfășoară cu 
scoaterea de la locul de muncă 
pe o singură perioadă sau eșa
lonată pe mai multe perioade, 
cUrsanții primesc în timpul stu
diilor, de la unitățile socialiste 
de stat la care sînt angajați, 
salariul tarifar de la locul de 
muncă și sporul de vechime. In 
cazul în care durata scoaterii 
de la locul de muncă nu depă
șește o lună, cadrele de condu
cere primesc și indemnizația de 
conducere.

dfrectă, la
stabilirea și 
de perfec-

CAPITOLUL III
ROLUL UNITĂȚILOR DE ÎN
VĂȚ AlWlNT, INSTITUȚIILOR 
ȘTIINȚIFICE, ASOCIAȚIILOR 
PROFESIONALE ȘI ORGANI

ZAȚIILOR OBȘTEȘTI

Articolul 25. — Ministerul în
vățămîntului are sarcina de a 
îndruma și coordona activitatea 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale a salariaților. Uni
tățile de învățămînt au obliga
ția de a sprijini organizațiile 
socialiste în elaborarea progra
melor de perfecționare, în or
ganizarea și buna desfășurare a 
acestei activități.

Baza materială a școlilor de 
cultură generală, școlilor tehni
ce și profesionale, liceelor de 
specialitate și instituțiilor de în
vățămînt superior va fi pusă, 
în timpul cînd nu se desfășoa
ră activități didactice, la dispo
ziția ministerelor și celorlal
te organe centrale, organelor lo
cale ale administrației de stat, 
centralelor, întreprinderilor și 
altor unități socialiste, în ve
derea realizării programelor de 
perfecționare a pregătirii sala
riaților.

Cadrele didactice din rețeaua 
învățămîntului vor presta ore 
de predare și instruire în ca
drul formelor de perfecționare 
a pregătirii profesionale a sa
lariaților din unitățile socia-

liste ; aceste ore vor fi incluse 
în norma didactică ooligatorie.

Articolul 26. — în perfecțio
narea pregătirii muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, ingine
rilor și altor cadre cu pregăti
re superioară, se vor folosi baza 
materială și specialiștii din in
stitutele, centrele și Laboratoa
rele de cercetare, precum și din 
unitățile de proiectare.

Articolul 27. — Academia Re
publicii Socialiste România, A- 
cademia de .Științe Sociale și 
Politice, Academia de Științe 
Agricole și Silvice, Academia de 
Științe Medicale, Consiliul Na
țional al Inginerilor și Tehnicie
nilor, Uniunea Arhitecților, 
Societatea de Științe Economice, 
celelalte instituții științifice și 
asociații profesionale au obliga
ția de a participa, cu baza ma
terială și specialiștii de care 
dispun, la elaborarea și reali
zarea programelor de perfecțio
nare a pregătirii muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, ingine
rilor, medicilor, cadrelor didac
tice, celorlalți specialiști din do
meniul economiei, științei și cul
turii.

Articolul 28. — institutul Cen
tral de Documentare Tehnică, 
institutele și centrele de docu
mentare tehnică, economică și 
științifică din ministere, organe 
centrale și locale, unități cu 
statut de centrală. întreprinderi 
și alțe organizații socialiste vor 
asigura materiale documentare 
și informative privind noile cu
ceriri ale științei 
metodele și 
de conducere 
producției și 
personalului 
cursanților de 
de perfecționare 
salariaților.

Articolul 29. - 
dă Uniunii Generale a Sindica
telor din România de a parti
cipa la elaborarea și înfăptui
rea tuturor măsurilor pentru ri
dicarea calificării salariaților, 
adueîndu-și contribuția la întoc
mirea și realizarea programe
lor de perfecționare a pregăti
rii profesionale, la organizarea 
acțiunilor de propagandă tehni
că și economică, de populari
zare a cunoștințelor tehnico- 
științifice in rindul maselor 
largi de oameni ai muncii.

Articolul 30. — Se recoman
dă Uniunii Tineretului Comu
nist de a acționa sistematic 
pentru cuprinderea tinerilor din 
unitățile economice, instituțiile 
social-culturale și administrati
ve in formele de perfecționare 
a pregătirii profesionale, pen
tru însușirea temeinică de către 
aceștia a cunoștințelor teoreti
ce și practice și valorificarea 
lor în activitatea concretă ; cu 
sprijinul ministerelor, al condu
cerilor unităților socialiste, or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist vor desfășura activi
tăți destinate stimulării intere
sului tinerilor pentru stăpînirea 
deplină a meseriei alese, pen
tru ridicarea nivelului lor cul
tural-științific.

Articolul 31. — Presa centra
lă și locală, radio-ul, televiziu
nea și celelalte mijloace de in
formare de masă vor acționa în 
mod sistematic în sprijinul ac
tivității de perfecționare a 
pregătirii profesionale a sala
riaților.

și tehnicii, 
formele moderne 

și organizare a 
muncii, 
de 
Ia

necesare 
predare și 

toate formele 
a pregătirii
Se recoman

CAPITOLUL IV 
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 32. — Prevederile 
art. 21 din Legea nr. 1 privind 
organizarea și disciplina muncii 
în unitățile socialiste de stat, 
adoptată la 26 martie 1970, se 
aplică numai pentru salariații 
care urmează cursuri de perfec
ționare cu scoatere din produc
ție pe o durată minimă de 3 
luni, iar pentru cei care sînt 
trimiși la specializare în străi
nătate, indiferent de durată.

Articolul 33. — Se recoman
dă organizațiilor cooperatiste și 
celorlalte 
ca, pornind 
prevederile 
stabilească 
punzătoare, 
fecționarea 
lui din unitățile proprii.

Articolul 34. — Prin prezenta 
lege se abrogă toate dispozițiile 
ce contravin prevederilor sale.

organizații obștești 
de la obiectivele și 
prezentei legi, să 

reglementări cores- 
cu privire la per- 

pregătirii personalu-

Presa de ieri a publicat proiectul

LEGII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CO
MERȚ EXTERIOR, DE COLABORARE Șl COOPE

RARE ECONOMICĂ Șl TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cuprinzînd dispoziții generale referitoare la planificarea și 
organizarea activității de comerț exterior, proiectul de lege 
stabilește atribuțiile și răspunderile în acest domeniu, dezvol- 
*ar®° .. COînerîului exterior pe baza principiilor generale ale 
politicii partidului și statului în ceea ce privește dezvoltarea 
relațiilor economice externe cu țările membre ale C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii indiferent de 
orînduirea lor social-politică, pe baza respectării suveranității 
și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile interne.

In numărul de astăzi, publicăm proiectul de lege cu privire 
la perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților dm uni
tățile socialiste de stat.

In spiritul democrației socialiste ce caracterizează viața poli
tică și socială a țârn noastre, proiectele de lege sînt supuse 
dezbaterii publice, pentru ea oamenii muncii din întreprinderi, 
centrale industriale, ministere, unitățile de cercetare, proiectare 

și învățămînt, din toate organizațiile socialiste, să-și poată 
aduce contribuția la definitivarea acestor proiecte de legi.

Ziarul nostru pune la dispoziție coloanele sale observațiilor, 
propunerilor, sugestiilor de îmbunătățire a proiectelor de legi 
publicate.

si de
J

Plenara Comitetului Central, 
examinînd informările Comite
tului Executiv cu privire la e- 
feotivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului, la 
compoziția și mișcarea cadrelor 
din nomenclatura organelor de 
partid și de stat, dă o apreciere 
deosebită muncii politice și or
ganizatorice desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid 
pentru continua întărire a rîn- 
durilor partidului și îmbunătă
țirea activității de cadre.

La 31 decembrie 1970, partidul 
număra 2 089 085 membri de 
partid din rîndul celor mai îna
intați muncitori, țărani și inte
lectuali, luptători activi pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

După ocupația actuală, 926 440 
membri de partid sînt munci
tori — 44,35 la sută din efecti
vul partidului — asigurîndu-se 
astfel un loc preponderent ele
mentului muncitoresc în partid, 
în mediul rural își desfășoară 
activitatea peste 926 000 comu
niști, din care 533 917 (25,56 la 
sută din totalul membrilor de 
partid) sînt țărani, ceea ce con
stituie o puternică forță, un fac
tor mobilizator în înfăptuirea 
politicii partidului la sate. Din 
rîndurile partidului fac parte 
un număr însemnat de ingineri, 
economiști, cadre didactice, oa
meni de știință, artă și cultură.

Compoziția națională a parti
dului corespunde structurii na
ționale a populației țării noas
tre. A crescut, de asemenea, nu
mărul și ponderea femeilor în 
partid, ajungînd la peste 480 000, 
adică 23 la sută din totalul 
membrilor de partid.

Compoziția socială, structura 
organizatorică a partidului, pre
gătirea politico-ideologică, pro
fesională și calitățile morale ale 
comuniștilor asigură coeziunea 
de nezdruncinat a partidului, 
posibilități largi de mobilizare a 
maselor de oameni ai muncii la 
înfăptuirea politicii sale, de a-și 
exercita la un nivel tot mai 
înalt rolul conducător în socie
tatea noastră.

. Comitetele județene, munici
pale și orășenești de partid au 
manifestat o preocupare susținu
tă pentru selecționarea, pregă
tirea, promovarea și educarea 
cadrelor. In comparație cu anii 
precedenți ‘.s-au produs schim
bări calitative în compoziția so
cială, pregătirea politico-ideolo
gică, profesională și de oultură 
generală a membrilor birouri
lor- comitetelor județene, muni
cipale și orășenești, a celorlalți 
activiști, ceea ce a contribuit la 
îmbunătățirea muncii acestora 
pentru rezolvarea multiplelor 
sarcini ce Ie revin.

Organele și organizațiile de 
partid și-au intensificat pre
ocupările pentru educarea poli
tico-ideologică a cadrelor, a tu
turor membrilor de partid. S-a 
îmbunătățit conținutul învăță
mîntului. de partid și al adunări
lor generale, a crescut maturi- 
tateș comuniștilor în dezbaterea 
problemelor ce stau în fața uni
tăților respective, combativitatea 
față de neajunsuri, spiritul de 
răspundere față de îndeplinirea 
sarcinilor de partid.

In vederea îmbunătățirii 
muncii de întărire a rîndurilor 
partidului, este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid 
să conducă mai îndeaproape și 
diferențiat activitatea de pri
mire în partid. Principala pre
ocupare în munca de primite în 
partid trebuie s-o constituie spo
rirea exigenței față de calitățile 
moral-politioe și profesionale 
ale celor care solicită primirea 
în partid. Să se acorde în con
tinuare o deosebită atenție pri
mirii în partid , a celor mai va
loroși muncitori, țărani, intelec
tuali, care prin întreaga lor ac
tivitate aduc o contribuție 
importantă la înfăptuirea 
liticii 
mirii 
să o
din activitatea practică, din pro
ducție. a comportării în familie

, . P°-partidului. Baza pri- 
în partid trebuie 
constituie cunoașterea

stat
și societate, a atașamentului 
față de partid și politica sa, a 
celui care dorește să devină 
membru de partid.

In continuare va trebui ca or
ganele și organizațiile de par
tid să acorde atenție primirii de 
noi membri de partid in între
prinderile industriale de curind 
intrate în funcțiune, pe șantie
rele de construcții, în unitățile 
comerciale, în întreprinderile a- 
gricole de stat, în cooperativele 
agricole de producție, satele de 
deal și munte necooperativizate, 
institutele de învățămînt supe
rior. Trebuie îmbunătățită 
munca politică în rîndul 
lor, în vederea primirii 
mai 
rile .

O atenție deosebită să 
oorde pregătirii politice și ideo
logice a tuturâr membrilor de 
partid, însușirii temeinice de 
către aceștia a liniei politice a 
partidului, a concepției sale ma- 
terialist-dialectice despre lume 
și societate, cultivării dragostei 
și atașamentului față de patrie 
și partid, dezvoltării sentimentu
lui de solidaritate 
listă cu popoarele 
țări socialiste, cu 
muniste și forțele 
din întreaga lume.

Organele de partid vor trebui 
să sprijine mai concret organi
zațiile de bază în soluționare, 
problemelor ce le stau în față-, 
în îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă. în exercitarea 
cu competență a rolului pe care 
îl au în fiecare unitate. Să se 
acorde o atenție sporită ridi
cării conținutului și eficienței 
adunărilor generale, creării con
dițiilor ca toți membrii de par
tid să participe activ la dezba
teri, să-și exprime deschis pă
rerile în legătură cu problemele 
ce stau în fața organizației, să 
fie trași cu mai multă fermi
tate la răspundere cei care nu-și 
îndeplinesc întrutotul îndatori
rile statutare.

Organele de partid și de stat 
să-și sporească preocuparea pen
tru îmbunătățirea continuă a . 
activității de cunoaștere, for
mare, perfecționare și promo
vare a cadrelor.

Organele de partid, conduce
rile organizațiilor de masă și 
obștești, ale ministerelor și ce
lorlalte instituții centrale, tre
buie să se ocupe îndeaproape de 
formarea cadrelor necesare pen
tru nevoile actuale și în perspec
tivă, să manifeste mai multă 
exigență în selecționarea și pro
movarea în funcții de răspun
dere a cadrelor care, pe lingă 
pregătirea profesională și poli
tic^ să dovedească, aptjtudini de 
buni conducători, să se bucure 
de prestigiu și autoritate în fața 
oamenilor muncii. în aparatul 
de partid, al organizațiilor 
masă, în diferite funcții de 
pundere, să fie promovate 
număr mai mare de femei 
rîndul acelora care s-au 
dențiat în activitatea profesio
nală și obștească.

Organele și organizațiile de 
partid, conducerile organizațiilor 
de masă și obștești să intensi
fice munca de educare a cadre
lor din toate sectoarele de acti
vitate în spiritul respectării 
disciplinei de partid și a legi
lor statului, al creșterii răspun
derii in rezolvarea sarcinilor, a- 
părării și dezvoltării 
obștesc, al unei înalte 
morale și cetățenești.

Sporirea preocupării 
lor și organizațiilor de 
pentru întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului, pentru for
marea. promovarea și educarea 
cadrelor în toate sectoarele de 
activitate, intensificarea activi
tății de educare politico-ideolo- 
gică a membrilor de partid, va 
contribui la creșterea rolului 
conducător al partidului în în
treaga viață socială, la sporirea 
capacității organizațiilor de par
tid în mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea directivelor 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

bune dintre ele în 
partidului.

femei- 
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Consfătuirea miniștrilor afacerilor
1

externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

J»

în zilele de 18 și 19 februarie, va avea Ioc Ia București 
Consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia pentru discutarea pro
blemelor privind pregătirea. Conferinței general europene 
pentru securitate și colaborare în Europa.

Marți după-amiază, în sala de 
festivități a Palatului Căilor Fe
rate Române a avut loc o adu
nare consacrată aniversării lupte
lor ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933.

La adunare au participat to
varășii Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
transporturilor, Ancuța Dimitrie, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Alexandru 
Grecu, președintele Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile ae 
transporturi și telecomunicații, 
participant la luptele revoluțio
nare din 1933, activiști de 
partid și de stat și ai organiza
țiilor obștești, numeroși ceferiști, 
precum și salariați din alte în
treprinderi și instituții din Ca
pitală.

Cu acest prilej, a luat cuvîn- 
tul Ionel Diaconescu, șeful De
partamentului Căilor Ferate. 
După ce a relevat importanța și

semnificația 
acum 38 de 
o pagină 
mișcării 
noastră, 
succesele cu care au întîmpinat 
ceferiștii ziua lor, contribuția a- 
dusă la îndeplinirea planului cin
cinal 1966—1970. El s-a referit, 
de asemenea, la sarcinile de 
mare răspundere ce revin lucră
torilor feroviari pe linia îmbu
nătățirii continue a muncii în 
toate sectoarele de activitate.

în continuare a fost prezentat 
un program artistic.

★
Adunări închinate memorabi

lelor evenimente de acum 38 de 
ani și alte manifestări consacrate 
..Zilei ceferiștilor" au mai avut 
loc în numeroase orașe din tară, 
printre care la Timișoara, Bra
șov, Cluj, Galați, Iași, Tg. Jiu, 
Deva.

. evenimentelor de 
ani, care au înscris 

glorioasă în istoria 
muncitorești din țara 
vorbitorul a subliniat

(Agerpres)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LA ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR

SALARIAȚILOR DE LA UZINELE „23 AUGUST"
(Urmare din pag. T)

și de tineret. Cunosc activita
tea uzinei și din perioada de 
după eliberare, am fost în ulti
mii ani de cîteva ori în1 unita
tea dumneavoastră. Știu bine 
capacitatea și posibilitățile 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, ale întregului co
lectiv. Sînteți un colectiv pu
ternic și destoinic, aveți oa
meni minunați, și — cum am 
arătat și în alte împrejurări
— aș putea spune că, o dată 
cu uzina, s-a dezvoltat și colec-

ț tivul de muncă, a crescut pre
gătirea tehnică și conștiința 
oamenilor muncii din această 
întreprindere. Aceasta este, de 
asemenea, o mare realizare, 
este, de fapt, cea mai impor
tantă realizare ! (Aplauze pre
lungite).

Iată de ce consider că, tră- 
gînd învățămintele din ceea ce 
a fost bun și din ceea ce a fost 
rău, înfăptuind sarcinile de 
1 zestrare tehnică prevăzute 
pentru perioada următoare, a- 
sigurînd îmbunătățirea între
gii activități de producție, exi
stă toate condițiile ca uzina 
să lucreze din ce în ce mai 
bine și ca, într-adevăr, lipsuri
le din trecut să rămînă o a- 
mintire, iar Uzina „23 August" 
să se numere printre uzinele 
fruntașe — dacă nu să ocupe 
chiar primul loc ; eu aș dori 
aceasta, tovarăși ! (Aplauze 
puternice).

Cincinalul în care am intrat, 
după cum știți, pune în fața 
întregului nostru popor, deci 
și în fața colectivului Uzine
lor „23 August", sarcini deose
bit de mari. Adunării ge
nerale i-au fost prezentate 
proiectele de viitor ale uzi
nei, inclusiv proiectul su
plimentar de dezvoltare pînă 
în 1975 ; ele arată că unitatea 
dumneavoastră, plecînd de la 
ceea ce a realizat pînă acum, 
va cunoaște, în anii următori, 
o dezvoltare mult mai puter
nică.

Aici s-a vorbit de realizarea 
unei producții duble, sau chiar 
mai mult decît duble — de 3,5 
miliarde lei în 1975. Pornind 
însă de la actualul număr de 
salariați și de la necesitatea 
creșterii acestui număr la 
17 000—18 000 de oameni, ți- 
nînd seamă de prevederile pri
vind înzestrarea tehnică, reu- 
tilarea multor secții, introdu
cerea proceselor de automati
zare și mecanizare la unele lu
crări. consider — mi-a făcut 
de altfel impresia că tovarășul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
este de acord — că aceste pre
vederi sînt cu mult sub ceea 
ce se poate înfăptui. Nu vreau 
să mă refer acum la o cifră, 
dar este de înțeles, tovarăși, că 
o producție de 3,5 miliarde iei, 
în condițiile unei dotări supe
rioare și ale unei creșteri im
portante a numărului de sala- 
riațij/nu poate fi apreciată ca 
acceptabilă. Este necesar ca, 
intensificînd ritmul de înzes
trare tehnică a uzinei și reali
zând sporul suplimentar al nu- 
" /[rului de salariați, să obțineți 

... creștere mult mai mare a 
producției, nu numai din punct 
de vedere valoric — deși și a- 
ceasta are importanță, deoare
ce presupune introducerea în 
fabricație a unor produse cu 
grad mai înalt de tehnicitate 
și deci cu o valoare economică 
mai ridicată — dar și din punct 
de vedere fizic. Cred că, în a- 
ceastă privință, există toate 
condițiile ca Uzinele „23 Au
gust" să se prezinte la sfîrșitul 
anului 1975 ca cea mai puter
nică uzină din sectorul con
strucțiilor de mașini și cu re
zultate care să-i permită să o- 
cupe prinț;! loc sau în orice 
caz să se situeze pe unul din 
primele locuri în cadrul in
dustriei constructoare de ma
șini. j

Se impune, desigur, o activi
tate amplă și susținută, întru- 
cît realizarea acestor sarcini 
nu va fi de loc ușoară. Va fi 
necesar ca întregul colectiv să 
revadă și să dezbată serios 
planul întreprinderii, progra
mul de dezvoltare, să înțelea
gă că planul îl elaborează u- 
zina, că ea este aceea care tre
buie să stabilească cum să gos
podărească mai bine toate mij
loacele de care dispune pentru 
a obține maximum de rezulta
te economice. Fiecare dintre 
dumneavoastră, tovarăși, sîn
teți proprietarii acestei uzine, 
pentru că statul, societatea, v-a 
încredințat sarcina ca, în co
lectiv, să administrați aceste 
bunuri materiale și financiare
— în calitate de proprietari și 
de producători. De aceea, tre
buie să gîndiți împreună 
cum să folosiți mai bine 
mașinile și celelalte mij
loace tehnice pe care le 
aveți la îndemînă, pentru a 
realiza un cît mai mare randa-

. ment în toate domeniile de ac
tivitate. Așa trebuie să proce
dați și așa va trebui să proce
deze fiecare colectiv de uzină, 
de întaprindere, de instituție 
economică și științifică. în mă
sura în care fiecare colectiv va 

judeca astfel și va rezolva pro
blemele pornind de la faptul 
că el este stăpîn al mijloacelor 
unității în care lucrează, că îm
preună cu celelalte colective 
de oameni ai muncii sînt stăpî- 
nii tuturor bogățiilor patriei; 
vom reuși să obținem rezul
tatele pe care ni le propunem, 
vom asigura în cincinalul ac
tual o puternică dezvoltare a 
construcției de mașini. Numai 
așa vom face ca acest cincinal 
să fie într-adevăr cincinalul 
perfecționării, al ridicării din 
punct de vedere tehnic a con
strucțiilor noastre de mașini 
care, realmente, trebuie să de
vină ramura conducătoare a e- 
conomiei, în stare să rezolve 
orice problemă pe care o va 
pune progresul tehnic, revolu
ția tehnico-științifică de azi 
și de mîine.

Pornind de aici, prima pro
blemă este, după părerea mea, 
aceia a însușirii de noi pro
duse de înaltă tehnicitate și 
calitate, cu tot ceea ce impli
că aceasta. Este necesar să 
trecem într-adevăr la o bu
nă specializare a producției, 
chiar în cadrul Uzinelor 
„23 August", iar acum a 
întregului grup de uzine. 
Este încă destul loc pen
tru adîncirea specializării, pen
tru o folosire mai rațională a 
potențialului tehnic, a spații
lor de producție, a mașinilor 
și forței de muncă.

Dar, așa cum au subliniat 
cîțiva tovarăși aici, Ministerul 
Construcțiilor de Mașini va 
trebui să meargă mai departe, 
la dezvoltarea specializării în 
cadrul întregii ramuri, pentru 
a spori productivitatea muncii 
și ridica nivelul tehnic al pro
duselor. Specializînd și con- 
centrînd forțele pe care le a-, 
vem astăzi risipite în zeci de 
uzine, putem rezolva nume
roase probleme inult mai bine 
și cu rezultate incomparabil 
superioare.

A doua problemă este aceea 
a cercetării științifice și, în 
general, a grupării și folosirii 
specialiștilor în secțiile de con
cepție. în acest domeniu, în 
ultimii ani am obținut rezul
tate bune, inclusiv în Uzinele 
„23 August". Dar aceste reali
zări nu ne pot mulțumi. Nu 
mai departe decît compresorul 
pe care anul acesta îl intro
duceți în producție se reali
zează pe baza unei tehnologii 
pe care am importat-o, dacă 
țin bine minte, cu cîțiva ani 
în urmă ; vă închipuiți și dum
neavoastră ce „tehnicitate 
nouă" introducem astăzi în 
producție, de vreme ce, atunci 
cînd ne-a vîndut licența, in
dustrialul din străinătate avea 
deja pregătit pentru fabrica
ție un alt compresor. De alt
fel, în cincinalul actual, va 
trebui și noi să rezolvăm a- 
ceastă problemă, trecînd la 
producerea unui compresor 
nou, rotativ, cu mult superior 
celui pe care de abia îl intro
ducem astăzi în producție.

Iată de ce problema valori
ficării rapide în producție a 
licențelor, dar și a dezvoltării 
cercetării proprii este esen
țială ; în tehnică, chiar și un 
an înseamnă foarte mult, iar 
după o perioadă mai îndelun
gată, produsul respectiv apar
ține trecutului. Conducerea u- 
zinei, comitetul de direcție, în
tregul colectiv trebuie să ia 
toate măsurile pentru a orga
niza mai bine cercetarea, pro
iectarea, inclusiv folosirea i- 
novațiilor — la care s-a refe- i 
rit aici un tovarăș — asigu- 
rînd aplicarea lor grabnică în 
producție. Aceasta este o con
diție esențială a ridicării nive
lului tehnic, a creșterii gra
dului de competitivitate al 
produselor românești, atît în 
țară cît și în străinătate.

Este, de asemenea, necesar 
să ținem seama de propune
rile făcute aici privind o mai 
bună legătură cu institutele 
de cercetări și cu învățămîn- 
tul. Sigur, șînt anumite defi
ciențe in activitatea unităților 
științifice și de învățămînt, 
dar cred că și conducerea uzi
nei, precum și ministerul pot 
să acționeze mai operativ, pot 
să se ocupe mai îndeaproape 
de îmbunătățirea colaborării 
cu aceste unități, ceea ce va 
aduce folos atît uzinei, cît și 
cercetării și învățămîntului.

în legătură cu însușirea de 
produse noi, de înaltă tehni
citate s-au ridicat o serie de 
alte aspecte. Consider că este 
de datoria conducerii uzinei 
să întocmească un program de 
măsuri — nu în general, ci 
pornipd de la discuțiile con
crete purtate aici — cu ter
mene precise de rezolvare, ur- 
mînd ca apoi să raporteze pe
riodic în fața adunării sala- 
riaților despre felul cum se 
soluționează aceste sarcini 
deosebit de importante pentru 
dezvoltarea viitoare a Uzinelor 
„23 August".

A doua problemă la care 
doresc să mă refer este aceea 
a organizării producției și 
muncii. Ținînd seama de ex
periența pe care ați acumu
lat-o în ultimii ani în organi
zarea mai bună a producției

și a muncii, va trebui să se 
treacă la generalizarea ei în 
așa fel încît în 2—3 ani să 
obținem rezultate superioare 
în toate fabricile și secțiile 
uzinei. Se impune ca, real
mente, spre sfîrșitul anu
lui 1973, Uzinele „23 Au
gust" să cunoască o re
înnoire completă din punct de 
vedere tehnologic și organiza
toric, să reprezinte, într-ade
văr o uzină modernă în cadrul 
industriei noastre constructoa
re de mașini. Este necesar să 
ne propunem această sarcină, 
deoarece avem capacitatea să 
o rezolvăm în bune condiții !

Pe drept cuvînt, s-a vorbit 
aici de problema ridicării ca
lificării și pregătirii oamenilor 
muncii. De altfel — nu este un 
lucru necunoscut, cu toții îl 
știm — aceasta este pînă la 
urmă un factor esențial al rea
lizării tuturor sarcinilor, al 
creșterii productivității muncii.

Consider că este necesar să 
luăm toate măsurile pentru a 
asigura o mai bună stabilitate 
a salariaților. Mă voi referi 
puțin mai tîrziu la problemele 
sociale ridicate aici, de care 
depinde, de asemenea, crește
rea stabilității cadrelor — dar 
cred că, prin măsurile ce se 
pot lua chiar în situația ac
tuală, trebuie să facem ca ti
neretul și, mai cu seamă, fe
meile să poată avea la „23 Au
gust" condiții mai bune de 
muncă.

Sînt complet de acord cu 
problemele ridicate privind 
promovarea muncitorilor cu o 
înaltă calificare ca maiștri ; de 
altfel, nici nu se poate concepe 
formarea unor maiștri destoi
nici și cu autoritate, decît pe 
baza recrutării lor din rîndul 
muncitorilor cu experiență, 
cărora să li se creeze posibi
litatea de a-și însuși cunoștin
țele necesare de organizatori 
și conducători ai producției. 
Numai procedînd în felul aces
ta vom avea, într-adevăr, buni 
conducători de producție, vom 
asigura o îndrumare compe
tentă îrf toate sectoarele de ac
tivitate.' Va trebui să rezolvăm 
și problema cointeresării co
respunzătoare a maiștrilor. 
Ester necesar să ținem seama 
de faptul că, oricîtă școală ar 
avea cineva, la vîrsta de 20 
sau 22 de ani nu poate fi con
ducător de producție. (Aplau
ze). Atît maiștrii, cît și ingine
rii, trebuie să înțeleagă că — 
pentru a fi maiștri și ingineri 
buni este necesar să cunoas
că bine producția. Nu poți în
druma, nu poți conduce pe ci
neva, dacă n-ai lucrat în pro
ducție, dacă nu știi tu însuți 
ce este producția. Pe drept cu
vînt s-a spus aici — „de ce-i 
repartizăm pe inginerii veniți 
recent în fabrică în sectorul de 
concepție ?“. Ce concepție poa
te face un tînăr, chiar dacă a 
luat note excepționale la insti
tut, cît timp el n-a pus mîna 
și nu știe să monteze sau să 
demonteze, de exemplu, un 
motor ? Concepția trebuie să o 
facă acei oameni care cunosc 
bine produsul respectiv, care 
l-au fabricat, care lucrîndu-1 
„s-au lovit și peste rnînă"— cum 
se spune — aceștia vor ști cum 
să-l reproiecteze. (Aplauze). 
Nu este nevoie de nici o ho- 
tărîre specială în acest scop ; 
conducerea uzinei trebuie — 
așa cum se proceda și în tre
cut — să-1 pună pe tînărul in
giner ajutor de maistru, mais
tru, să lucreze apoi tehnologia 
și numai după un șir de ani, 
după ce dovedește că poate fi 
într-adevăr om de concepție, 
să fie trecut în acest sector. 
Atunci vom avea un nivel îna
intat al concepției, vom putea 
ține pasul cu țările avansate 1

O altă problemă, despre 
care vreau să spun cîteva cu
vinte, se referă la reducerea 
cheltuielilor materiale, a con
sumurilor specifice, la realiza
rea de economii și asigurarea, 
pe această bază, a scăderii 
prețului de cost. Dumnea
voastră cunoașteți — aici cîți
va tovarăși au vorbit — că 
încă producem mașini și uti
laje cu o greutate mare, cu un 
consum ridicat de material, că 
avem consumuri exagerate de 
combustibil, de energie ș. a. 
m.d. S-au obținut unele reali
zări, dar sîntem departe de a 
spune că putem fi mulțumiți 
cu ceea ce am înfăptuit pînă 
acum. Cincinalul actual pune 
de altfel, sarcini importante în 
ce privește reducerea cheltuie
lilor materiale și a prețului de 
cost ; trebuie să realizăm, pe 
această cale, o sporire substan
țială a venitului național. Este 
pentru toți de înțeles, tovarăși, 
că, obținînd un produs cu cos
turi mai mici, cu cheltuieli 
materiale mai reduse, vom a- 
sigura creșterea corespunză
toare a părții care formează 
venitul național și ne vom 
crea disponibilități suplimen
tare pentru a ridica nivelul de 
viață al poporului, pentru a 
dezvolta, totodată, activitatea 
de producție a societății noas
tre socialiste.

In unele țări, la o producție, 
să zicem, de 100 de lei, cheltu-

ielile materiale reprezintă 35 
lei, mergînd pînă la 45—46 lei.
La noi, o astfel de producție • vom putea
în industrii se realizează 
actualmente cu circa 60 lei 
cheltuieli materiale și, mi 
se pare, în construcția de ma
șini chiar cu mai mult. Vă în
chipuiți, tovarăși, ce s-ar ob
ține, reducînd cheltuielile ma
teriale de producție numai la 
50 la sută — deși încă nu ne 
propunem în acest cincinal să 
ajungem la acest nivel — la 
volumul actual al producției 
noastre industriale de peste 
300 miliarde lei și de peste 500 
miliarde lei în 1975 ! Cu cît 
ar crește venitul național, deci 
și fondurile disponibile pentru 
sporirea veniturilor oamenilor 
muncii, pentru dezvoltarea ge
nerală a societății noastre so
cialiste ! Insist asupra acestui 
aspect pentru că este esențial 
și hotărîtor pentru progresul 
economiei noastre. Nu ne poa
te fi indiferent cu ce cheltu
ieli materiale producem o ma
șină, un motor, o locomotivă. 
Cu cît vom consuma mai mult 
metal sau diferite alte mate
riale, cu cît vom consuma mai 
multă energie, cu cît fiecare 
bec, să zicem, va consuma ki
lowați în plus în mod nerațio
nal. cu atît vom pierde din a- 
vuția patriei noastre, iar a- 
ceasta se va răsfrînge asupra 
veniturilor fiecărui cetățean. 
Reducerea cheltuielilor mate
riale este deci strîns legată de 
asigurarea condițiilor pentru a 
obține creșterea bunăstării ge
nerale a poporului nostru. 
(Aplauze).

Mergem pe un drum bun, 
am obținut în ultimii ani re
zultate pozitive. Am vizitat 
multe uzine constructoare de 
mașini și ceea ce mi-a produs 
o mare satisfacție este că 
peste tot există această preo
cupare; și la Uzinele „23 Au
gust" am constatat aceasta și 
m-a bucurat în mod deosebit. 
Dar mai avem încă mult de 
făcut în această privință și vă 
rog pe toți să înțelegeți că de 
aceste probleme trebuie să ne 
ocupăm zi de zi, ceas de ceas, 
pentru că de soluționarea lor 
depinde progresul general al 
societății noastre.

S-a vorbit aici de problema 
exportului și importului. De
sigur, știm cu toții că produ
cem nu de dragul producției, 
ci pentru a satisface anumite 
necesități, pentru a vinde fie 
unor întreprinderi din țară, 
fie unor beneficiari externi. 
Trebuie să înțelegem că este 
necesar să ne preocupăm per
manent ca produsele noastre 
să aibă cumpărători. Pe piața 
internă pînă acum lucrurile 
au fost întrucîtva mai simple 
pentru că, existînd — ca să 
zic așa — un fel de monopol 
al construcțiilor de mașini, 
ceea ce se fabrica trebuia să 
fie acceptat și primit. Dar lu
crurile s-au schimbat. Dum
neavoastră colaborați cu mul
te uzine și știți bine că pre
tențiile cresc mult și în mod 
îndreptățit. In același timp, 
noi livrăm mari cantități de 
producție pentru export. Uzi
na „23 August" exportă acum 
10 la sută din produsele sale; 
potrivit planului urmează să 
ajungeți la 30 la sută, dar cu 
creșterea suplimentară pe care 
o prevedem va trebui proba
bil să exportați 45—50 la sută 
din producția întreprinderii. 
Aceasta presupune să produ
ceți numai și numai mașini și 
utilaje la nivelul tehnicii 
mondiale, deoarece concuren
ța este destul de puternică pe 
piața mondială. De aceasta 
depinde pînă la urmă posibi
litatea ca să dezvoltăm uzina 
la nivelul care ni-1 propunem; 
dacă nu vom realiza o pro
ducție de nivel tehnic cores
punzător, care să concureze 
cu succes produsele similare 
de pe piața mondială, nu 
vom putea extinde activitatea 
uzinei în ritmul la care m-am 
referit. Prin urmare, lărgi
rea. exporturilor condiționea
ză în mod nemijlocit dez
voltarea uzinei și, deci, în
săși creșterea veniturilor oa- 
menftor muncii de la „23 Au
gust". Tot așa, de reducerea 
importurilor și utilizarea în 
mai mare măsură a produselor 
și materialelor din țară de
pinde economisirea valutei și 
folosirea ei în alte scopuri ; 
aceasta presupune să ne ocu
păm mai intens de problema 
autodotării — despre care s-a 
vorbit aici — de înzestrarea, 
prin mijloace proprii, cu ma- 
șini-unelte și agregate.

Un tovarăș de la fabrica de 
motoare a adus critici secto
rului tehnic al uzinei și foarte 
bine a făcut. Dar oare, pînă la 
urmă, nu fiecare fabrică tre
buie să se preocupe să-și re
zolve cu posibilități proprii o 
parte din necesarul de mașini 
și agregate ? Autodotarea, pro
ducerea unor mașini și agre
gate necesare îmbunătățirii 
calității produselor, creșterii 
randamentului utilajelor exis
tente se poate asigura de către 
fiecare fabrică, de către fie
care secție, cu participarea 
fiecărui inginer și muncitor. 
Numai în măsura în care a

ceasta va deveni o preocupare 
generală a întregului colectiv 

obține rezultate 
bune. Trebuie să spun că față 
de alte uzine, mai mici decît 
„23 August", rezultatele dum
neavoastră în această privință 
nu ne pot mulțumi. Aveți po
sibilități mari și sper că în 
cincinalul actual veți lichida 
deficiențele manifestate, fă- 
cînd ca o bună parte din uti
lajele și mașinile necesare mo
dernizării secțiilor existente, 
precum și dotării secțiilor și 
fabricilor noi ce se voy con
strui, să se realizeze în uzină 
sau în colaborare cu alte uzi
ne. Dorim ca asemenea mașini 
și utilaje să se producă în țară, 
reclucîndu-se astfel importul 
lor, întrucît ele sînt foarte 
scumpe și, în general, se gă
sesc greu.

La toate aceste probleme, 
doresc să mai adaug necesi
tatea unei preocupări sporite 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă în cadrul uzi
nei. S-au obținut, este adevă
rat, în această privință o se
rie de rezultate ; dar din cri- 
ticile care s-au făcut aici și 
mai cu seamă din propune
rile care au fost formulate în 
adunare, reiese că în acest do
meniu se fac simțite o serie de 
neajunsuri foarte importante.

Am reținut faptul că — așa 
cum chiar în raportul comi
tetului de direcție se mențio
nează — nu s-au realizat toate 
măsurile privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ; în- 
tr-o serie de sectoare, mai cu 
seamă în sectoarele calde, sînt 
încă condiții grele de muncă. 
Va trebui să se întocmească 
un program complex de mă
suri pentru toate 1 sectoarele 
uzinei și, prin aplicarea lui, să 
facem ca în cel mai scurt timp 
să fie lichidate neajunsurile 
din acest domeniu, care pînă 
la urmă influențează și asupra 
bunei desfășurări a activității 
de producție, asupra producti
vității muncii.

In general, consider că co
mitetul de direcție, sindicatul, 
organizația de partid, trebuie 
să acorde mai multă atenție 

, problemelor privind condițiile 
' de viață și de muncă ale mun
citorilor, ale tuturor salariați
lor. Desigur, și în această pri
vință există rezultate bune. 
Am obținut o creștere genera
lă a veniturilor oamenilor 
muncii în cincinal, iar în Uzi
na „23 August" veniturile me
dii se ridică cu mult peste 
venitul mediu pe țară, care 
estfe astăzi de circa 1 450 lei ; 
la dumneavoastră, dacă nu mă 
înșel, venitul mediu este de
1 715 lei. Dar, pe lîngă aceas
ta, tovarăși, sînt multe lucruri 
legate de condițiile de muncă 
și viață ale salariaților care 
trebuia și puteau fi rezolvate 
mai bine. Este adevărat, așa 
cum mi-au spus cîțiva tova
răși, sînt și muncitori care 
cîștigă lunar 3 000, iar unii 
chiar 4 000 de lei — și aceas
ta este foarte bine. Fără 
nici o îndoială că noi va 
trebui să creăm asemenea 
condiții ca, pe baza creșterii 
reale a producției, să asigu
răm și creșterea veniturilor 
oamenilor muncii. De altfel, 
ne gîndim ca, la definitivarea 
sistemului de salarizare, să a- 
ducem. unele corecturi, în așa 
fel încît maiștrii și inginerii 
care participă direct la proce
sul de producție să fie mai 
direct legați de rezultatele ge
nerale ale secției, ale fabricii, 
echipei sau grupului de echi
pe pe care le îndrumă și con
duce. în felul acesta vom crea 
condiții ca toți cei care se o- 
cupă nemijlocit cu îndruma
rea tehnică și cu conducerea 
producției să obțină o crește
re a venitului lor în raport 
direct cu rezultatele concrete 
ale activității de conducere și 
de îndrumare pe care au des
fășurat-o. De altfel, în pers
pectivă acest lucru va trebui 
să fie valabil și pentru con
ducerea uzinei; sistemul pe 
care noi îl experimentăm și-l 
vom definitiva pornește toc
mai de la premisa ca, pe mă
sură ce se dezvoltă activita
tea uzinei și sporesc beneficii;- 
le sale, să crească și posibili
tățile ca cei care și-au adus 
contribuția la aceste realizări 
să obțină venituri suplimenta
re. Asemenea venituri supli
mentare se pot asigura pe baza 
creșterii susținute a producției.

■ în noul cincinal prevedem 
ca salariul real să sporească cu 
circa 20 la sută ; vor crește mai 
mult salariile mici. Probabil, la 
sfîrșitul anului 1975 uzina 
dumneavoastră va ajunge la 
un salariu mediu în ju
rul a 2 000 sau chiar peste
2 000 lei — dar toată această 
creștere este legată, cum am 
mai spus, de modul cum 
vom ști să realizăm sar
cinile mari pe care le avem, 
în orice situație, însă, proble
ma condițiilor de muncă și de 
viață trebuie să constituie o 
preocupare generală a condu
cerii întreprinderii, a sindica
tului, a organizației noastre de 
partid.

Consider că va trebui să a- 
ducem anumite îmbunătățiri 

sistemului de repartizare a lo
cuințelor. în cincinalul care a 
trecut am construit în Bucu
rești peste 80 000 de apartamen
te. Sigur, a crescut și numărul 
de salariați în Capitală, dar 
mi se pare că într-adevăr uzi
nei dumneavoastră i-a revenit 
un număr mic de locuințe. In 
actualul cincinal, ținînd cont 
și de suplimentarea pe care 
vrem să o acordăm, în Bucu
rești urmează să se ajungă la 
peste 120 mii de apartamente. 
Cred că va trebui să ne gîndim 
ca uzinele, îndeosebi cele mari, 
să primească anual — prin re
partiția de plan — un anumit 
număr de locuințe, atît dintre 
cele care vor fi închiriate, cît 
și din cele ce urmează să fie 
vîndute. Este necesar ca fondul 
de locuințe care se prevăd a fi 
construite cu credite de la stat 
să nu se mai repartizeze pe 
sectoare, ci să se defalce tot pe 
întreprinderi, corespunzător cu 
numărul de salariați. De exem
plu, pentru Uzina „23 August" 
ar trebui să se dea nu numai 
cîteva sute de apartamente 
spre a fi închiriate, dar și cî
teva sute care să poată fi cum
părate numai de salariații uzi
nei, firește cu condiția să lu
creze aici. (Aplauze). Desigur, 
va trebui să condiționăm acea
sta de obligația de a lucra la 
uzină pînă la achitarea dato
riei, pentru că uzina, colectivul 
își iau și un anumit angaja- 

' ment. Sînt de părere că însăși 
repartizarea ar trebui — dacă 
nu discutată într-o adunare, 
deoarece este mai dificil — să 
fie făcută cunoscută cel puțin 
pe secții, să fie afișată, pentru 
ca salariații să știe cine pri
mește pentru închiriere — aici 
este necesar să avem în ve
dere, în primul rînd, pe cei 
care au salarii mai mici și fa
milii mai numeroase — și cine 
apelează la cumpărare. Colec
tivul uzinei trebuie să aibă po
sibilitatea să-și spună în 
viitor părerea și asupra acestei 
importante probleme pentru 
viața oamenilor muncii.

Sigur, tovarăși, vor mai fi 
greutăți cu locuințele. Noi am 
construit în cincinalul trecut 
din fondurile statului sau cu 
credite de la stat 344 000 de 
apartamente, iar prin mijloace 
proprii, populația, îndeosebi de 
la sate, și-a construit încă 
314 000 de case ; împreună, 
deci, înseamnă aproape 660 000 
de locuințe. Facem în continua
re eforturi mari în acest dome
niu. In cincinalul viitor vom 
realiza peste 500 000 de aparta
mente numai din fondurile sta
tului și cu credite de la stat, ;n 
plus se vor construi încă a- 
proape 300 000 cu mijloace pro
prii ; în total, așadar, 800 000 
de locuințe — și tot nu vom 
reuși să satisfacem complet ne
voile, deoarece și cel care stă 
astăzi într-o locuință mai 
proastă vrea să renunțe la ea 
și e îndreptățit să se mute în
tr-o locuință unde are un con
fort mai bun. E de înțeles a- 
cest lucru și facem eforturi 
mari, dar pînă vom rezolva de
finitiv problema, va trebui ca 
ceea ce construim să reparti
zăm corespunzător cu efortul 
pe care oamenii muncii îl de
pun pentru dezvoltarea gene
rală a patriei noastre — și cla
sa muncitoare trebuie să ocupe 
locul principal. Aici includ și 
inginerii, pe toți cei care lu
crează în producția materială 
și științifică. (Aplauze).

Avem prevederi mari, tova
răși, în ceea ce privește crește
rea nivelului de trai și ne gîn
dim încă din aceasta toamnă să 
luăm un șir de măsuri, înce- 
pînd cu alocațiile pntru copii 
și urmînd, din 1972, cu acor
darea sporului de salarii, în 
primul rînd Celor cu salarii 
mici, așa cum am spus la ple
nara Comitetului Central.

Dorim, ca odată cu ridicarea 
generală a nivelului de dezvol
tare a țării, să obținem o creș
tere necontenită a bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului nostru. întreaga po
litică a partidului și gu
vernului este îndreptată și 
va fi întotdeauna îndreptată 
spre ridicarea nivelului de trai 
al tuturor celor ce muncesc, 
ea va urmări neabătut țelul 
de a face viața poporului nos
tru tot mai îmbelșugată, tot 
mai demnă, tot mai frumoasă 
și fericită. (Aplauze prelun
gite). X

S-a vorbit aici despre mun
ca comitetului de direcție și se 
pare că aveți un comitet de 
direcție care desfășoară o ac
tivitate bună. Este adevărat că 
aici, la Uzinele „23 August", 
comitetul are o vechime mai 
mare decît în alte întreprin
deri, fiind înființat în cadrul 
măsurilor de experimentare a 
noului sistem ; în general, sîn
tem în al doilea an de func
ționare a acestor comitete de 
direcție. Deși n-a trecut mult 
timp, practica, viața demons
trează cît de justă a fost a- 
ceastă măsură a înființării co
mitetelor de direcție. In locul 
așa-zisei conduceri unice, al 
conducerii de către un om 
care, oricît ar fi el de priceput, 
nu poate să rezolve de unul 

singur problemele deosebit de 
complexe ale unei uzine cum 
este „23 August" sau altele — 
noi am introdus principiul 
muncii și conducerii colective, 
al organelor de conducere de
liberative, care dezbat și ho
tărăsc asupra dezvoltării uni
tăților economice, sociale, asu
pra întregii activități din pa
tria noastră. Și putem spune, 
tovarăși, că acest principiu, al 
conducerii colective în toate 
domeniile și sectoarele, se a- 
firmă ca un principiu deosebit 
de valoros, asigurînd soluțio
narea în condiții tot mai 
bune a tuturor problemelor 
dezvoltării economico-sociale 
a României. (Aplauze puter
nice).

Am ascultat cu deosebită sa
tisfacție cuvîntul reprezentan
ților oamenilor muncii din 
comitetul de direcție cît și al 
altor reprezentanți ai munci
torilor și trebuie să spun, că
— deși unii dintre ei au de
clarat că începutul activității 
comitetului de direcție a fost 
mai timid — am constatat că 
stăpînesc bine multe probleme 
ale procesului de producție, ale 
tehnicii și că, într-adevăr, pre
zența lor în conducerea colec
tivă a întreprinderii nu este o 
prezență formală. Ea este în
tr-adevăr prezența reprezen
tanților proprietarilor și pro
ducătorilor preocupați ca ac
tivitatea uzinei să meargă cît 
mai bine, ca întregul colectiv 
să se poată bucura din plin 
de rezultatele creșterii produc
ției, să le resimtă în ridicarea 
bunăstării lor. (Aplauze puter
nice).

In Proiectul de lege care îl 
vom supune în curînd discu
țiilor generale prevedem să 
crească numărul acestor repre
zentanți în comitetele de di
recție si în consiliile de admi
nistrație. Pe de altă parte, 
prevedem să crească rolul a- 
dunărilor generale în luarea 
hotărîrilor privind dezvoltarea 
uzinelor, activitatea lor econo
mică și socială. Ne gîndim ca 
adunările generale să dezbată 
mai larg toate planurile de 
producție și de dezvoltare a 
întreprinderilor; în fapt, să nu 
se poată considera definitivat 
planul uzinei decît o dată cu 
adoptarea lui de către adu
narea generală a salariaților
— desigur, în această adunare 
funcționînd principiul majori
tății.

De asemenea, ne gîndim ca 
adunarea generală să hotăras
că prin vot asupra activității 
comitetului de direcție. Dacă 
se ivește situația ca adunarea 
generală, de exemplu, să res
pingă raportul sau darea de 
seamă a comitetului de direc
ție, aceasta să însemne o de
zavuare a activității comite
tului de direcție respectiv și 
să implice — atît pentru mi
nister, cît și pentru comitetul 
de sector, pentru comitetul 
județean de partid și pentru 
comitetul sindical județean sau 
municipal — obligația de a 
lua măsuri pentru îmbunătă
țirea activității conducerii co
lective a uzinei, inclusiv să 
procedeze, dacă va apare ne
cesar, la înlocuirea acelora 
care nu corespund sarcinilor 
pe care le au. In felul 
acesta se va întări contro
lul colectivului de uzină 
asupra celor care sînt puși să 
conducă, va crește și răspun
derea celor care conduc în fața 
colectivului de oameni ai mun
cii. Vom întări de fapt prin a- 
ceasta colaborarea dintre cei 
ce sînt puși să conducă activi
tatea în diferite sectoare și 
masele largi de oameni ai 
muncii. Aceasta va însemna 
în fond o lărgire a participării 
oamenilor muncii și, în prințul 
rînd, a clasei muncitoare, la 
întreaga activitate de condu
cere economică și socială a pa
triei noastre. în condițiile 
de astăzi, această participare a 
oamenilor muncii devine o ne
cesitate obiectivă, deoarece 
fără aceasta nu se poate con
cepe construirea cu succes a 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

După cum am spus și la re
centa plenară a Comitetului 
Central al partidului, vrem ca 
rolul colectivelor de oameni ai 
muncii în desemnarea candi- 
daților pentru diferite posturi 
de conducere — atît în econo
mie, cît și în organele statu
lui nostru — să crească, astfel 
ca cei care urmează să fie pro
movați în diferite munci de 
răspundere să aibă și avizul —• 
ca să spun așa — al colectivu
lui, adică să se bucure de în
crederea celor în mijlocul 
cărora și-au desfășurat pînă 
atunci activitatea. Oare, tova
răși, nu este just ca, în cazul 
cînd propunem, de exemplu, 
de la Uzinele „23 August" un 
ministru adjunct să întrebăm 
și colectivul : „Ce credeți, to
varăși, despre el ? A muncit 
bine. Va putea el să facă față 
sarcinilor ? E bine să-1 promo
văm ?“ Vom realiza atunci nu 
o verificare după un referat 
întocmit la secția de cadre, 
cum facem astăzi, ci conducîn- 
du-ne după părerea oamenilor 
muncii. Va fi într-adevăr o 

verificare colectivă a felului în 
care cel care urmează să fie 
promovat se preocupă de inte
resele oamenilor muncii, știe 
să înfăptuiască în condiții 
bune politica generală a parti
dului și statului nostru, se bu
cură de încrederea celor ce 
muncesc. Atunci vom face o 
promovare cu adevărat bună, 
tovarăși ! (Aplauze puternice). 
Și acest lucru e valabil pentru 
toate domeniile.

In felul acesta, noi trecem 
într-adevăr la o fa2ă superioa
ră a democrației socialiste, a- 
sigurăm o participare mai Iar* 
gă a întregului nostru popor 
la conducerea tuturor dome
niilor vieții economice și so
ciale, la elaborarea politicii 
interne și externe a partidului 
nostru. Aceasta ne va da ga
ranția că tot ceea ce facem 
este în interesul poporului, 
este destinat să grăbească fău
rirea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, construirea comunismului, 
ridicarea bunăstării întregului 
popor. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Prin întreaga activitate, prin 

toate realizările noastre, noi 
ne aducem o contribuție con
cretă la dezvoltarea colaboră
rii și întărirea sistemului so
cialist mondial, la cauza so
cialismului în întreaga lume. 
Noi vedem principala îndato
rire a partidului nostru comu
nist — partid conducător în 
societate — în felul în care el 
soluționează problemele multi
ple ale făuririi socialismului, 
în modul în care își îndepli
nește obligațiile asumate față 
de națiunea noastră socialistă!

Noi pornim de la faptul că 
socialismul se construiește 
pentru popor și împreună cu 
poporul; de aceea tot ceea ce 
facem trebuie să izvorască din 
interesele poporului, să țină 
seama de ele. Numai așa par
tidul nostru își va îndeplini 
îndatorirea sa de Partid Co
munist, de forță conducătoa
re a societății noastre. (Aplau
ze puternice).

Așa cum am mai spus și în 
alte împrejurări, noi, comu
niștii români, considerăm că 
între sarcinile naționale și cele 
internaționale există o deplină 
unitate dialectică, că numai 
îmbinînd în mod armonios a- 
ceste două laturi ale activității 
ne îndeplinim atît rolul de răs
pundere ce-l avem în conduce
rea națiunii noastre socialiste, 
cît și sarcinile noastre de de
tașament al mișcării comunis
te și progresiste internațio
nale.

în acest spirit noi am ac
ționat și acționăm pentru dez
voltarea solidarității interna
ționale cu toți oamenii mun
cii, cu toate forțele antiimpe- 
rialiste, pentru lărgirea cola
borării cu țările socialiste, cu 
toate statele lumii, deoarece 
sîntem conștienți că numai în 
aceste condiții putem desfășu
ra cu succes lupta noastră de 
făurire a socialismului, pu
tem să ne aducem contribuția 
la cauza prieteniei și păcii în
tre popoare, (Aplauze puter
nice).

Tovarăși,
Doresc să închei, subliniind 

încă o dată ca dezbaterile a- 
dunării generale de la Uzine
le „23 August" au fost deose
bit de fructuoase, că măsurile 
care vor fi luate pe baza cri
ticilor, a observațiilor și pro
punerilor făcute vor duce la 
îmbunătățirea într-un timp 
scurt a întregii activități. Co
lectivul Uzinelor „23 August" 
dispune de toate condițiile ne
cesare pentru a da viață sar
cinilor ce îi revin din gran
diosul program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, pentru dezvoltarea și în
florirea întregii țări.

Iată de ce îmi exprim con
vingerea <că toți oamenii mun
cii din cadrul acestui minu
nat colectiv, în frunte cu or
ganizația de partid, vor face 
totul pentru a-și aduce contri
buția la ridicarea patriei 
noastre pe culmi tot mai înal
te ale progresului și civiliza
ției. Sînt încredințat că colec
tivul Uzinelor „23 August" va 
putea să raporteze cu mîn- 
drie, la sfîrșitul acestui cinci
nal, că — alături de toți oa
menii muncii din România —, 
și-a făcut pe deplin datoria, 
că în tot ceea ce s-a realizat 
pe pămîntul României, în dez
voltarea țării se include și o 
părticică — mai mică sau mai 
mare, eu aș dori-o cît mai 
mare — a muncii lor rodnice.

Vă urez cu acest prilej 
multe realizări în muncă, și 
— fiind și deputat în circum
scripția dumneavoastră — aș 
dori să ne putem înfățișa în 
fața Marii Adunări Naționale 
cu un colectiv fruntaș pe țară 
în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze prelungite, ovații).

Vă urez dumneavoastră și 
întregului colectiv, tuturor fa
miliilor dumneavoastră multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze 
prelungite. se scandează 
„Ceaușescu, Ceaușescu").



Ieri, ne-au vizitat redacția membrii delegației 
Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min66 
din R.D. Vietnam, care va lua parte la lucrările 
Congresului U. T. C.

ORIENTUL
APROPIAT

SOSIRI DE DELEGAȚII STRĂINE

GENERAȚIA TINARA A 
EROICULUI VIETNAM

„Tien Phong" ne este o veche cunoștință. Ajungând pe me
sele noastre de lucru, ziarul acesta, scris într-o limbă pe care 
nu o putem descifra, ne reține atenția pentru că vine dintr-o 
țară către care sînt îndreptate privirile omenirii. Multe din 
edițiile sale s-au tipărit sub ploaia de bombe, iar redacto
rii săi au cunoscut din plin dramatismul vieții corespondentu
lui de front.

în această dimineață de blîndă iarnă bucureșteană, Ngu
yen Thanh Duong, membru al C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citor „Ho Și Min" și redactor șef al ziarului „Tien Phonjj", 
pune întrebări despre „Scînteia tineretului" și apoi vizitam, 
împreună, tipografia pe care ne-am obișnuit să o cunoaștem 
în special în nopțile mai lungi sau mai scurte ale muncii noas
tre. în final, îl rugăm să ne acorde un interviu.

îi mărturisesc că reporterul se simte într-o oarecare difi
cultate atunci cînd trebuie să obțină un interviu de la un co
leg de profesiune, mai ales cînd acest coleg este... redactor 
șef. Nguyen Thanh Duong zîmbește înțelegător...

Prima întrebare se re
feră la trăsăturile speci
fice ale momentului ac
tual din Vietnam.

— Tnainte de a părăsi Ha
noiul, spre a veni la București, 
s-au produs cunoscutele eveni
mente din Laos. Situația din 
Indochina s-a agravat, tensiu
nea s-a accentuat. Războiul din 
această parte a lumii a luat 
proporții fără precedent. Im
plicarea americană în Laos 
este evidentă. Informațiile de 
care dispunem arată că nu-i 
vorba doar de participarea a- 
viației americane la atacul asu
pra Laosului, ci și de prezen
ța umor militari americani în 
rîndul unităților care au săvâr
șit intervenția. La paralela 17, 
inamicul a concentrat impor
tante forje, iar Washingtonul 
a amenințat cu noi atacuri ae
riene folosind un fals pretext: 
salvarea vieților soldaților a- 
mericani. Oare viețile acestea 
pot fi salvate prin noi și noi 
acțiuni agresive, prin încălca
rea normelor dreptului interna
țional ? Popoarele indochineze 
apreciază exact realitățile. 
Războiul început pe pămîntul 
vietnamez s-a extins în întrea
ga peninsulă. Poporul și tine
retul nostru este conștient de 
gravitatea situației. Există . pri
mejdia reluării masive a bom
bardamentelor asupra R. D. 
Vietnam. De altfel, s-au și pro
dus o serie de raiduri...

lupta împotriva imperialismu
lui american poate să se pre
lungească și sînt gata să facă 
sacrificiile necesare. împreună 
cu popoarele laoțian și cam
bodgian vom lupta .pînă Ia vic
toria finală. Popoarele indo- 
chineze sînt solidare și au con
știința forței lor. Mașina de 
război americană nu este ca
pabilă să ne înfrîngă. Ii cu-

XXrtfc... ..

NGUYEN THANH DUONG

Ti arăt confratelui viet
namez o știre transmisă 
de „France Presse" care 
anunță un nou atac ae
rian american asupra 
R. O. Vietnam.

— Forțele noastre armate 
sînt gata oricînd de a lupta — 
continuă Nguyen Thanh Duong. 
Știm că putem fi atacați, mai 
ales în zona Quang Binh. De 
aceea, ne pregătim întărind 
puterea noastră de apărare. 
Continuăm să refacem adăpos
turile pentru populație. Nenu- 
mărați tineri — membri ai U- 
niunii Tineretului Muncitor „Ho 
Și Min" — se înscriu voluntar 
în armată. Cererile tinerilor de 
a fi primiți ca voluntari s-au în
mulțit o dată cu ultimele bom
bardamente. „Cărți ale onoa- 
rei" s-au înființat în fiecare 
întreprindere, sat, școală, tine
rii înscriindu-și numele ca vo
luntari. Cînd se apropie de 
vîrsta de 17—18 ani, ei cer să 
îmbrace uniforma militară. Unii 
încearcă chiar să se prezinte 
mai „bătrîni" spre a fi primiți 
de îndată în armată. Băieții și 
fetele din țara noastră știu că

noaștem pe americani — lup
tăm de atîfia ani împotriva lor. 
Agresorii nu vor putea evita 
înfrîngerea finală.

— Ne este cunoscut și 
admirăm eroismul cu 
care tinerii din R.D. Viet
nam luptă, muncesc și 
învață. Vă rugăm să ne 
vorbiți despre prezența 
lor în bătălia recon
strucției...

— Tinerii noștri au nu numai 
obligația de a se pregăti pen
tru luptă, ci și de a munci și 
de a învăța. Ei se străduiesc 
să intensifice ritmurile produc
ției, să reconstituie fabricile 
distruse și să construiască al
tele noi. Tineretului i s-a încre
dințat construcția unei zone e- 
conomice în provincia Vinh 
Phu. în această provincie de
luroasă din nordul țării au în
ceput lucrările pentru a reda 
agriculturii mii de hectare, 
pentru a construi fabrici și a 
înălța școli. Primii tineri au so
sit pe șantiere la începutul a- 
cestui an și curînd vor fi peste 
5 000. Mulți dintre ei vor rămî- 
ne definitiv în provincia Vinh 
Phu. Energia tinerească este 
chemată să contribuie și la

Tn 
sis

temele de irigații din fiecare 
provincie. Tinerii muncesc și, în 
același timp. își însușesc o cul
tură generală și se pregătesc 
din punct de vedere militar. E- 
tapa reconstrucției solicită for
marea a numeroase cadre de 
specialiști, calificarea lor în ra
port cu cerințele economiei na
ționale. Unii tineri sînt trimiși 
la studii în țările prietene. Nu; 
meroși tineri — studenfi și 
practicanți — 'se găsesc în 
România. Poporul și statul ro
mân îi înconjoară cu dragoste 
frățească și le-au creat condi
ții excelente pentru a se pre
găti. în acest domeniu de preo
cupări — al învățăturii—vreau 
să adaug că ne gîndim la un 
nou gen de școală, adaptat 
condițiilor noastre, în care e- 
levii studiază și produc în a- 
celași timp. înainte de a pleca 
i|a București, am vizitat o ase
menea școală din Hoa Binh 
care a dat bune rezultate. în
cepută de la nivelul unui curs 
de alfabetizare, această expe
riență a cuprins toate tipurile 
de învățămînt: elementar, me
diu și universitar. Institutul ne 
va da valoroși specialiști în 
problemele silvice și agricole 
ca și pedagogice. Repet, este 
un procedeu care răspunde 
realităților noastre și care ne 
creează posibilitatea de a lega 
mai strîns învățătura cu pro
ducția.

în încheiere, oaspetele 
ne vorbește despre rela
țiile dintre tineretul R. Di 
Vietnam și cel al Româ
niei socialiste, despre le
găturile dintre organiza
țiile de tineret 

v cele două țări.
— Relațiile noastre sînt 

țești, se întăresc neîncetat, 
porul vietnamez, tină-ra sa ge
nerație, urmăresc succesele po
porului și tineretului român în 
construcția socialismului. Sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, ați obținut victorii 
însemnate în cincinalul recent 
încheiat. Ne bucură progresele 
economiei românești, dezvol
tarea ei dinamică. La toate a- 
ceste reușite, tineretul român 
și-a adus contribuția sa. Cu un 
sentiment de recunoștință, mul
țumim pentru ajutorul prețios 
pe care România ni-l acordă 
în lupta dreaptă împotriva a- 
gresiunii americane. Vă simțim 
alături de noi în această luptă.

Legăturile dintre U.T.C. și U- 
niunea Tineretului Muncitor 
„Ho Și Min" sînt foarte bune. 
Delegația noastră participă la 
cel de-al IX-lea Congres al 
U.T.C. însuflețită de dorința de 
a contribui la întărirea priete
niei tineretului român și viet
namez. Sîntem convinși că a- 
cest congres va demonstra cu. 
putere hotărîrea cu care tine
retul României își dedică forțe
le sale realizării programului 
elaborat de partid, cauzei so
cialismului. Vă urăm noi succe
se în munca voastră.- Fiecare 
succes al poporului român este 
și un succes al nostru, al luptei 
pe care o ducem.

realizarea altor obiective, 
primul rînd, este vorba de

frâ-
Po-

EUGENIU OBREA

Incidente la Amman
• ÎN CURSUL ZILEI DE 

MARȚI, în cartierele de nord ale 
capitalei iordaniene au avut loc 
noi incidente între forțe guver
namentale de securitate și mem
bri ai organizațiilor palestiniene 
de rezistență, a anunțat la Am
man un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Interne. Forțele 
de securitate au confiscat, o im
portantă cantitate de armament 
greu aparținînd fedainilor (gre
nade antitanc, obuze de artilerie, 
bombe incendiare etc.). Purtăto
rul de cuvînt a menționat, tot
odată, că postul de’ poliție din 
cartierul Djebel Al Nasr din Am
man a fost atacat în aceeași zi 
de membri ai 
lestiniene, care 
semenea, focul 
ale capitalei, 
precizat el — 
pentru a pune 
cidente.

organizațiilor pa- 
au deschis, de a- 
și în alte cartiere 
Autoritățile — a 
au luat măsuri 
capăt acestor in-

Interviul lui A. Sadat
• INTR-UN INTERVIU a- 

cordat revistei americane „News
week", președintele Republicii A- 
rabe Unite, Anwar Sadat, a afir
mat că dacă trupele israeliene 
vor fi retrase de Ia Canalul de 
Suez, conform recentei sale pro
puneri, atunci va garanta folosi
rea liberă de către Israel a cana
lului și a strîmtorii Tiran. Dacă 
retragerea parțială a trupelor is
raeliene va fi realizată a adăugat 
șeful statului egiptean, „voi ga
ranta redeschiderea Canalului în 
decurs de șase luni pentru co
merțul internațional și voi pre
lungi încetarea focului pînă la o 
dată anumită pentru a da timp 
lui Gunnar Jarring să elaboreze 
detaliile".

Președintele R.A.U. a declarat, 
de asemenea, că un tratat de 
pace va prevedea „inviolabilita
tea și independența politică a 
fiecărui stat din regiune, inclusiv 
a Israelului dacă conform rezo
luției Consiliului de Securitate, 
acesta va restitui 
noastre".

Răspunzînd unei 
șeful statului egiptean a spus : 
„Dacă citiți foarte atent rezo
luția O.N.U., aceasta apare ca 
un tratat de pace embrionar. Ea 
constituie un angajament so
lemn din partea noastră. Noi 
insă așteptăm în permanență un 
angajament solemn al celeilalte 
părți... O retragere parțială ar fi 
o dovadă a bunelor intenții ale 
Israelului, ar deschide Canalul 
liberei navigații pentru întreaga 
lume și, după aceasta, Jarring va 
fi în măsură să pună la punct un 
calendar pentru rezolvarea în
tregii probleme".

teritoriile

întrebări,

„Lunohod-1
își continuă
activitatea

LA CONGRESUL AL
PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI MONDIALE 

A TINERETULUI DEMOCRAT
Marți a sosit în Capitală pen

tru a lua parte la lucrările Con-* 
greșului U.T.C., Angelo Oliva, 
președintele Federației Mondiale 
a Tinerfetiilui Democrat. Pe ae-Tinerfetiilui Democrat. Pe ae-

roportul Otopeni oaspetele a fost 
salutat de Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.TiC., de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA CONGRESULUI NAȚIONAL 
AFRICAN DIN AFRICA DE SUD

♦

Tineretul Congresului Național 
African din Africa de Sud este 
reprezentat la Congresul U.T.C. 
de Dlingea Gideon, membru al

secretariatului. Oaspetele a fost 
întîmpinat de Ion Al. Popescu, 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN BRAZILIA

In Capitală a sosit, pentru a 
lua parte la lucrările Congresu
lui U.T.C., Marcia Leal, repre
zentanta Tineretului Comunist

din Brazilia. La sosire a fost în- 
tîmpinată de Ion Al. Popescu, 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

LIGA TINERETULUI COMUNIST 
DIN CANADA

Din partea Ligii Tineretului Oaspetele 
Comunist din Canada a sosit la membri ai 
București, pentru a lua parte la U.T.C., de 
Congresul U.T.C.. Mark Sydney. U.T.C.

a fost primit
Biroului C.C. 

activiști ai C.C.

de 
al 
al

DELEGAȚIA LIGII TINERETULUI 
JAPONIADEMOCRAT DIN

IX-LEA AL U.T.C
DELEGAȚIA TINERETULUI PARTIDULUI 

SOCIALIST ITALIAN
PROLETAREAL UNITĂȚII

Tineretul Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare este 
reprezentat la Congresul U.T.C. 
de Frattini Alberto, membru al 
Direcțiunii Mișcării de tineret a

P.S.I.U.P. La sosire au fost de 
față Ovidiu Bădina, director al 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, activiști 
ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR DIN R. P. ALBANIA

In Capitală a sosit Hiroshi 
Takakusaki, reprezentantul Ligii 
Tineretului Democrat din Japo
nia. Oaspetele a fost salutat de

DELEGAȚIA 
DIN R. P.

Marți a sosit în Capitală de
legația Comitetului de Coopera
re al Organizațiilor de Tineret 
din Republica Populară Polonă. 
Din delegație fac parte Andrzej 
Majkowski, vicepreședinte al U- 
niunii Tineretului Socialist, Fe
liks Leszczynski, secretar al 
O.K.W.O.M., Barbara Szlachta,

Iuliu
C.C.
C.C.

Fejes, membru al Biroului 
al U.T.C., de activiști ai
al U.T.C.

O.K.W.O.M
POLONĂ

membră a Biroului Z.M.U. Oas
peții polonezi au fost întâmpinați 
de Ion Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., de membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei 
publicii Populare Polone 
București.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN SOMALIA

Marți a sosit în Capitală Abu
bakar Hagi Nur Mohamed, repre
zentantul Uniunii Tineretului De-

Re
ia

mocrat din Somalia. La sosire atl 
fost 
lui

de față membri ai Birou- 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
SUDANEZ

La Congresul al IX-lea 
U.T.C., Uniunea Tineretului 
danez este reprezentată de 
mid Abdelaziz. La sosire,

al 
Su- 
Ha- 
oas-

petele a fost primit de Iile Sil
via, adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN VENEZUELA

Marți a sosit în Capitală de
legația Uniunii Tineretului Mun
citor din Republica Populară Al
bania care va lua parte la lucră
rile celui de al IX-lea Congres al 
U.T.C. Din delegație fac parte : 
Maxhire Brahia, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor, 
Veiz Lelo, membru al C.C. al 
U.T.M., prim secretar al Comi
tetului orășenesc Durres al

U.T.M., și Alkyz Cerga, activist 
al C.C. al U.T.M.

La sosire pe aeroportul Oto
peni oaspeții albanezi au fost 
întîmpinați de tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C. A fost de față 
ambasadorul R.P. Albania la 
București, Nikolla Profi.

DELEGAȚIA TINERETULUI F.U.N.K. 
CAMBODGIA

Marți a sosit în Capitală Yim 
Nollis, reprezentant al Tineretu
lui Frontului Unit Național Kam
puchea — Cambodgia. Pe aero-

portul Otopeni a fost prezent 
Septimiu Todea, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., activiști 
ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST
DIN R. P. D COREEANĂ

In cursul zilei de marți a so
sit la București delegația Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socialist 
din Republica Populară Demo
crată Coreeană care va participa 
la cel de al IX-lea Congres al 
U.T.C. Din delegație fac parte : 
Kim Zang Zuk, vicepreședinte 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist, Kuăn Min 
Jun, șeful Departamentului re
lațiilor internaționale la C.C. al

U. T. M. S., și Kim Van Ciol, 
membru al delegației. Pe ae
roportul Otopeni, delegația ""i 
reeană a fost salutată
Ion Popescu, secretar al C.C. 
al U. T. C., de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C. A fost 
de față ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Kang Iăng 
Săp.

DELEGAȚIA TINERETULUI LIBER 
DIN ELVEȚIA

din Elveția 
Congresul 
de Jean

prezentantul elvețian a fost pri
mit de Vasile Văcar, adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Tineretul Liber 
este reprezentat la 
al IX-lea al U.T.C. 
Pierre Rigotti, președintele secți
ei din Geneva a organizației. Re-

DELEGAȚIA MIȘCĂRII TINERETULUI 
COMUNIST FRANCEZ

La cel de al IX-lea Congres al 
U.T.C., Mișcarea Tineretului Co
munist Francez este reprezentată 
de Lantemier Gerard, secretar 
național al M.J.C.F. La sosire,

DELEGAȚIA TINERETULUI DEMOCRAT 
DIN GRECIA

oaspetele francez a fost întîmpi- 
nat de A. I. Zăinescu, membru 
al C.C. al U.T.C., adjunct de șef 
de secție, de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

„LAMBRAKIS“
Pentru a lua parte la lucrări

le Congresului U.T.C., a 
reprezentantul Tineretului 
mocrat

sosit 
De- 

„Lambrakis" din Grecia,

Stavrakas Dimitrie. Oaspetele a 
fost primit de membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

XIEN QUANG 16 (Ager
pres). — Forțele patriotice lao- 
țiene și-au intensificat în ultimele 
48 de ore atacurile împotriva 
unităților mercenare saigoneze, 
care au intervenit în Laos și a 
pozițiilor logistice americane care 
susțin acțiunile terestre ale aces
tora. Luptele cele mai violente 
au fost semnalate de o parte și 
de alta a șoselei strategice nr. 9, 
care traversează Valea Ulcioare- 
lor și este folosită de forțele sai
goneze drept principal mijloc de 
deplasare în teritoriul laoțian. A- 
genția France Presse relevă că, 
la 15 februarie, forțele Pathet 
Lao au reocupat pozițiile stra
tegice de la Muong Phalane și 
că în cursul luptelor, deosebit de 
violente, patrioții au provocat 
inamicului pierderi grele.

Comandamentul de la Saigon 
al armatei S.U.A., relevă agen
ția U.P.I., a declarat că elicopte
rele americane au efectuat 5 600 
de misiuni în Laos în ultimele 
opt zile. în cursul acestor 
siuni, elicopterele americane 
atacat cu arme de bord, 
transportat militari saigonezi
mi
misiuni de comandă, ele control 
și deplasare a efectivelor. Agen
ția. France Presse, citind surse de 
la Saigon, relevă că aviația a- 
mericană a pierdut în cursul o-

perațiunilor din Laos 27 de apa
rate.

HANOI 16 (Agerpres). — In
tre 13 și 16 februarie, informează 
agenția V.N.A.. avioane ameri
cane au efectuat raiduri deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam, bom- 
bardînd și mitraliind localități 
din provinciile Quang Binh și 
Nghe An, situate la nord de pa
ralela 17.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam a 
condamnat sever noile acte de 
război ale S.U.A. și a cerut în 
mod hotărît ca Administrația a- 
mericariă să pună capăt imediat 
oricăror acțiuni care încalcă su
veranitatea și securitatea 
Vietnam.

mi
au 
au 

Și 
laterial de luptă, au îndeplinit 
' ' i de comandă, de control

• PARTICIPANȚII la Confe
rința internațională „Studenții și 
mișcarea de eliberare africană", 
care își desfășoară lucrările în 
capitala Finlandei, au condam
nat intervenția forțelor armate 
americano-saigoneze în Laos. In
tr-o telegramă adresată organi
zațiilor de tineret și studențești 
din Laos, Cambodgia și Vietna
mul de sud se subliniază nece
sitatea ca Statele Unite să pună 
capăt războiului agresiv din In
dochina și să retragă, imediat și 
necondiționat, trupele lor și ale 
aliaților lor din această regiune.

• NOUA RUNDĂ de ne
gocieri desfășurată luni la 
Londra în vederea realizării 
unui acord prin care să se 
pună capăt grevei personalu
lui de la poșta și telecomuni
cațiile engleze s-a soldat cu 
un eșec. După cum a decla
rat Tom Jackson, liderul 
Uniunii muncitorilor din poș
tă și telecomunicații, greva 
va continua pe o perioadă 
nelimitată.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Aparatul selenar autopropulsat 
„Lunohod-1“ a parcurs 5 kilo
metri pe suprafața Lunii, infor
mează un corespondent al Agen
ției TASS de la Centrul pentru 
legături cosmice la mari distanțe, 
în cursul ședinței obișnuite de 
legătură prin radio între Pămînt 
și laboratorul lunar, care a avut 
loc la 16 februarie, lunomobilul 
și-a continuat deplasarea spre 
nord-vest. în cea de-a patra zi 
lunară, vehiculul selenar cu opt 
roți a transmis pe Pămînt nu
meroase stereofotografii, care i-au 
condus pe cercetători la conclu
zia că relieful Mării Ploilor, pe 
care „Lunohod-1“ evoluează în
cepând de la 17 ianuarie 197 j 
nu este nicidecum neted. Pe tra
seu, aparatul nu a întîlnit, prac
tic, porțiuni plane — așa cum 
ar fi trebuit să se întîmple con
form reprezentărilor tradiționale 
privind „mările" lunare. Princi
pala caracteristică a regiunii 
Mării Ploilor o constituie Stratu
rile de lavă solidificate, de for
ma unor terase. „Lunohod-1“. a 
escaladat? în cursul peregrinări
lor sale de pînă acum, mai mul
te terase lunare. Vehiculul sele
nar își continuă cercetările, trans- 
mițînd pe Pămînt date științifice 
care sînt în curs de prelucrare.

A sosit în Capitală spre a lua 
parte la lucrările Congresului 
U.T.C. Antonio Mera, reprezen
tantul Tineretului Comunist din

Venezuela. La sosire au fost da 
față membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.

DELEGAȚIA MIȘCĂRII TINERETULUI 
SOCIALIST

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI TINERETULUI 
COMUNIST ITALIAN

In cursul zilei de marți a so
sit la București, pentru a lua 
parte la lucrările Congresului 
U.T.C., Sans Gilbert, prim secre
tar al Mișcării Tineretului Socia-

DIN FRANȚA
list din Franța. La sosirea pe ae
roportul Otopeni a fost prezent 
A- I. Zăinescu, membru al C.C. 
al U.T.C., adjunct de șef de sec
ție, activiști ai C.C. al U.T.C.

A sosit în Capitală pentru a 
lua parte la lucrările celui de al 
IX-lea Congres al U.T.C. re
prezentantul Federației Tinere
tului Comunist Italian Borghini 
Gianpietro, director al revistei

„Nova Generazione". Oaspetele 
italian a fost primit de Ovidiu 
Bădina, director al Centrului de 
cercetări 
neretului, 
U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI
în Capitală a sosit, pentru a 

lua parte la lucrările celui de 
al IX-lea Congres al U.T.C., o 
delegație a tineretului tunisian. 
Din delegație fac parte : Deb- 
beche Houcine, șef de cabinet 
la Ministerul tineretului, Maalej

• SUB EGIDA Partidului So
cialist Japonez și a Consiliului 
general al sindicatelor japoneze 
(S.O.H.Y.O.), la Tokio a fost con
stituit marți „Congresul națio
nal pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice japono-chineze". Ca 
președinte al acestei organizații

S.U.A. — Recent, în fața Casei Albe a avut loc o demonstrație de protest împotriva intervenției 
americano-saigoneze în Laos

pentru problemele ti
de activiști ai C.C. al

DIN TUNISIA
Mohamed, reprezentant al Uniu
nii Tineretului Tunisian, Meld 
Alui Huadria, membru al dele
gației. Oaspeții tunisieni au fost 
întâmpinați de Iuliu Fejes, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

a fost ales Kenzo Nakajima, di
rector al Asociației pentru 
schimburi culturale dintre Ja
ponia și China, iar ca secretar 
general, Akira Iwai. lost secre
tar general al S.O.H.Y.O.

Congresul național, condus de 
Nakajima, este cea de a treia 
organizație japoneză al cărei o- 
biectiv ii constituie normalizarea 
relațiilor Japoniei cu Republica 
Populară Chineză. Celelalte două 
sînt „Consiliul Național pentru 
normalizarea relațiilor japono- 
chineze" și „Liga deputaților 
pentru normalizarea relațiilor 
japono-chineze".

Expoziție românească 
la Varșovia

• LA CLUBUL Organizației 
Tehnice Centrale din Varșovia a 
fost deschisă o expoziție de apa
ratură, cuprinzind elemente de 
automatizare prezentate de în
treprinderea română de comerț 
exterior Electronum".

Răpire eșuată
• PERSOANE NECUNOSCU

TE au atacat duminică reședința 
ambasadorului 
Ciudad de 
care făcea 
ședinței a 
rul Suen 
acasă.

Danemarcei la 
Guatemala. Polițistul 
de gardă în fața re- 
fost ucis. Ambasado- 

Strogaard nu era

• MINISTRUL URUGUAYAN 
de interne, Santiago de Brun 
Carbajal, a anunțat că va cere 
Parlamentului să aprobe prelun
girea perioadei de suspendare a 
garanțiilor constituționale. Ob- 
servatoiii din Montevideo pun in

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Soînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi șl instituții.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN SPANIA

Au sosit la București pentru a 
lua parte la lucrările Congresului 
U.T.C. membrii delegației Tine
retului Comunist din Spania. Ei

au fost salutați de Septimiu To
dea, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI 
PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA 

In Capitală au sosit membrii 
delegației Tineretului Partidului 
Poporului din Panama. Ei au

★

în cursul zilei de marți, dele
gațiile sosite pentru a lua parte 
la Congresul Uniunii Tineretu
lui Comunist au vizitat Uzina

fost salutați de membri ai Bi 
roului C.C .al U.T.C.

★ ★

de mașini electrice, Liceul „Mi- 
hai Viteazul", Muzeul Sațului 
și au asistat la un spectacol al 
Operei Române.

legătură declarația ministrului 
cu comunicatul de simbătă al 
unei organizații ilegale în care 
eliberarea consulului brazilian 
Aloysio Dias Gomide, sechestrat 
de mai multe luni, este condi
ționată de restabilirea garanțiilor 
constituționale.

Ambasada Marii Britanii din 
Montevideo a făcut cunoscut că 
ignoră existența unor negocieri 
pentru eliberarea ambasadorului 
englez Jackson, așa cum se zvo
nise simbătă în capitala Uru- 
guayului.

tă cu patru trepte, de construc
ție japoneză, in greutate de 43,8 
tone. Primul satelit japonez (11 
kg) a fost lansat la 11 februarie 
1970.

Noi cutremure 
la Los Angeles

DOUĂ NOI CUTREMURE

W
Al doilea satelit 

japonez
CEL DE-AL DOILEA SA-•

TELIT JAPONEZ a fost lansat 
astăzi de la Centrul spațial ja
ponez Uchinoura, din sudul Ja
poniei. Satelitul, in greutate de 
63 kilograme și conținind echi
pament pentru comunicații, s-a 
plasat pe o orbită cu perigeul de 
620 km și apogeul de 3 800 km. 
EI a fost transportat de o rache-

• ___________
au fost resimțite luni la Los An
geles și in împrejurimi. Ambele 
seisme au avut valori mai ridi
cate de 3 grade pe scara Richter. 
Nu au fost semnalate pagube sau 
victime omenești. Specialiștii a- 
firmă că nici la barajul Van 
Norman, al principalului rezer
vor de apă potabilă al orașului, 
nu s-au descoperit noi fisuri. 
Drenarea lacului continuă pentru 
a preveni eventuala rupere a 
barajului, sever fisurat în cursul 
puternicului cutremur de marțea 
trecută, și inundarea zonei din 
aval. Cei peste 80 000 locuitori 
pi regiunii periclitate au fost, 
după cum s-a mai anunțat, eva
cuați.

„Aîîende vorbește 
cu Debray"

• CUNOSCUTUL ZIARIST 
FRANCEZ, Regis Debray aflat 
în Chile după eliberarea sa 
dintr-o închisoare boliviana, 
a plecat luni în Cuba. El a 
declarat la plecare că, în timpul 
șederii în Chile, a studiat proce
sul de transformare care are loc 
în această țară. El a anunțat a- 
propiata apariție a unei cărți in
titulate „Allende vorbește cu 
Debray".

Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scînteii"


