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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea de lucru a conducătorilor 
centralelor industriale și ai celorlalte 

unități cu statut de centrală
Stimați tovarăși,

Aș dori să încep prin a a- 
dresa tuturor participanților 
la această consfătuire de lu
cru un salut din partea Co
mitetului Central al partidu
lui, (Aplauze puternice, pre
lungite).

La consfătuire participă ca
dre de conducere ale unități
lor economice cu statut de 
centrală, directori ai unor in
stitute de, cercetare, conduce
rile ministerelor, secretarii 
cu problemele economice de 
la comitetele județene și alți 
activiști de partid, de sindicat 
și de stat. Prin caracterul său, 
consfătuirea reprezintă un a- 
devărat forum de dezbatere 
largă a celor mai importante 
probleme ale activității econo
mice din țara noastră.

în discuțiile care au avut 
loc la ministere, cît și în ple
nul consfătuirii, s-a relevat 
justețea hotărîrilor Conferin
ței, Naționale a partidului pri
vind îmbunătățirea organiză
rii și conducerii activității 
economice. Deși centralele in
dustriale își desfășoară activi
tatea doar de un an și jumă
tate, putem spune că ele și-au 
dovedit pe deplin eficiența.

în timpul lucrărilor consfă
tuirii s-au subliniat pe larg 
aspectele pozitive și, în același 
timp, s-au adus unele critici 
îndreptățite, atît cu privire la 
organizarea centralelor, cît si 
în legătură cu metodele și sti
lul lor de lucru. Au fost for
mulate multe propuneri pri
vind sporirea drepturilor cen
tralelor, îndeosebi în ce pri
vește problemele de finan
țare. Nu însă în aceeași mă
sură tovarășii care au luat cu- 
vîntul s-au preocupat de une
le deficiențe din activitatea 
proprie, de felul cum trebuie 
acționat pentru a spori efi
ciența activității unităților

noastre economice. Din acest 
punct de vedere, aș putea spu
ne că dezbaterile din consfă
tuirea noastră au avut un a- 
numit minus.'

De asemenea, în cadrul con
sfătuirii, au fost făcute o serie 
de critici și propuneri — în 
cea mai mare parte juste — 
cu privire la proiectele de legi 
supuse discuțiilor. Putem a- 
precia deci că dezbaterile s-au 
desfășurat într-u.n spirit de 
lucru ; ele au oglindit creșterea 
nivelului general al cadrelor 
noastre din economie, compe
tența profesională și înaltul 
lor spirit de răspundere pen
tru bunul mers al întregii ac
tivități economice.

Problemele ridicate în con
sfătuire vor trebui să fie ana
lizate temeinic. ținîndu-se 
seama de ele atît la definiti
varea proiectelor de legi, cît 
și la stabilirea măsurilor de 
îmbunătățire în continuare a 
organizării, planificării și con
ducerii activității .economice.

Consfătuirea noastră are loc 
într-o perioadă deosebit de im
portantă pentru dezvoltarea 
economică și social-culturală 
a țării, marcată prin înche
ierea cu succes a cincinalului 
1966—1970 și trecerea la reali
zarea noului plan de cinci ani. 
După cum cunoașteți cu toții, 
prevederile cincinalului trecut 
au fost îndeplinite cu succes. 
Producția industrială a conti
nuat să se dezvolte în ritmuri 
înalte, sunerioare celor prevă
zute în plan : s-au construit și 
dat în funcțiune numeroase 
obiective în industrie, agricul
tură și în celelalte ramuri, 
s-au obținut noi progrese în
semnate în repartizarea rațio
nală. armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării. România a făcut în a- 
ceastă perioadă noi pași înain
te pe drumul creșterii forței 
sale economice, al valorificării

tot mai intense a potențialului 
material și uman.

Ca urmare a rezultatelor 
obținute în dezvoltarea pro
ducției. în mai buna gospodă
rire a resurselor țării, venitul 
național a crescut într-un ritm 
mediu de 7,7 la sută. Pe aceas
tă bază au fost luate impor
tante măsuri privind creșterea 
nivelului de trai al populației : 
au sporit veniturile tuturor 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, au fost majorate în 
această perioadă toate catego
riile de salarii și îndeosebi 
salariile mici, au crescut pen
siile și alocațiile pentru copii, 
s-a realizat un important pro
gram de construcții de lo
cuințe.

Toate aceste realizări au 
fost posibile datorită muncii 
pline de abnegație desfășura
te de întregul popor pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
privind dezvoltarea economică 
și socială a patriei noastre so
cialiste. Analizînd aceste re
zultate, recenta plenară a Co
mitetului Central al partidu
lui a dat o înaltă apreciere 
muncii desfășurate în perioada 
cincinalului 1966—1970 de cla
sa noastră muncitoare, de ță
rănime, intelectualitate, de toii 
oamenii muncii și le-a adresat 
tuturor calde felicitări pentru 
succesele obținute.

Cincinalul care a trecut a 
însemnat totodată pentru țara 
noastră perioada aplicării unor 
importante măsuri menite să 
asigure o îmbunătățire a or
ganizării și conducerii econo
miei, a întregii vieți sociale. 
S-au creat condiții pentru a- 
propierca conducerii de activi
tatea concretă, pentru rezol
varea mai operativă a proble
melor producției și vieții so- 
cial-culturale. în cadrul aces
tor măsuri, stabilite pe baza 
hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, se numără

crearea centralelor indus-
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ți 
triale, care a însemnat un pas 
important pe calea perfecțio
nării conducerii și planificării 
activității economice.

O deosebită importanță a 
avut crearea consiliilor de ad
ministrație și a comitetelor de 
direcție, instituționalizarea a- 
dunărilor generale ale salaria- 
ților, care au contribuit la 
promovarea largă a principiu
lui conducerii colective, la 
atragerea mai intensă a mase
lor de oameni ai muncii la 
organizarea și conducerea 
producției, la adîncirea demo
cratismului socialist în econo
mie și în întreaga viață so
cială.

îmbunătățirea muncii de 
planificare, dezvoltarea rela
țiilor contractuale din econo
mie, organizarea mai bună a 
activității de investiții, perfec
ționarea comerțului exterior și 
a sistemului financiar și de 
credit, îmbunătățirea cadrului 
legislativ al activității econo
mice și alte măsuri luate în 
această perioadă au creat con
diții ca centralele industriale 
să se afirme tot mai mult ca 
organisme principale în viața 
economică a țării, în înfăp
tuirea politicii partidului și 
statului în acest domeniu 
hotărîtor pentru progresul în
tregii noastre societăți.

Tovarăși,

Doresc să mă refer, în con
tinuare, la cîteva probleme pe 
care le consider mai impor
tante.

în primul rînd, în legătură 
cu organizarea și funcțio-f 
narea centralelor și a celorlal
te unități cu statut de centra
lă. Putem spune că activitatea 
desfășurată de aceste unități 
în cursul anului 1970 a de
monstrat că modul de organi
zare a producției pe care l-am

muncii lor.
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adoptat corespunde pe deplin 
stadiului actual de dezvoltare 
a economiei noastre socialiste.

Ținînd seama de cerințele 
pe care le ridică desfășurarea 
revoluției tehnico-științifice 
contemporane, de procesul in
tens de dezvoltare și diversi
ficare a economiei noastre, a 
apărut ca o necesitate obiec
tivă concentrarea producției 
în unități mari în stare să 
asigure o conducere superioară 
din toate punctele de vedere 
a activității economice. Fapte
le demonstrează că era greu 
să se asigure o bună conduce
re a producției materiale, per
fecționarea proceselor de 
muncă și, în general, dezvol
tarea forțelor de producție 
ale societății noastre socialiste 
menținîndu-se un număr 
mare de unități dispersate ; 
aceasta presupunea a.tît risi
pirea cadrelor — care consti
tuie problema cea mai impor
tantă — cît și dispersarea mij
loacelor economice, financia
re. De altfel, rezultatele pozi
tive obținute de centralele in
dustriale, contribuția pe care 
ele au adus-o la realizarea 
planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale vin să adeve
rească pe deplin ceea ce am 
spus mai înainte.

Consider x pozitiv faptul că 
majoritatea centralelor s-au 

, constituit pe baza conduceri
lor unor întreprinderi existen
te. De altfel, așa cum s-a ară
tat aici, aceste unități au ob
ținut și cele mai bune rezul
tate.

După cum se știe, la adopta
rea hotărîrii privind organiza
rea centralelor industriale s-a 
pornit de la ideea ca ele Să 
devină unități de producție și 
nu organisme de coordonare. 
Este vorba deci, de unirea, de 
concentrarea producției în uni-

(Continuare în pag. a TLl-a) .

Miercuri, 24 februarie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut o în- 
tîlnire cu tovarășul, Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, care face o vizită în țara 
noastră.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, cei 
doi conducători de partid s-au 
informat reciproc asupra acti
vității Partidului Comunist 
Român și Partidului Comu
nist din Spania, au făcut un 
schimb de păreri privind pro

bleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești, ale situației 
internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
ambasadorul Republicii Populare Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit,

miercuri 24 februarie a. c., pe 
Spas Gospodov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria

la București, la cererea a- 
cestuia.

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

Una din sarcinile imediate și de mare

răspundere ale sectorului agricol cooperatist:

Organizarea activității 
pe temeiul celor 

mai fertile experiențe
tovarășului 
din 23 no-

De la Expunerea 
Nicolae Ceaușescu 
iembrie 1970, in care au fost fă
cute cunoscute noile temeiuri ce 
stau la baza sectorului agricol 
cooperatist, s-au scurs mai bine 
de două luni, timp suficient pen
tru ca toate cooperativele agri
cole, organele județene de re
sort să treacă efectiv la pune
rea in practică a acestor de
ziderate. să-și traseze precis 
drumul pe care vor evolua în 
actualul cincinal. Acest pro
ces înnoitor ridică o seamă în
treagă de probleme neceșN 
tînd, pentru a fi rezolva
te, o matură chibzuință, o ju
decată exactă a realităților de 
la care se pornește și mai ales 
multă, foarte multă inițiativă. 
Se impune din primul moment 
valorificarea integrală la para
metrii maximi a întregului utilaj 
de. care dispun cooperativele a- 
gricole de producție, valorifica
rea integrală a potențialului de 
lucru. în această acțiune tre
buie investit un volum mare 
de muncă din partea conduce-

rilor cooperativelor agricole, a 
specialiștilor, a organelor ju
dețene de resort pentru tradu
cerea în viață fără întîrziere a 
măsurilor inițiate și fără acel 
coeficient de „toleranță" pe 
care, pînă acum, il mai înt.il- 
neam în unele unități agricole 
cooperatiste.

La cooperativa agricolă de 
producție clin Gheorghe Doja, 
județul Ialomița, realitățile 
economice, metodele ele lu
cru, organizarea muncilor a- 
gricole nu au nimic senzațional 
în ele însele, mai mult, totul 
pare a fi de o simplitate dezar-

mantă. Numai că, fapt arhicu
noscut și valabil pentru toate 
domeniile de activitate, această 
simplitate este rezultatul unui 
efort colectiv, la nivelul întregii 
cooperative, remarcabil 
te aspectele, efort care 
tîrziat să dea roadele 
Despre - ce este vorba ?

„în primul rind, ne-a spus 
președintele cooperativei agrico-

sub toa- 
nu a în- 
scontate.

ȘTEFAN NICOLAE

(Continuare în pag. a .V-a)
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Eseul politic
de EMIL MÂNU

TINEREȚEA
TIN ARA GENERAȚIE Șl IDEALURILE COMUNISTE

Pl SEMICENTEW

VÎRSTĂ DE CRISTAL
— în ultimul cincinal, 

industria chimică a avut 
cel mai înalt ritm de dez
voltare. S-a produs o in
fuzie a chimiei în toate 
ramurile economiei, au 
apărut, exploziv, platfor
me chimice în toată țara, 
în ciuda acestei întîietăți 
sau poate tocmai de ace
ea, se afirmă cu orice 
prilej că industria chimi
că este foarte tînără. 
Dumneavoastră, tovarășe 
ministru, prin ce ii mă- 
surați tinerețea ?

Interviu cu MIHAIL FLORESCU
ministrul industriei chimice

curșurile de calificare la locul 
de

— V-aș da, pentru început, 
cîteva cifre comparative. în 
1950, în toată chimia româ
nească lucrau 250 de ingineri și 
15 000 ’ . .
7 500
140 000 muncitori. Această creș
tere de cadre s-a făcut, evident, 
cu tineretul și de aceea media

de muncitori Acum, ■ 
de ingineri și peste

de vîrstă a lucrătorilor din in
dustria chimică este mai 
mică decit în alte ramuri. Nu
mai în cincinalul precedent 
s-au integrat în producție 
25 000 de tineri absolvenți ai 
școlilor profesionale, tehnice și 
ai facultăților, plus 12 500 mun
citori tineri care au absolvit

muncă. ;
— Asigurată cu o ase

menea putere umană tî
nără, este firesc, deci, să 
atribuim industriei chimi
ce tinerețea. Țara noastră 
n-a avut, in acest dome
niu, o tradiție, deci s-ar 
putea spune că majorită

Interviu realizat de 
GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Epoca de afirmare a eseului românesc ca specie literară, 
cuprinsă între cele două războaie, este fără îndoială ilus
trată si de unele din cele mai bogate manifestări artistice 
propriu-zise. Nume de prestigiu în istoria literaturii ca 
Tudor Arghezi, Camil Petrescu, G. Căiinescu, Mihai Ralea, 
Tudor Vianu, Geo Bogza au dat eseului' personalitate spe
cifică. Paralel însă cu eseul literar și filozofic, fără să se 
confunde cu pamfletul, ilustrat și el ca specie de un Arghezi, 
Cocea sau Vinea, s-a dezvoltat eseul politic, scriere de re
flecție cu caracter critic. Eseul politic e o formă de adeziune 
pairiotică, de revelare a unor structuri politice, de anticipare 
a unor stări. Ca structură poate fi plasat la limita dintre 
pamflet și eseul literar. Am putea spune că față de acesta 
din urmă e un comentariu publicist, în sensul major al 
acestei noțiuni, adresat unei teme sociale sau politice .

Cercetînd cîteva reviste de stingă, conduse sau influențate 
de Partid în timpul ilegalității, am întîlnit numeroase pro
ducții ce ar putea intra într-o posibilă antologie a genului.

Editorialele revistei Critica (apărută între 7—14 februarie 
1935, devenită de la numărul 4 Critica actualității) sînt co
mentarii severe la adresa filozofiei existențialiste și trăiriste 
a timpului, concepute sub forma eseului (Frica de rațiune, 
nr. 2, Divagațiile iraționalistelor, nr. 3) sau direct critici ale 
sistemelor politice (Civilizația prăpădului, nr. 12 ; Viesparul 
războiului — Berlinul, nr. 8).

O școală a eseului politic a făcut revista Cadran, apărută 
rima serie în 1931 (un singur număr) și reluată în seriaîn prima serie în 1931 (un singur număr) și reluată în seria 

a ll-a în 1939, sub influenta directă a Partidului (redactor 
Ștefan Popescu) avînd printre colaboratori pe Manea Mâ- 
nescu, Miron Constantinescu, Corneliu Mânescu, Mihnea 
Gheorghiu, Al. Bălăci ș.a. Un remarcabil eseu semnează 
Miron Constantinescu — Tinerețe, realitate, poezie, în nr. 4, 
dec. 1939. Profesorul universitar Miron Constantinescu, pe 
atunci student, se adresa astfel tinerilor poeți : „Ei nu,

(Continuare in n V-u)

I



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 joi 25 Februarie i$71

LA PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI

•J’* A * a i
Conferinței a VIII-a a

ZOLUȚ1A
Uniunii Asociațiilor Studențești din România

în' viafa asociației studenților

V

La numai citeva zile de Ia 
încheierea lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. și ale 
celei de-a VIII-a Conferințe a 
U.A.S.R.. am solicitat tovarășu
lui Ion Traian Ștefănescu, se
cretai’ al C.C. al U.T.C., pre
ședinte al U.A.S.R., o convor
bire privind implicațiile pe care 
le vor avea dezbaterile acestor 
două mari evenimente din viața 
tineretului asupra activității 
studenților, a asociațiilor lor.

— Pentru studențimea țării, 
ca și pentru întreaga generație 
tinără, Congresul U.T.C. și Con
ferința asociațiilor au consti
tuit, fără îndoială, un moment 
de bilanț asupra activității des
fășurată în organizația lor stu
dențească revoluționară, mai 
ales după Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie—decembrie 1967; 
dar, cu deosebire, ele, au ofe
rit cadrul stabilirii direcțiilor 
pentru viitoarea activitate. Pu
tem aprecia că, dispunînd de 
aprecierile, îndemnurile pe 
care, de la tribuna Congresului 
nostru, secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, le-a adresat or
ganizației și tineretului român 
in ansamblul său — programul 
de activitate se \ conturează în 
jurul unor obiective de mare 
valoare pentru procesul muncii 
educative, pentru • întreaga viață 
de ' organizație. Pe temeiul a- 
cestora, pot fi declanșate în fa
cultăți — acțiuni de maximum 
interes și de mare eficiență. .

Rep; : Tocmai pentru că in
trăm intr-o altă etapă de mun
că, calitativ superioară celei 
precedente, am dori să sinteti
zați ceea ce s-a detașat ca ele
mente noi pentru viața asocia
țiilor studenților.

— Urmînd indicațiile cu
prinse in cuvîntâVea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ultima 
Plenară a C.C. al P.C.R. refe
ritoare la larga reprezentare în 
conducerea treburilor organiza
țiilor obștești a celor ce mun
cesc' direct in diferitele dome
nii de activitate, --Gonfannța. 
studenților, receptivă la ac.eastă 
cerință — pc care însuși proce
sul continuu de democratizare 
a vieții noastre sociale 'a im
pus-o — a ales ca vicepreședinți 
ai Consiliului U.A.S.R. studenți 
care iși desfășoară activitatea 
nemijlocit in organizații, acolo 
unde muncesc colegii lor, in in
stitute și facultăți.

Și in trecut 
vicepreședinți studenți, dar a- 
mîndoi erau 
Acum, parcurgind structura ac
tualelor organe ale U.A.S.R. 
alese, oricine poate constata, 
unele schimbări care vor 
avea — după opinia noastră — 
un ecou pe planul calitativ al 
activității. Cei patru vicepre
ședinți studenți, reprezentînd 
principalele centre universitare 
— București, Iași, Cluj .și Timi
șoara — au fost aleși de con
ferința. din profile de învăță- 
mint diferite — învățămînt po
litehnic, medical, universitar, 
agronomic. Și nu este vorba 
aici de o reprezentare forma
la a unor centre univer
sitare .și a unor iiitoare pro
fesii diferite, ci de a avea în 
conducerea asociațiilor studenți 
care lucrează nemijlocit în or
ganizații, întrucît. avînd man
datul de vicepreședinți, ei iși 
vor menține in continuare res
ponsabilitățile cu care sint in
vestiți in centrele universitare, 
in institute ori facultăți. Vice
președinții studenți nu au prin 
urmare funcții onorifice ; man
datul lor se exercită atît la ni
vel central cit ți în centrele 
universitare.

Rep. : După cite am observat, 
nu numai alegerea unor stu
denți ca vicepreședinți confir
mă principiul antrenării largi a 
studenților la conducerea pro
priilor activități in cadrul aso
ciației...

— Intr-adevăr, în ansamblu, 
componenta Consiliului U.A.S.R. 
este dominată covirșitor de că
tre studenți. Ei reprezintă, echi
tabil centrele universitare, pro
filul institutelor, 

și un număr de 
re-și desfășoară 
cadrul organelor 
vel central și la 
lor universitare.

Jn plus, experiența ne-a cer
tificat o bună practică pe care 
o vom continua. Mai exact, ne 
preocupă să facilităm și pe mai 
departe dezbaterea probleme
lor activității studențești, sub 
toate aspectele ei, pentru a da 
girul generalizării unor iniția
tive valoroase. I)in acest mo
tiv, Consiliul va lucra pe comi
sii constituite pe domenii de ac
tivitate distincte.

în același timp. Conferința a 
aprobat ca plenarele- Consiliului 
U.A.S.R.. care se desfășoară de 
două ori pe an — la începutul 
anului universitar și în iarnă, 
intre cele două semestre — 
să-si organizeze activitatea po
trivit noilor cerințe impuse de 
complexitatea muncii noastre ; 
prima va discuta problemele 
de ansamblu ale anului univer
sitar, iar cea de-a doua va a- 
borda o problematică selectivă, 
vizind domeniul în care să ne 
îndreptăm cu deosebire atenția, 
pe baza rezultatelor 
semestru de activitate.

Iată, deci că. noua 
late de desfășurare a 
organelor de conducere ale aso
ciațiilor. desprinsă din lucrările 
Congresului și .ale Conferinței

Interviul nostru cu tovarășul
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU

secretar al C.C. al U.T.C., președinte al U.A.S.R.

vizează, pe de o parte, repre
zentarea lărgită a studenților 
la conceperea, dirijarea și rea
lizarea sarcinilor iar pe de altă 
parte, adîncirea problemelor 
pe care le ridică activitatea so- 
cial-profesională a studenților 
in însuși cadrul organelor ior 
reprezentative. ■

Rep. : Tovarășe președinte, 
am reținut din lucrările Con
ferinței accentul care s-a pus 
privind reprezentarea studen
ților nu numai in asociațiile 
ior, ci și in cadrul larg al vieții 
universitare. Pe această linie, 
ce concluzii se pot extrage pen
tru viitoarea etapă de muncă ?

— Se știe că partidul și sta
lul nostru au conferit .studenți
mii ua statut social foarte larg, 
care-i creează condițiile nece
sare și o solicită totodată, să se 
manifeste activ, că factor dina
mic ăl societății, participant la 
procesul propriei formații pen
tru activitatea viitoare. Din a- 
cest punct de vedere, expe
riența celor doi ani de cînd 
s-a consacrat instituția profund 
democratică a reprezentării stu
denților în consilii profesorale 
și senate a configurat valoarea 
participării lor la conducerea 
treburilor universitare și a ri
dicat totodată unele probleme 
care vizează perfecționarea a- 
cestei participări. ■ Conferința 
noastră l'e-ă subliniat cu a- 
tenția cuvenită. Pe de. o parte 
— dat fiind faptul că reprezen
tarea' lor în organismele uni
versitare s-a lărgit — studenții 
trebuie să-și exercite cu mai 
multă competență învestitura 
pe care o au din partea cole-

gilor, cunoscî'nd orientările 
procesului de învățămînt, re
glementările noi care intervin 
in cadrul școlii superioare ca 
urmare a procesului perfecțio
nării ei. dar și. preocupările 
colectivelor din ani de studiu 
sau facultăți al căror cuvînt îl 
exprimă — respectînd principiul 
consultării masei de studenți. 
Dar, pe de altă parte, tot con
ferința a subliniat că din par
tea corpului profesoral și al 
conducerilor de institute, tre
buie să se manifeste p mai 
mare receptivitate în fața pro
blematicii pe care o ridică re
prezentanții studenților. De alt
minteri, vreau să amintesc că 
intenționăm să creăm un cadru 
organizat de pregătire — în ta
băra de la Izvorul Mureșului — 
pentru reprezentanții studenți
lor incit aceștia să-și cunoască 
mai bine responsabilitățile ce 
le revin în consilii și senate. -

Rep. : Ne gândim că astăzi, 
cînd apare acest interviu, în
cepe un nou semestru al anului 
universitar. Deci, implicit, se 
poate vorbi de începutul apli
cării in viață a obiectivelor 
desprinse din lucrările Congre
sului U.T.C. și ale Conferinței 
studenților. Așadar, prin ce se 
va caracteriza semestrul pe 
care-1 inaugurăm ?

— Fără îndoială, prin pregă
tire profesională mult mai sus
ținută. Rezultatele recentei se
siuni de examene, calitativ îm
bucurătoare, ne dau dreptul să 
avem mujt mai mari pretenții^, 
să nu acceptăm in viitor, așa 
cum s-a subliniat in conferință,

mediocritatea, rezultatele super
ficiale.

Ne aflăm în preajma unui 
însemnat eveniment din viața 
poporului —, sărbătorirea semi
centenarului partidului — eve
niment pe ' care studențimea 
vrea să-l orioreze cu cfele mai 
distinse rezultate. Sînt proiec
tate colocvii cu tema „P.C.R. și 
mișcarea democratică studen
țească", finalizate cu un coloc
viu național, informări politice, 
în cadrul cărora vor fi invitate 
personalități din viața social- 
politică și științifică a țării, un 
festival național pentru institu
tele de artă ; au fost lansate 
concursuri de creație consacrate 
semicentenarului. în general, 
se poate spune că întreaga acti
vitate a studenților — profe
sională, politică și culturală — 
va fi dominată dc dorința de a 
întîmpina semicentenarul parti
dului cu cele mai bune rezul
tate.

Subliniez, în încheiere, do
rința noastră .ca delegații stu
denților la Congresul U.T.C. și 
Conferința studenților să nu-și 
considere încheiat mandatul lor 
o dată cu încheierea lucrărilor, 
ci să fie în continuare un fac
tor activ, mobilizator al aplică
rii în practică a măsurilor 
preconizate, făcîndu-le cunos
cute colegilor lor. Nădăjduim, 
totodată, că cei aleși vor ono
ra cinstea ce'li s-a făcut parti- 
cipind în propriile asociații la 
realizarea unor activități în mă
sură să' dinainizeze viața ,de or
ganizație, s-o facă măi con
sistentă pe coordonatele educa
ției politice, ale dezvoltării res
ponsabilității studenților pentru 
îndatorirea 10r socială de a se 
pregăti în vederea- exercitării 
competente a profesiilor vii
toare.

Interviu realizat de
LUCRETIA LUSTIG

au existat doi
din București.

Au fost aleși 
absolvenți ca- 
activitatea în 

alese la ni- 
nivelul centre-

dintr-un

modali-
activității

CONSILIUL U.
MEMBRII MEMBRII SUPLEANȚI

1. Alecu Silvia
2. Alexandrescu Ion
3. Alexe Doru Cristache
4.
5.
6.
7.

Almășan Vaier 
Anastasiu Argentina 
Anghelina Nicoleta 
Aurite Traian Ion

8. Bereczki Baltazar
9. Bîrliba Dan

10. Bocan Laura
11. Bojan Ion
12. Bontaș Vas'ile
13. Boștină Constantin
14. Botezatu Silviu Mihail
15. Bujdoiu Nicolae
16. Calotă Grigore
17. Cătuneanu T. Irina
18. Cerna Silviu
19. Cherecheș Dorel
20. Chirtu Dan
21. Ciobanu Gheorghe
22. Ciurescu Dan Constantin
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. Deleanu Ion
30. Dobșa Etelka
31. Doca Gheorghe
32. Dragomir Gheorghe
33. Driha Ana
34.
35.
36.
37.
38.

Constantinescu Mihaela 
Cozadin Elisabeta 
Crețu Gheorghe
Cucoș Elena 
Daravoina Nicolae 
Deac Titus

Dumitrașcu Constantin 
Enăchescu Dumitru 
Fenesy Elisabeta 
Filipaș Avram 
Florescu Dumitru

39. Foot Otto Hans
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Fuiorescu Elena Alexan
drina
Galiș Mircea
Gogoașă Cornel
Grigoriu Jean
Ienașoni Liviu Ștefan 
loan Petru
Ionescu Cristina Mihaela
Ionescu Sorin

48. Kelemen Edita
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Kovacs Dezideriu 
Kronenberger Mariane 
Lăzărescu Gabriel 
Mâchat Cristoph
Manea Ana
Manițiu Lucia 
Marinescu Victoria

50. Mateescu Ioana
57. Mănăilă Ana-Maria
58. Miclea Florin

Milea Gheorghe
Miu loan
Modîlcă Mariana Eugenia 
Musztak Ana
Negoescu Radu

59.
60.
61.
62.
63.
64. Nicolae Constantin
65. Nicolescu N. Constantin
66. Niculescu Aurora
67. Niculescu Nicolae
68. Nistor Nicolae
69.
70.
71.
72.
73.

Gabriela

Dragoș
Emil

Niță Petre 
Petcu Cornelia 
Pop Gheorghe 
Popa Vladimir 
Popescu Barbu

74. Pusztai Kălamân
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. Salomia Dumitru
82. Sanda Dertisa
83. Sassu Emilian
84. Sasu Ion
85. Săvoiu Alexandru
86. Schuch Cristina
87. Soare Alexandru
88. Stoian Niculae 

Șoima Gheorghe 
Ștefan Angela 
Ștefănescu Traian Ion 
Teodoresctl Dumitru 
Teubert Adriana 
Torni Nicolae Marian

95. Tomozei Mihaela
96. Urs Iosif
97. Vișan Aurelian

Pușcă Iulian 
Racariu Grigore 
Reghini Ionel 
Rogoșcă Mihai 
Roșu Doina 
Roșu V. Ion

89.
90.
91.
92.
93.
94.

1. Akos Zoltan
2. Anton Anton
3. Apostol Valeria
4. Balogh Marja
5. Boghian Elena
6. Cristian Mariana
7. Dănescu Sabinei
8. Donici Rodica
9. Drașcovici Borivoi

10. Drăgan Monica
11. Dumitriu Cornel
12. Duțescu Daniela
13. Eftenie Mihai
14. Frasin Mihai 

Giurgiu Dochia 
Jurcă Ana-Marja 
Kendi Ecaterina 
Marconi Magdalena 
Mehes Katalin 
Morega Ileana 
Neicu Stela

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Petrescu Maria 

Popa Gheorghe 
Popescu Sorina 
Răcz Elisabeta 
Stoica loan 
Șufană Eugenia 
Tufănaru Marinela

23. 
' 24.

25.
26.
27.
28.

1.

MEMBRII COMISIEI
DE CENZORI

Blăjan Ion
2. Bran Paul 

z 3. Ciupa Radu
4. Drăgan loan
5. Fink Herbert Martin
6. Hajas Ana
7. Labiș Teodora
8. Livinț Gheorghe
9. Mihăi Corneliu 

Mocanu Romulus 
Negruțiu Liana 
Popescu Carmen 
Stărtescu Nicolae 
Stîngaciu Dan 
Țarălungă Mariana

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cea de a VIII-a Conferință a Uniunii 
Asociațiilor Studențești din România, des- 
fășurindu-și lucrările în. spiritul aprecie
rilor și îndemnurilor exprimate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu — secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român — în 
salutul adresat Congresului al IX-lea al 
Uniunii Tinertului Comunist și Confe
rinței noastre, a dezbătut cu exigență și 
responsabilitate activitatea asociațiilor 
studențești din ultimii doi ani. contribu
ția lor la formarea multilaterală a specia
liștilor. corespunzător cerințelor dezvoltă
rii economiei, științei și culturii noastre 
socialiste.

îndeplinind mandatul încredințat de în
treaga studențime, delegații la Conferință 
au exprimat, într-o impresionantă unani
mitate de ginduri și conștiințe, adeziunea 
totală la politica internă și externă a parti
dului și a statului, recunoștința profundă 
pentru condițiile tot mai bune de muncă 
și viață, au reînnoit angajamentul tinere
tului universitar de a se pregăti la nive
lul exigențelor actuale și de perspectivă 
ale producției materiale și spirituale, de 

I a-și integra rapid și eficient eforturile, 
| după absolvire. în munca vastă de reali- 
I zare a sarcinilor mobilizatoare ale riou- 
I lui plan cincinal, în vederea înfăptuirii 
9 obiectivelor stabilite de cel de-al X-lea 

Congres al P.C.R. pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Corespunzător locului și rolului confe
rite de partid studențimii în societatea 
noastră, Uniunea Asociațiilor Studențești 
din România, membră a Frontului Unității 
Socialiste, participă activ la viața social- 
polilică a țării, la procesul de perfecțio
nare și modernizare a școlii noastre supe
rioare. Pe baza aplicării Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie—decembrie 
1967 cu privire la îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tineretului a sporit 
rolul asociațiilor studențești in întreaga 
viață universitară, a crescut contribuția 
lor la pregătirea profesională și educarea 
comunistă a studenților, la modernizarea 

! procesului instructiv-educativ, ceea ce 
9 confirmă pe deplin justețea măsurilor de 
I perfecționare a activității obștești a stu- 
I dențimii stabilite la Conferința a VlI-a, 
I viabilitatea statuării Uniunii Asociațiilor 
I .Studențești din România ca organizație 

reprezentativă, politică și profesională a 
tineretului universitar, formă specifică de 
organizare a Uniunii Tineretului Comunist 
in învățămîntul superior.

Analizind în spirit critic problematica 
largă a muncii desfășurată de asociațiile 
studențești în procesul complex de for
mare a viitorilor specialiști, delegații la 
Conferință aprobă raportul și activitatea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România.

în lumina sarcinilor stabilite de partid 
pentru școala noastră superioară, pentru 
organizația revoluționară a studențimii, 
Conferința a VIII-a a stabilit direcțiile 
principale ale activității de perspectivă a 
U.A.S.R. in vederea ridicării eficienței 
muncii sale . politico-educative. înlăturării 
deficiențelor existente iii diferite domenii, 
sporirii contribuției sale la desfășurarea 
vieții universitare.

Pornind de la premisa că perfecționarea 
procesului instructiv-educativ presupune 
mutații calitative în concepția studentului 
față de pregătire, Conferința a evidențiat 
necesitatea ca asociațiile să acționeze ho- 
tărît pentru creșterea responsabilității so
ciale a studenților față de însușirea cunoș
tințelor, in vederea pregătirii și formării 
lor ca specialiști temeinic pregătiți, ca
pabili să răspundă cerințelor complexe ale 
activității de după absolvire, să contri
buie la progresul neîntrerupt al societă
ții noastre. Preocupîndu-se de abordarea 
diferențiată a problemelor pregătirii pro
fesionale, în funcție de profilul și speci
ficul instituțiilor de învățămînt superior, 
asociațiile trebuie să dezvolte atitudinea 
activă a studenților in procesul de învăță
mînt, să promoveze în cadrul colectivelor 
Studențești un climat de exigență față de 
neajunsuri, să acționeze permanent pentru 
înțelegerea faptului că fundamental în 
dobîndirea unei înalte calificări în profe
sie este studiul individual. ritmic, eșalonat 
pe parcursul întregului an universitar.

Conferința a evidențiat că dezvoltarea 
spiritului de investigație științifică — ce
rință a pregătirii universitare moderne — 
implică sporirea preocupării asociațiilor 
în vederea stimulării pasiunii pentru nou, 
colaborarea susținută cu conducerile insti
tutelor și facultăților pentru a asigura par
ticiparea efectivă a studenților la munca 
de cercetare a catedrelor, pentru legarea 
strînsă a tematicii cerourilor științifice, a 
lucrărilor și proiectelor de diplomă de 
problemele producției, pentru valorificarea 
practică a rezultatelor cercetării studen
țești.

Adaptarea procesului instructiv-educativ 
la nevoile concrete ale producției, ale 
vieții noastre social-economioe, corelarea 
permanentă a planurilor și programelor de 
învățămînt cu măsurile adoptate de partid 
și de stat în domeniile pentru care se pre
gătesc noile contingente de specialiști im
pun ca, în perioada Următoare, asociațiile 
să desfășoare o largă activitate educativă 
menită să dezvolte în rîndul studenților 
interesul pentru pregătirea practică, pen
tru însușirea deprinderilor de muncă în 
meserii legate de profilul specialității, 
în vederea integrării după . absolvire, in
tr-un termen scurt, in activitatea unități
lor ecorțomice. Conferința subliniază că 
pentru orientarea mai pronunțată a pre
gătirii studenților spre problemele prac
tice, pentru formarea lor în spiritul res
pectului față de muncă, față de făuritorii 
bunurilor materiale, asociațiile au datoria 
să contribuie la îmbunătățirea practicii 
profesionale și, totodată, să conlucreze 
nemijlocit cu organizațiile U.T.C. din uni
tății? productive și de cercetare, prin ini
țierea în comun a unor acțiuni profesio
nale, sesiuni științifice, simpozioane, în- 
tilniri ou specialiști din producție, care 
să-i ajute pe viitorii absolvenți să cunoas
că condițiile și cerințele concrete ale 
locurilor de muncă.

Conferința consideră necesară sporirea 
preocupării pentru intensificarea și diver
sificarea acțiunilor de interes obștesc, me
nite să contribuie la educarea prin muncă 
si pentru muncă a viitorilor intelectuali, 
în acest sens, asociațiile sînt chemate să 
acorde o atenție deosebită participării stu
denților la activitățile de muncă voluntare 
patriotică, mobijlzîndu-i la construirea, 
amenajarea și întreținerea spațiilor de în
vățămînt, a căminelor și obiectivelor so- 
cial-culturale, la lucrările agricole și de 
irigații, pe șantierele naționale ale tine
retului.

Apreciind recenta îmbunătățire a repre
zentării asociațiilor în organele colective 
de conducere din institute și facultăți, ca 
o nouă dovadă a încrederii conferite în 
societatea noastră studențimii, Conferința 
a subliniat că asociațiile trebuie să se ma
nifeste în continuare ca factori activi în 
dezbaterea problemelor privind moderni
zarea procesului instructiv-educativ în în
lesnirea cunoașterii op-irative și soluționă
rii problemelor judicioase ridicate în co
lectivele studențești, , să promoveze punc
tele de vedere înaintate, caracteristic® ti
neretului universitar, să participe în 
strînsă colaborare cu organele de. învă
țămînt la . aplicarea măsurilor stabilite.

Conferința a subliniat că una din direc
țiile fundamentale ale activității educative 
a asociațiilor trebuie să fie cultivarea în 
rîndul tuturor studenților a sentimentului 
de profundă responsabilitate față de pre
gătirea pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le vor reveni după absolvire, a îndatoririi 
patriotice de a se prezenta la locurile de 
muncă repartizate, a hotărîrii de a munci 
acolo unde o cer nevoile țării.

Ca organizații revoluționare ale tinere
tului universitar, asociațiile sînt datoare 
să contribuie prin întreaga lor activitate 
politico-educativă la formarea conștiinței 
socialiste a viitorilor specialiști, a unei 
temeinice culturi filozofice marxist-leni- 
niste, la consolidarea convingerilor politi
ce și ideologice militante ale studenților, 
la cunoașterea și înțelegerea aprofundată 
a politicii științifice a Partidului Comunist 
Român, a direcțiilor fundamentale ale 
dezvoltării societății noastre socialiste.

Conferința subliniază că asociațiilor le 
revine nobila misiune de a contribui și 
în continuare la educarea patriotică a 
studenților, în spiritul devotamentului 
față de partid — forța politică conducă
toare a națiunii noastre — al dragostei 
și respectului față de , clasa muncitoare, 
fată de întregul nostru popor, de a dez
volta încrederea în perspectivele evolu
ției societății noastre pe drumul socia
lismului, hotărîrea de a duce mai de
parte realizările obținute, de a sluji cu 
dăruire și abnegație interesele țării. Prin 
întreaga lor activitate, asociațiile au da
toria să aducă o contribuție continuă la 
dezvoltarea în rîndul tineretului universi
tar a sentimentului de frăție dintre stu
denții români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, a devotamentului față 
de patria comună — România socialistă.

Conferința a evidențiat că un prilej 
deosebit de intensificare a preocupărilor 
asociațiilor pentru evocarea tradițiilor re
voluționare ale luptei partidului și cla
sei muncitoare, ale întregului popor, pen
tru dreptate, libertate și progres social, 
pentru relevarea succeselor repurtate în 
dezvoltarea economică și socială in anii 
socialismului este aniversarea semicente
narului Partidului Comunist Român. A- 
preciind pozitiv manifestările studențești 
consacrate acestui eveniment, pârticipan- 
ții la Conferință au subliniat că viitorul 
colocviu național „Partidul Comunist Ro
mân și mișcarea democratică studen
țească" va trebui să constitîuie o adevă
rată demonstrație a sentimentelor de dra
goste și recunoștință ale studențimii față 
de partid, să evidențieze semnificația 
profundă a jubileului partidului, prilej 
de bilanț al realizărilor dobîndite, de am
plă perspectivă in munca de creație a 
poporului, de îmbunătățire a întregii ac
tivități - politico-ideologice a asociațiilor, 
pentru educarea comunistă a studenților.

Preocupîndu-se permanent de informa
rea largă a studenților cu privire la po
ziția partidului și statului nostru față de 
problemele, complexe ale lumii contem
porane, asociațiile sînt. datoare să contri
buie într-o măsură sporită la educarea 
studențimii în spiritul internaționalismu
lui, al politicii noastre externe principiale 
și consecvente călăuzită de grija pentru 
interesele fundamentale ale națiunii noas
tre socialiste, ale mișcării comuniste și. 
muncitorești internaționale, ale socialis
mului și păcii în lume.

Conferința subliniază că asociațiile,' 
baza experienței pozitive dobîndite in 
ultima perioadă în activitatea politico- 
ideologică, trebuie să extindă , dezbaterile, 
informările politice, cercurile teoretice, 
dialogurile filozofice, cluburile actualită
ților, intilnirile cu personalități ale vieții 
publice, conferințele, simpozioanele, să 
promoveze formele active de dezbatere, 
menite să contribuie la clarificarea stu
denților prin propriul efort de gindire, 
asupra problemelor social-politice, filozo
fice și ideologice.

Evidențiind procesul de maturizare a 
presei studențești, Conferința apreciază că 
cele 38 de reviste din institute trebuie 
să-și lărgească aria tematică in vederea 
reflectării aspectelor actuale din domeniul 
politicii, ideologiei și culturii, să promo
veze spiritul activ in dezbaterea proble
melor vieții și activității colectivelor din 
facultăți și institute, schimbul de opinii, 
experiența înaintată, să ofere largi po
sibilități de afirmare colaboratorilor stu
denți. Revistele „Viața studențească" și 
..Amfiteatru" trebuie să contribuie intr-o 
măsură sporită la cunoașterea de către 
studenți a politicii partidului și statului 
nostru, a proceselor și fenomenelor vieții. 
interne și internaționale, a confruntării ’ 
de idei pe plan mondial, să reflecte larg 
problemele formării profesionale și edu
cației comuniste a studenților, activitatea 
asociațiilor, să promoveze creația literară 
și artistică studențească, să fie veritabile 
tribune ale opiniei înaintate a studen
țimii.

Conferința subliniază că, prin întreaga 
activitate politico-ideologică. asociațiile, 
in colaborare cu cadrele didactice, cu ca
tedrele de științe sociale, trebuie să con
tribuie la dezvoltarea gindirii politice vii, 
creatoare a studenților, la creșterea com
bativității ideologice, a capacității lor de 
a -discerne critic curentele de gindire ac
tuale sau din trecut, de a se situa ferm 
pe poziții marxist-leniniste în confrun
tarea de idei, de a milita permanent ’pen
tru afirmarea concepției înaintate despre 
lume și viață, a politicii partidului și sta
tului nostru.

Una din sarcinile importante ale aso
ciațiilor o constituie educarea studenților 
in spiritul echității și dreptății sociale, 
al comportării demne în viața universi
tară. societate și familie. Asociațiile sint 
datoare să cultive înaltele virtuți ale uma
nismului socialist — dragostea față de 
muncă, principialitatea, cinstea, omenia, 
colegialitatea, răspunderea față de înde
plinirea sarcinilor obștești, să dezvolte 
hotărirea fiecărui student de a se pregăti 
temeinic, de a se integra activ după ab
solvire ca specialist-cetățean in creația 
întregului popor, să determine formarea 
unei puternice opinii de masă împotriva 
fenomenelor și manifestărilor negative.

Relevînd rezultatele pozitive obținute 
in activitatea cultural-artistică, Conferința 
evidențiază că asociațiile studențești sint 
chemate să-și sporească eforturile pentru 
diversificarea manifestărilor menite să a- 
sigure lărgirea orizontului spiritual al ti
neretului universitar. pentru inițierea 
unor acțiuni artistice și distractive desti
nate petrecerii timpului liber intr-un mod 
plăcut și instructiv. Dezvoltînd conlucra
rea cu conducerile institutelor și facultă
ților, cu instituțiile de cultură și artă, 
asociațiile trebuie să contribuie la lărgi
rea orizontului spiritual al studenților, la 
dezvoltarea discernămîntului și a fermită
ții ideologice in receptarea valorilor cul
turii și artei, la educarea viitorilor spe
cialiști ca promotori ai ctilturii înaintate, 
socialiste, fundamentată pe tradițiile va
loroase din trecut, inspirată din realită
țile țării noastre.

Consiliile U.A.S. din centre universitare 
și institute trebuie să se ocupe nemijlocit 
de toate problemele privind conceperea 
și desfășurarea acțiunilor organizate la 
casele de cultură și la cluburi, să orien
teze întreaga- muncă cultural-artistică în 
vederea îmbinării judicioase a caracteru
lui recreativ cu obiectivele educative, să

asigure tuturor manifestărilor un bogat 
conținut de idei. Conferința recomandă 
•crearea, în principalele centre universita
re, a unor ansambluri studențești cu sta
giuni permanente, precum Și înființarea 
pe lingă Consiliul U.A.S.R. a unui orga
nism specializat de coordonare, pe baze 
obștești, a întregii activități cultural-ar- 
tistice din centrele universitare. Confe
rința hotărăște ca, alternativ cu Festivalul 
național al artei studențești, să se orga
nizeze Festivalul institutelor de artă, ma
nifestări de amploare care vor oferi po
sibilități reale de afirmare și stimulare 
a talentelor studențești.

Pe baza experienței existente in unele 
centre universitare, privind antrenarea 
studenților la acțiunile științifice și cul- 
tural-artistice in întreprinderi și la sate, 
Conferința apreciază că este necesară ex
tinderea organizării' brigăzilor studențești, 
care, în special in perioadele de vacanță, 
urmează să desfășoare o activitate com
plexă, menită să contribuie la răspîndirea 
științei și culturii in rindul maselor de 
oameni ai muncii și. totodată, la cunoaș
terea mai aprofundată de către studenți 
a eforturilor de muncă ale poporului, a 
realităților construcției socialiste.

In activitatea sportivă, asociațiilor le 
revine sarcina să-și sporească preocupa
rea în vederea inițierii unei game largi 
de acțiuni care să atragă masa studenților 
la practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice și a jocurilor sportive, să asigure 
permanentizarea și popularizarea acțiuni
lor, să participe mai activ la dezvoltarea 
bazei materiale a sportului universitar. 
Asociațiile trebuie să dezvolte, in con
tinuare, activitatea turistică, preocupîn
du-se mai mult de organizarea excursiilor 
și drumețiilor la sflrșit de săptămînă, pre
cum și de specializarea turismului uni
versitar, atît a celui intern cit și a ex
cursiilor peste hotare, in sensul îmbinării 
sale mai strinse cu preocupările profesio
nale, de specialitate ale studenților.

Corespunzător atribuțiilor ce revin 
organizațiilor noastre in administrarea și 
folosirea rațională a bunurilor materiale 
puse la dispoziția studenților in rezolva
rea problemelor social-gospodărești, Con
ferința consideră necesară intensificarea 
activității asociațiilor și a organismelor 
studențești de control obștesc, ‘urmărirea 
permanentă a aspectelor curente ale acti
vității din cămine, cantine și unități 
medico-sanitare. Totodată, Conferința a- 
preciază că este necesar să crească preo
cuparea asociațiilor și a comitetelor de 
cămin pentru respectarea normelor de 
conviețuire in comun, a ordinii și disci
plinei, pentru rezolvarea operativă a su
gestiilor și sesizărilor studenților. In pe
rioadele de vacanță, .organizind in conti
nuare taberele pentru studenți. asocia
țiile vor trebui să colaboreze îndeaproape 
cu organele Ministerului Muncii pentru a 
asigura posibilități mai largi de încadrare 
in muncă a studenților.

Formarea viitorului specialist profund 
angajat in efortul creator al-poporului, 
militant pentru triumful eâuzei -partidului, 
presupune' îmbinarea, strînsă a pregătirii 
teoretice, profesionale și politice cu acti
vitatea practică nemijlocită in organiza
țiile noastre. Conferința subliniază că 
asociațiile sub conducerea organizațiilor 
de partid trebuie să devină, pentru toți 
studenții, o adevărată școală a cultivării 
virtuților sociale, a atitudinii active față 
de problemele concrete ale muncii și vie
ții, a aptitudinilor de organizatori și con
ducători competenți ai activității la vii
toarele locuri de muncă. în acest sens, 
preocupindu-se de perfecționarea cadrului 
organizatoric și a formelor de muncă, de 
adincirea democrației de organizație în 
raport cu cerințele actuale, cu realitățile 
complexe ale muncii educative din insti
tute și facultăți, asociațiile trebuie să-și 
orienteze întreaga activitate spre grupele 
și anii de studiu — verigile de bază ale 
organizației noastre — în vederea cuprin
derii masei studenților în viața obștească, 
a stimulării inițiativei Și spiritului activ 
al fiecărui student.

In aplicarea hotărîrilor adoptate de 
Conferința a VIII-a a U.A.S.R.. noul Con
siliu și Comitetul său Executiv trebuie 
sa-și organizeze temeinic munca, să ajute 
concret și eficient centrele universitare in 
îmbunătățirea activității asociațiilor, să 
dezvolte colaborarea cu Ministerul Invă- 
țămintului și alte organe centrale pentru 
soluționarea problemelor actuale ale vieții 
și activității studenților.

Conferința exprimă adeziunea deplină 
a tineretului universitar din țara noastră 
la politica externă a partidului și statului 
îndreptată spre Întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească ’cu toate ță
rile socialiste, de extindere a cooperării 
cu toate statele, indiferent de orinduirea 
lor social-polițică, de intensificare a legă-; 
turilor de solidaritate cu popoarele care 
luptă pentru libertate și independență na
țională, pentru progres economic și social, 
Împotriva imperialismului și reacțiunii, in 
vederea afirmării in viața politică inter
națională a relațiilor bazate pe respecta
rea cu strictețe a independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in tre
burile > interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

Conferința aprobă activitatea interna
țională desfășurată de Consiliul U.A.S.R. 
de la Conferința precedentă stabilind, tot- 
oaată, ca și in viitor Uniunea Asociaițlilor 
Studențești din România, pe baza princi
piilor politicii externe a partidului și sta
tului, va acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie frățească cu organiza
țiile studențești din toate țările socialiste, 
a colaborării cu uniunile studențești pro
gresiste și democratice de pe toate con
tinentele, pe platforma luptei comune îm
potriva imperialismului. pentru realizarea 
aspirațiilor legitime ale studențimii, de 
pace, democrație și progres social. Con
ferința aprobă activitatea desfășurată de 
delegația care a reprezentat Uniunea Aso
ciațiilor Studențești din România la re- 
ce^tul Congres al U.I.S., subliniind că 
U.A.S.R., membră fondatoare a Uniunii 
Internaționale a Studenților, va milita și 
in continuare pentru Întărirea unității și 
lărgirea rindurilor U.I.S. pentru dezvolta
rea multilaterală a colaborării studențești 
și stabilirea între organizațiile membre a 
unor relații bazate pe deplina egalitate in 
drepturi, pe Încredere, stimă și respect reciproc.

★
Cea dc-a VIII-a Conferință a Uniunii 

Asociațiilor Studențești din România și-a 
desfășurat lucrările in atmosfera eferves
centă generată de apropiata aniversare a 
semicentenarului P.C.R., eveniment de 
mare însemnătate in viața partidului și a 
țării, cu adinei semnificații pentru în
treaga noastră națiune.

Aducînd un fierbinte omagiu Partidului 
Comunist Român, conducerii sale in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, Con
ferința a VIII-a a U.A.S.R. exprimă, in 
consens deplin cu tinăra generație a pa
triei, hotărirea fermă a studențimii de a 
participa cu întreaga sa energie la efor
tul de înfăptuire a obiectivelor stabilite- 
de partid pentru dezvoltarea multilaterală 
a țârii și adresează tuturor studenților 
chemarea de a se pregăti temeinic pentru 
a deveni specialiști de nădejde ai econo
miei, științei și culturii, cetățeni devotați 
ai patriei noastre socialiste.

s
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor 

industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală
(Urmare din pag. 1)

tați mari și nu de crearea u- 
nor organisme de îndrumare, 
lăsîndu-se însă ca activitatea 
de producție să se desfășoare 
mai departe în vechea formă. 
Se pare însă că nu toate cen- 
t?alele — și nici chiar toate 
ministerele — au înțeles acest 
lucru. Mai există unele cen
trale ce funcționează mai 
mult ca organisme de coordo
nare și care, în mare parte, 
nu fac decît să reediteze, cu 
mici modificări, activitatea 
fostelor direcții generale din 
ministere.

Desigur, trebuie să avem în 
vedere diversitatea mare a 
sectoarelor economiei noastre, 
deci și a formelor organizato
rice ; dar această diversitate 
nu trebuie să ducă la conclu
zia că trebuie să adoptăm 
principii deosebite în organiza
rea acestor unități economice. 
Putem să avem forme organi
zatorice foarte diverse, struc- 
\iri sau organigrame foarte 
di.. "ite — și în această pri
vință sînt de acord să lăsăm 
o libertate desăvîrșită ministe
relor, centralelor și organiza
țiilor economice cu statut de 
centrală ; dar toate trebuie să 
se încadreze -în spiritul gene
ral de care am vorbit, să 
devină unități economice inte
grate care răspund de condu
cerea întregii activități de 
producție, cu tot ce implică a- 
easta pentru unitățile respec- 
ve.
De asemenea, diversitatea de 
ganizare, corespunzătoare 
Jcificului fiecărui sector și 
fțărei ramuri de activitate, 
n trebuie să transforme aces- 
temități în mini ministere — 
a5< cum s-a întîmplat cu u- 
del centrale. Există centrale 
indgtriale care, pe lîngă fap- 
tul :ă au o organizare și a- 
fr’ibtțiuni .. asemănat,ogre cu, .
cele ale fostelor direcții gene
rale, și-au creat și un aparat 
"ufi'ieros, unele depășind cu 
mult personalul unor ministere 
economice. Acest lucru s-a 
realizat nu pe seama aparatu
lui din ministere, pentru că 
aceasta tot ar fi fost un lucru 
pozitiv, ci, în special, pe seama 
cadrelor tehnice din întreprin
deri. Aceasta a dus la slăbirea 
încadrării întreprinderilor cu 
personal de execuție și de 
conducere a producției, ceea ce 
a avut urmări negative în a- 
cest domeniu.

N-aș putea să nu menționez, 
de asemenea, faptul că în or
ganizarea unităților economice 
cu statut de centrală nu s-au 
aplicat pînă la capăt hotărîrile 
de partid și de stat privind 
trimiterea spre producție a ca
drelor din ministere. Fiecare 
minister a căutat să procedeze 
în așa fel încît, pînă la urmă, 
toți oamenii, cu mici excepții, 
să rămînă în București. Din 
toate așa-zisele reduceri de 
personal care s-au realizat în 
ce privește aparatul ministere
lor, nici 10 la sută nu au mers 
în unitățile de producție în 
provincie, deși știm cu toți că 
astăzi aproape 85 la sută din 
ntoducția țării se. realizează 

cplo, nu în București. Insist 
asupra acestor aspecte pentru 
că trebuie să le avem în ve
dere la definitivarea măsurilor 
pe care urmează să le luăm 
în continuare în scopul asigu
rării cu cadre corespunzătoare 
a unităților productive.

Pe bună dreptate au arătat 
aici mai mulți tovarăși că s-a 
observat o oarecare încetineală 
în preluarea de către centrale 
a activităților pe care acestea 
trebuiau să le îndeplinească. 
Desigur, cauzele pot fi mai 
multe. Sîntem la început și, ca 
atare, a fost nevoie ca lucru
rile să mai fie clarificate ; dar 
se pare că a existat și o oare
care reținere, în primul rînd 
din partea centralelor. Acestea 
nu s-au dovedit destul de ho- 
tărîte în a prelua cît mai ope
rativ atribuțiunile ce li s-au 
încredințat și a trece la reali
zarea tuturor sarcinilor ce le 
reveneau Această reținere este 
legată, desigur, și de faptul că 
noua formă de organizare im
plică o creștere serioasă a 
răspunderilor cadrelor respec
tive ; am întîlnit cazuri cînd 
unii tovarăși aveau părerea că 
centralele nu trebuie să preia, 
totuși, prea multe atribuțiuni 
și sarcini de la ministere.

Au existat rețineri și la mi
nistere — firește, din alte mo
tive. în parte, asemenea reți
neri s-au născut dintr-o oare
care neîncredere în posibilită
țile noilor organisme econo
mice de a soluționa corespun
zător problemele conducerii și
organizării producției ; ele au 
pornit însă și dintr-o anumită 

\ teamă a aparatului central, că 
dacă se vor trece prea multe 
atribuțiuni la centrale se va
vedea că nu se justifică men
ținerea unui personal atît de 
numeros la ministere și că va

Nu mă mai refer la celelalte 
ramuri pentru că problemele 
specializării se pun în mod 
diferit, deși în această consfă
tuire unii tovarăși au vorbit 
despre felul în care se acțio
nează în această privință în 
industria ușoară. Problema 
specializării trebuie, * în
tr-adevăr, să o tratăm in mod 
diferențiat, de la ramură la 
ramură. îndeosebi este necesar 
să acordăm, în această privin
ță, atenția principală con
strucțiilor de mașini și, ple- 
cînd de aici, să realizăm tot 
ceea ce se impune pentru toa
te celelalte ramuri.

în ce privește activitatea de 
cercetare și proiectare doresc 
să arăt că în acest domeniu 
am făcut pași însemnați 
înainte, am obținut o serie de 
rezultate bune. în cincinalul 
care a trecut am creat un 
mare număr de institute și 
centre de cercetare. în secto
rul construcțiilor de’ mașini, 
unde în 1965 aveam doar două 
sau trei institute, am ajuns să 
avem astăzi 17 institute și 
centre de cercetare. Consider 
că acesta este un lucru bun, 
așa cum apreciez ca pozitiv 
faptul că aceste institute și 
centre funcționează îndeosebi 
pe lîngă unitățile productive, 
la centrale, ceea ce asigură o 
strînsă legătură a activității de 
cercetare și proiectare cu pro
ducția. Nu vreau să mă mai 
refer la lipsurile care sînt în 
acest domeniu de activitate. 
Doresc însă să subliniez că 
va trebui să acordăm o aten
ție mai mare cercetării și 
proiectării, în special în ra
mura construcțiilor de ma
șini, unde . introducerea nou
lui este deosebit de rapidă. 
Se cunoaște că în această 
ramură, într-un interval de 
6—7 ani apar noi tehnologii, 
noi motoare și utilaje, noi ma
șini și, dacă nu ținem pa
sul, nu vom putea fi com
petitivi pe piața internaționa
lă. nu vom putea înzestra eco
nomia națională cu tehnica 
modernă, avansată. De aceea 
este necesar să acordăm o 
mare atenție activității de cer
cetare din această ramură, 
introducerii cît mai rapide în 
producție a rezultatelor ei.

Aceasta este, desigur, vala
bil și pentru celelalte ramuri 
de activitate — pentru chimie, 
metalurgie, industria minieră, 
industria ușoară și alimentară, 
în raport cu specificul și ca
racterul fiecăreia. Este clar, de 
exemplu, că dacă avem un 
institut minier-cărbune și 
există 3 centrale industriale 
ale cărbunelui nu va trebui să 
înființăm pentru fiecare din 
ele cîte un institut. Desigur, o 
dată cu dezvoltarea activită
ții de cercetare în institute 
este necesar ca și în unitățile 
productive să sporească preo
cuparea pentru aplicarea re
zultatelor cercetării, perfecțio
narea continuă a producției, 
introducerea noului.

Trebuie să avem în vedere 
necesitatea unei coordonări a 
cercetării științifice spre a nu 
risipi forțele și a folosi mai 
bine atît cadrele, cît și mijloa
cele tehnice, materiale și fi- ' 
nanciare, și a obține mai ra
pid s'oluționarea unor proble
me tehnico-științifice pe care 
le ridică dezvoltarea produc
ție, progresul general al între
gii țări. De altfel, acesta a 
fost scopul înființării, la 
timpul respectiv, a Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice. Problema coordonării 
cercetării pe ministere și chiar 
pe economie, pe întreaga țară, 
este deci o stringentă necesi
tate. Asigurînd această coor
donare nu înseamnă că 
știrbim sau împiedicăm în 
vreun fel dezvoltarea activită
ții de cercetare care se desfă
șoară jos, în institute și uni
tăți productive.

Pornind de la rolul impor
tant pe care îl are cercetarea 
științifică în creația de bunuri 
materiale, în perfecționarea 
producției și a întregii noastre 
activități, va trebui să acor
dăm în permanență o atenție 
deosebită acestui sector : este 
necesar să ne preocupăm de 
organizarea institutelor și 
centrelor de cercetare acolo 
unde ele sînt cel mai necesa
re pentru a asigura introdu
cerea ranidă a noului în pro
ducție, fără însă a merge la 
uniformizare. Să ținem seama 
în această privință de specifi
cul fiecărei ramuri și să asi
gurăm o coordonare cît mai 
unitară a activității, fără ca 
aceasta să însemne neapărat 
o centralizare a muncii de cer
cetare.

S-a vorbit aici despre cali
tatea produselor. Cred că 
pentru noi toți este clar că, 
dacă vrem să pătrundem cu 
mărfurile noastre pe piața in
ternațională, dacă dorim să

fi necesar să se meargă mai 
ferm pe linia deplasării de 
sus în jos a cadrelor și a for
țelor noastre, ă îndreptării lor 
spre procesul de producție, 
acolo unde se hotărește pînă 
la urmă buna calitate a pro
duselor. Cred însă că am 
ajuns acum în situația de a 
depăși aceste rețineri. Consfă
tuirea de astăzi ne-a dat po
sibilitatea să clarificăm o se
rie de probleme în această 
privință și va trebui să trecem 
cu hotărîre la realizarea, în-, 
tr-un timp cît mai scurt și în 
condiții cît mai bune, a sarci
nilor puse de conducerea de 
partid și de stat în acest do
meniu.

Aș dori să mă opresc, de a- 
semenea, pe scurt, asupra u- 
nor probleme mai importante 
care trebuie să stea în fața u- 
nitățîlor economice cu statut 
de centrală.

înajnte de toate, doresc să 
subliniez necesitatea ca aceste 
întreprinderi cu statut de cen
trală să asigure o integrare 
completă economico-financiară 
a unităților • care s-au reunit 
în cadrul lor. să devină în 
mod real organisme de condu
cere a activității de producție, 
de bună gospodărire a mij
loacelor materiale și finan
ciare. în acest sens, însăși le
gea și proiectul de statut pun 
în centrul preocupărilor a- 
ceastă latură a activității cen
tralelor industriale

Pornind de aici este necesar 
să acționăm cu mai multă fer
mitate pentru profilarea și 
specializarea producției. A- 
ceașta, desigur, este valabil 
pentru toate unitățile noastre 
economice, ținînd seama de 
specificul și caracterul fiecărei 
activități. Doresc. însă să mă 
refer îndeosebi la sectorul 
construcțiilor de mașini, unde 
această problemă este de o ne
cesitate imediată. Pentru a 
realiza importantul program 
pe care acest sector îl are de 
îndeplinit în cadrul planu
lui cincinal actual, și pen
tru a face ca ramura con
strucțiilor de mașini să reali
zeze produse de înaltă tehnici
tate atît pentru înzestrarea e- 
conomiei naționale cu mașini 
și utilaje cu parametri de ni
vel mondial, cît și pentru rea
lizarea prevederilor mari de 
export, este necesar Să lichi
dăm cît mai repede fărîmița- 
rea actuală din acest sector și 
să asigurăm o bună profilare 
și specializare a producției. Nu 
mai este admisibil ca în fie
care din cele cîteva sute de 
unități ale industriei construc
țiilor de mașini să se facă de 
toate. Cît timp vom avea, de e- 
xemplu, în fiecare unitate, 
mai mare sau mai mică, sec
toare calde și nu le vom con
centra, cît timp nu vom reuni 
forțele de specialiști și de cer
cetare și nu vom asigura o 
îndrumare unitară a acestor 
sectoare, nu vom lichida re
buturile. Și, se știe că rebutu
rile reprezintă una din lipsu
rile mari ale acestui domeniu 
de activitate. Dacă vom men
ține actualul fel de a lucra, 
continuînd să fabricăm în 
zeci de unități motoare și sub- 
ansamble și nu vom profila 
întreprinderi speciale pe fa
milii. pe gruoe sau chiar pe 
produse specifice, nu vom avea 
producție bună, de serie, nu 
vom avea o eficiență economi
că corespunzătoare. Se pare 
însă că această problemă nu 
este bine înțeleasă în întreaga 
ramură a construcțiilor de ma
șini.

Cînd s-au creat centralele 
s-a avut de la început în ve
dere — și s-a trasat ca sar
cină — ca unitățile din acest 
sector să treacă rapid la spe
cializare. Nu doresc să mă re
fer în mod concret la nici un 
fel de centrale, deși am vizitat 
în ultimele luni multe între-"' 
prinderi și am discutat cu 
mulți dintre dumneavoastră. 
Trebuie să spun însă că ne 
mișcăm destul de încet în a- 
ceastă privință, că există încă 
rețineri ; fiecare conducător 
de întreprindere vrea să dove
dească că poate face mai bine 
în unitatea sa anumite piese 
sau subansamble și că nu este 
nevoie să .aștepte să i le li
vreze o centrală sau alta spe
cializată în realizarea unor a- 
semenea produse. Or. a conti
nua în felul acesta. înseamnă 
a ludra meșteșugărește ! Și nu 
se poate merge așa mai de
parte 1 Construcția de mașini 
trebuie să fie. prin excelență, 
modern organizată din toate 
punctele de vedere. Specializa
rea in construcțiile de mașini 
constituie o necesitate de prim 
ordin, dacă vrem, într-adevăr, 
să asigurăm produselor noas
tre un nivel tehnic ridicat și 
competitivitate pe seară inter
națională.

dezvoltăm economia națională 
la nivelul tehnicii mondiale 
trebuie să acordăm o atenție 
deosebită problemei calității 
întregii noastre activități. 
Nu vreau să dau nici un 
exemplu în această privință, 
dar consider că această pro
blemă trebuie să stea perma
nent în atenția tuturor cen
tralelor, a tuturor unităților 
noastre de producție. Pînă la 
urmă, calitatea nu o hotărăște 
controlul de calitate, ci acti
vitatea practică, concretă a 
fiecărui muncitor, maistru, 
inginer, a tuturor acelora care 
lucrează nemijlocit în proce
sul de producție. Este necesar 
să luăm asemenea măsuri, 
încît să facem ca din unită- 

■' țile noastre^ să nu mai iasă 
în nici un fel produse neco
respunzătoare. Numai cînd 
vom reuși ca aceasta să de
vină o cauză generală a în
tregului colectiv, atunci vom 
realiza în mod corespunzător 
problema calității.

O altă latură importantă a 
activității centralelor noastre 
este asigurarea desfacerii pro
duselor. Am mai ,spus și cu 
alt prilej că procesul de pro
ducție se termină numai 
odată cu vînzarea produsului, 
fie în țară, fie în străinătate, 
cu încasarea contravalorii lui 
și deci cu crearea condițiilor 
pentru reluarea ciclului de 
producție. Noi considerăm că 
problema desfacerii produse
lor trebuie rezolvată pe cen
trală. Din acest punct de ve
dere este necesar ca unitățile 
din cadrul centralelor să fie 
întrucîtva degrevate de ase
menea sarcini, fără însă a 
considera că ele nu trebuie 
să se mai preocupe deloc de 
felul cum se vinde produsul 
lor pe piață. Dar cel care tre
buie să realizeze desfacerea 
producției este centrala ; ea 
trebuie să realizeze vînzarea, 
atît în țară, cît și în străină
tate. Am mai discutat această 
problemă la consfătuirea pri
vind activitatea de comerț ex
terior și nu doresc să insist 
asupra ei.

în cadrul consfătuirii s-a 
vorbit mult de problema apro
vizionării tehnico-materiale. 
Această problemă constituie, 
de asemenea, o sarcină im
portantă ce revine centralelor, 
care trebuie să realizeze a- 
provizionarea • tehnico-mate- 
rială a tuturor unităților de 
producție din cadrul lor. în 
legătură cu această problemă 
s-au făcut aici multe propu
neri juste, în special pentru 
îmbunătățirea proiectului de 
lege care se pregătește, pen
tru ridicarea rolului și răspun
derii departamentului aprovi
zionării din cadrul C.S.P. în a- 
sigurarea bunei aprovizionări 
tehnico-materiale.

Desigur, în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale se 
pun multe probleme. O bună 
aprovizionare începe în pri
mul rînd cu o planificare co
respunzătoare. După cum se 
știe, noi am realizat și chiar 
am depășit, an de an, planul 
de producție. Aceasta înseam
nă că, pînă la urmă, am avut 
o balanță bună de materii 
prime și materiale. Avem 
stabilite norme de consum, 
dispunem de stocuri de mate
riale, atît pentru producție, cît 
și de rezervă. Unele stocuri 
sînt corespunzătoare, altele, se 
spune, că sînt încă mici — 
dar totuși sînt. Există norme 
precise care stau la baza 
stabilirii programului de acti
vitate din unitățile de produc
ție. Atunci de unde intervin 
totuși unele neajunsuri în a- 
provizionarea tehnico-materia- 
lă ă procesului de producție ? 
După părerea mea, lipsurile 
în domeniul bunei aprovizio
nări tehnico-materiale rezidă, 
în primul rînd, în nerespecta- 
rea contractelor, în nelivrarea 
la timp de către unitățile pro
ducătoare a materialelor, sub- 
ansamblelor sau a produselor 
contractate cu alte întreprin
deri. Deși n-aș fi vrut să dau 
nici un exemplu, doresc to
tuși să arăt că centrala de va
goane a întîmpinat mari greu
tăți în realizarea șarcinilor de 
plan datorită faptului că alte 
întreprinderi, cu care avea 
contracte de cooperare, nu 
i-au livrat la timp boghiurile 
necesare. Asemenea situații
am întîlnit și în legătură cu 
alte produse. Or, numai asi
gurînd livrarea promptă, fără 
întîrziere a produselor con
tractate vom contribui la buna 
organizare și desfășurare a 
producției ! Deci problema 
este de a introduce ordine în 
planificarea noastră, de a asi
gura executarea la timp a co
menzilor contractate. Eu în
țeleg că am putea avea greu
tăți — și cîte odată avem — 
cu produsele care întîrzie să 

ne vină din import, deși nici 
în această privință n-ar trebui 
să întîmpinăm dificultăți, pen
tru că noi tot am alocat și 
alocăm banii necesari pentru 
importuri. Cîte o dată însă a- 
cește importuri ne costă mai 
scump pentru că nu le con
tractăm la timp.

Deci problema principală 
care se pune în legătură cu 
desfășurarea susținută, ritmi
că a procesului de producție, 
cu buna aprovizionare tehnico- 
materială este realizarea unei 
planificări judicioase, introdu
cerea unei ordini desăvîrșite 
în livrările de produse dintre 
întreprinderi. Consider că în 
această privință departamen
tului aprovizionării din C.S.P-, 
ca și ministerelor, le revin 
încă sarcini mari, pînă cînd 
centralele vor prelua bine 
toate atribuțiunile ce le au. 
Avem cazuri cînd chiar între 
unitățile din cadrul aceleiași 
centrale, depinzînd deci de â- 
celași director de centrală, nu 
se realizează la timp livrările 
diferitelor materiale sau sub
ansamble. De aceea, consider 
că această problemă trebuie 
să preocupe in mod deosebit 
centralele ; șă fie luate măsuri 
hotărîte pentru a pune ordine 
în această privință, deoarece 
de aceasta depinde desfășura
rea normală a activității de 
producție și, în bună măsură, 
calitatea propriu-zisă a pro
duselor.

In atribuțiile unităților cu 
statut de centrală, un loc im
portant îl va avea întocmirea 
planului de producție. Cînd 
s-a trecut la organizarea cen
tralelor s-a pornit de la con
siderentul că ele trebuie să 
fie de fapt titularul de plan 
— asigurînd, firește, ca fie
care întreprindere componen
tă să participe și să-și spună 
părerea la stabilirea sarcini
lor de plan ce-i revin. Cen
trala este unitatea cu care lu
crează planificarea, ministe
rul, finanțele și toate organis
mele noastre economice ! Por
nind de aici trebuie să stabi
lim atît mijloacele, cît și 
organizarea corespunzătoare, 
pentru ca centralele să cu
noască bine capacitățile de 
producție pe care le au și, în 
concordanță cu ele, cu sarci- • 
nile generale puse de partid 
și guvern, să-și întocmească 
planul.

în legătură cu aceasta, do
resc să mă refer în continua
re la problema indicatorilor 
de plan. Desigur, pot fi mai 
mulți sau mai puțini indica
tori ; pentru oricine însă care 
va conduce producția, pentru 
orice conducător de centrală, 
cunoașterea unui număr foar
te mare de indicatori este o 
necesitate. Fie că ' vom cu
prinde sau nu acești indi
catori in planul de stat, 
centrala nu se va putea 
lipsi de ei, fiindu-i absolut 
necesari pentru a asigura o 
conducere științifică și cu bune 
rezultate a activității econo
mice. Poate oare cineva să nu 
cunoască ce produce și pentru 
cine, ce sortimente realizează, 
atît în unități fizice, cît și va
loric ? Poate cineva să nu pre
vadă de unde și cum se apro
vizionează, ce materiale îi sînt 
necesare pentru sortimentele 
pe care le produce ? Poate ci
neva să nu stabilească cu cine 
va coopera spre a realiza pro
dusul respectiv ? Poate să nu 
știe cu ce număr de muncitori 
va realiza planul, cîți ingineri 
îi trebuie în proiectare, cîți în 
cercetare și în producție ? 
Care conducător de centrală 
se poate angaja realmente să 
conducă activitatea economică 
fără să cunoască acești indi
catori de bază ?

Cu toții cunoaștem că forța 
hotărîtoare în producție este 
omul"; îndeplinirea planului 
depinde într-o măsură decisi
vă de felul cum asigurăm și 
formăm cadrele necesare;. Se 
știe că pentru a pregăti un 
inginer este nevoie de 5 ani 
de zile. Necesarul de cadre 
trebuie deci cunoscut și pre
văzut cu mult înainte, spre a 
ști unde să formăm aceste ca
dre. ce să facem în acest scop. 
De asemenea, ca să pregătim 
muncitori calificați trebuie să 
știm dinainte cîți ne trebuie, 
ce școli dezvoltăm pentru a- 
ceasta. Deci problema stabili
rii de indicatori preciși în 
legătură cu asigurarea și folo
sirea forței de muncă nu este 
o simplă formalitate, ci repre
zintă o necesitate stringentă 
pentru o conducere eficientă a 
economiei !

Aș putea, desigur, să mă 
refer și la alți indicatori. Ne 
gîndim ca, într-adevăr, în 
planul central să avem mai 
puțini indicatori, dar nu vom 
scuti cu nimic centralele să 
aibă un număr foarte mare de 
astfel de indicatori. Nu putem 
conduce economia, activitatea

de construcție socialistă, lă- 
sînd ca fiecare unitate să pro
cedeze cum dorește în acest 
domeniu hotărîtor. Noi con
struim în mod planificat — și 
trebuie să asigurăm o repar
tiție cît mai judicioasă a for
ței de muncă în diferitele sec
toare de activitate. Totodată, 
trebuie să veghem la folo
sirea rațională a acestor 
forțe, să creăm condiții de lu
cru pentru toți oamenii mun
cii. In acest spirit trebuie pri
vită problema asigurării și 
formării cadrelor — nu ca un 
indicator în plus sau în mi
nus.

Firește, unii ar putea spune 
că aceasta înseamnă evidență 
mai multă. Da tovarăși ! De 
aceea ne și preocupăm să in
troducem un sistem cît mai 
modern de evidență. Folosim 
mașini de calcul spre a putea 
ca, într-adevăr. simplificînd 
munca oamenilor, să realizăm 
o evidență bună și la timp. 
Fără o asemenea evidență nu 
se poate conduce economia ! 
Fiecare din conducătorii de 
centrală va trebui să introducă 
o disciplină de fier in această 
privință. Eu rog pe conducă
torii centralelor șă înțeleagă că 
trebuie să acorde o atenție de
osebită tuturor problemelor 
care țin de o bună planificare; 
să nu caute să fugă de ele sub 
motiv că „o să le rezolve al
ții".

S-au ridicat aici și unele pro
bleme financiare; nu aș dori 
să insist prea mult asupra lor. 
Noi pornim de la faptul că 
centrala trebuie să răspundă 
de întreaga activitate econo
mico-financiară a unităților în 
subordine. Legătura între bu
get, bancă și unitățile de pro
ducție este centrala; ea trebuie 
să aibă o evidență generală a 
beneficiilor și să le verse la 
buget, indiferent unde se rea
lizează aceste beneficii. Cen
trala trebuie să cunoască și să 
urmărească indicatorii finan
ciari. să știe cum se realizează 
beneficiile și ceilalți indici de 
către toate unitățile din cadrul 
său; ea centralizează rezulta
tele obținute în realizarea a- 
cestor indicatori și din dispo
ziția ei se fac toate reparti
țiile, stabilindu-se atît ceea ce 
rămîne la întreprinderi și cen
trală, cît și ceea ce se varsă 
la buget în conformitate cu 
prevederile legii.

Va trebui să examinăm o 
serie de propuneri care s-au 
făcut aici privind lăsarea unor 
fonduri la dispoziția centrale
lor, dar procedînd la o redis
tribuire a acestora și asigurînd 
un control unitar asupra folo
sirii și cheltuirii lor. tocmai 
spre a întări rolul si atr.ibu- 
tiunile acestor unități în con
ducerea activității economice. 
De altfel, în ce privește in
vestițiile, în afară de anumite 
cazuri, cea maj mare parte se 
fac prin centrală. Este adevă
rat că aceasta implică anumi
te obligații, dar nu vom re
nunța niciodată la acest sis
tem’ și nici la controlul res
pectiv. Centralele au astăzi 
dreptul să avizeze investiții 
pînă la 30 de milioane, desi
gur, în conformitate cu legile 
în vigoare. Dar poate oare ci
neva. atunci cînd realizează o 
lucrare de investiții, să re
nunțe la întocmirea unui pro
iect sau să nu supună proiec
tul respectiv .core avizare și 
control ? Nhtr-'ii hu' poate 
pretinde acest lucru 1 Altceva 
este însă de a simplifica, e- 
ventual. unele faze de reali
zare a investiției cum; de alt
fel. au făcut unele centrale 
care și-au elaborat proiectul, 
și au executat. în cadrul pla
nului general, lucrările res
pective. fără să mai apeleze 
la proiectanți și chiar la con
structori din afară. Conside
răm că aceasta este o practică 
bună pe care am recoman- 
dat-o și o recomandăm. . Am 
constatat că aceste centrale au 
executat o serie de lucrări 
mari cu aproape 50 la sută 
tnai ieftin decît dacă le-ar fi 
realizat prin întreprinderile 
specializate ale Ministerului 
Construcțiilor Industriale, ca
re în general lucrează bine, 
dar foarte scump. Deci, ase
menea atribuții și sarcini ră- 
mîn la centrale — și trebuie 
să le întărim în conformitate 
cu legile și cu normele gene
rale care guvernează econo
mia noastră.

Pe drept cuvînt, cîțiva tova
răși au ridicat aici problema 
unei mai bune cooperări di
recte între unitățile cu statut 
de centrală. însăși legea con
tractelor prevede o cooperare 
strînsă și o legătură perma
nentă între centrale — atît din 
cadrul aceluiași minister, cît 
și dintre centralele aparținînd 
unor ministere diferite — 
pentru a stabili împreună cum 

să rezolve anumite probleme, 
inclusiv cum pot coopera la 
realizarea unor obiective eco
nomice.

O sarcină importantă a cen
tralelor industriale este asigu
rarea pregătirii cadrelor și a 
reciclării acestora. De altfel, 
în legea supusă discuțiilor 
privind reciclarea cadrelor, se 
prevede în mod expres aceas
tă obligație a centralelor. Este 
de înțeles că centralele tre
buie să se preocupe atît de 
formarea muncitorilor califi
cați, de • promovarea lor în 
producție, cît și de asigurarea 
necesarului de cadre cu studii 
medii și. superioare. Desigur, 
toate acestea trebuie să se fa
că în conformitate cu normele 
generale. In consfătuirea 
noastră s-au făcut cîteva pro
puneri în legătură cu unele 
derogări de la legile în vigoa
re privind promovarea în di
ferite funcții. Această proble
mă este destul de serioasă și 
ea trebuie tratată 'ca atare. Să 
avem în vedere că legile noas
tre privind stagiile în produc
ție sînt unice pentru toată e- 
conomia ; a admite derogări 
de la ele ar însemna să nu 
soluționăm în mod corespun
zător această problemă, să 
creăm posibilități ca în unele 
cazuri promovările să nu se 
facă în conformitate cu ne
voile economiei și să se dea 
naștere la abuzuri și favori
tisme în această privință.

Există, într-adbvăr, o pro
blemă pe care noi o analizăm 
și va trebui s-o soluționăm în 
mod corespunzător — aceea a 
promovării de maiștri din rîn- 
dul muncitorilor de înaltă ca
lificare. în general, trimitem 
în școlile de maiștri tineri de 
18 ani și, la 21 de ani, după 
ce absolvă cursurile respecti
ve, le este greu să conducă 
producția, pentru că n-au a- 
vut înainte practica necesară 
ca muncitori. Va trebui să re
vedem această lege, să recru
tăm pentru școlile de maiștri 
oameni cu practică în produc
ție, să- organizăm pregătirea 
lor corespunzătoare spre a că
păta cunoștințele necesare de 
organizatori și conducători ai 
producției. Desigur, acolo un
de se va ivi necesitatea, și de 
la caz la caz, va trebui să ad
mitem ca unii muncitori de 
înaltă calificare să poată fi 
promovați maiștri, urmînd ca 
între timp să frecventeze 
cursurile respective. Pe care 
le avem de altfel organizate 
în toate întreprinderile. Aici 
se ridică și alte aspecte 
— legate de salarizare, de co
interesare, — pe care însă le 
vom analiza in mod special, 
spre a soluționa cît mai bine 
această problemă. Este ade
vărat. noi am stabilit o oare
care corelație în ce privește 
salariul tarifar, dar nu este 
încă suficient de bine rezolva
tă problema legării mai strînse 
a veniturilor maistrului de re
zultatele obținute de secția 
sau atelierul de producție pe 
care acesta îl conduce. Va 
trebui să studiem această pro
blemă și să o soluționăm în 
mod corespunzător.

Dar, pornind de aici, nu pu
tem extinde aceste derogări 
la ingineri, la cercetători și 
așa mai departe, decît în limi
tele și în cazurile prevăzute 
în lege pentru categoriile res
pective. Astăzi există totuși 
un număr suficient de cadre 
cu studii superioare și medii 
și n-am putea spune că nu a- 
vem posibilitatea să acoperim 
toate sectoarele cu oameni, 
avînd stagiul- corespunzător. 
Desigur, sînt și unele mici ex
cepții cînd. de la caz la caz. 
se dau aprobările necesare. In 
general, însă, sîntem astăzi în 
situația să putem spune că nu 
este necesar să apelăm la de
rogări de la prevederile legii, 
pentru a acoperi nevoile de 
cadre ale unor sectoare.

în continuare, doresc să a- 
trag atenția asupra unei pro
bleme pe care o consider deo
sebit de importantă. Este vor
ba de preocuparea pe care 
trebuie s-o manifeste condu
cerile centralelor față de pro
blemele sociale, de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
de viață ale oamenilor mun
cii. Desigur, sînt organizații 
care au mare rol în această 
privință : dar și centralele, 
conducerile lor, vor trebui să 
urmărească îndeaproape ca 
prevederile privind realizarea 
creșterii veniturilor, îmbu
nătățirea condițiilor de lucru 
și măsurile pentru a asigura 
aceste condiții, precum și alte 
prevederi de ordin social, să 
se realizeze cît mai bine. 
Avem în vedere ca, în acest 
cincinal să ajungem, de la 

27 000 de locuri în creșe, cît 
avem astăzi, la 80 000—100 000; 
aceasta va ajuta la rezolvarea 
în condițluni bune a acestei 
probleme. Va crește numărul 
de cămine pentru copii, vom 
construi, de asemenea, un nu
măr însemnat de locuri în că
mine pentru tineret. Se prevede 
a se organiza cantine cores
punzătoare, în raport cu ne
cesitățile și cerințele oamenilor 
muncii. Avem un șir de pre
vederi în legătură cu rezolva
rea altor probleme de interes 
social — la care m-am mai re
ferit. în ce privește locuințele, 
cunoașteți că se prevede con
struirea a 500 000 de aparta
mente. dar probabil că această 
cifră va fi depășită; încă de 
acum am suplimentat cu 15 000 
de apartamente planul de con
strucții de locuințe în Capitală. 
Dacă ne vom ocupa serios de 
realizarea la timp a tuturor 
acestor prevederi, vom obține 
progrese însemnate în soluțio
narea multora din problemele 
în care mai întîmoinăm astăzi 
unele greutăți. Firește nu se 
poate spune că în 5 ani vom 
rezolva total problema locuin
țelor. deoarece cerințele în a- 
cest domeniu cresc, oamenii 
care stau astăzi într-o casă 
mai modestă, mîine vor neapă
rat să se mute în alta mai 
mare — acesta este un lucru 
firesc ; va trece încă mult pînă 
cînd vom putea spune că am 
asigurat un fond de locuințe 
care să satisfacă toate cerin
țele așa cum dorește fiecare. 
Dar prevederile pe care le a- 
vem în această privință tre
buie urmărite și realizate în 
bune condițiuni.

Consider- că trebuie să ținem 
seama de o serie de propuneri 
formulate aici privind atribu
irea fondurilor și mijloacelor 
materiale centralelor pentru a 
realiza asemenea prevederi cu 
caracter social — locuințe, 
creșe, cantine» cămine — asi
gurînd în felul acesta o legă
tură mai strînsă a salariaților 
cu întreprinderea respectivă. 
Așa cum am spus și la adu
narea salariaților de la „23 
August", vom distribui și lo
cuințele prin întreprinderi, 
vom face ca, prin dezvoltarea 
rețelei de creșe, de cămine și 
prin altei măsuri cu caracter 
social, salariații să se simtă 
mai strîns atașați de între
prinderea unde lucrează. Deci 
acesta va fi un factor care 
va întări propriu-zis rolul în
treprinderilor, legătura lor cu 
masele de oameni ai muncii. 
Din acest punct de vedere 
consider că este bine să re
vedem și să lărgim atribuții-’ 
le centralelor și întreprinderi
lor.

Nu am vorbit despre mi
nistere pentru că despre ele 
am mai discutat și în alte îm
prejurări, Este.însă clar că, o 
dată cu lărgirea atribuțiilor 
centralelor și întreprinderilor 
economice, se modifică și ro
lul pe care îl au astăzi minis
terele. Ele vor trebui să re
nunțe la o serie de practici 
din trecut — cînd se ocupau de 
rezolvarea tuturor probleme
lor — să lase o mare parte 
din aceste probleme în răs
punderea noilor organisme- e- 
eonomice. In schimb minis
terele trebuie să acorde mai 
multă atenție problemelor 
conducerii generale, rezolvării 
lor unitare pentru toate sec
toarele de care se ocupă. In 
felul acesta, ele vor putea, în
tr-adevăr, să aibă o privire de 
perspectivă, să acorde mai 
multă atenție problemelor in
troducerii noului, organizării 
unitare a cercetării și soluțio
nării problemelor generale ale 
conducerii ramurilor respec
tive.

In concepția despre care am 
vorbit pînă acum, cresc foar
te mult atribuțiile centralelor 
și întreprinderilor. Nu aș dori, 
însă, să rămînă cineva cu im
presia că, luînd aceste măsuri, 
va trebui. în vreun fel, să nu 
mai asigurăm în continuare 
conducerea unitară, centrală, 
a întregii activități economice. 
Nu este de conceput condu
cerea economiei într-un stat 
socialist fără o îndrumare u- 
nitară, fără a avea o privire 
de ansamblu ’ în acest sens 
crește deosebit de mult rolul 
Comitetului de Stat al Plani
ficării. al Ministerului de Fi
nanțe, al organelor de sinte
ză în general. Desigur, ele nu 
vor trebui să intre într-un șir 
de probleme mărunte ; dar a 
asigura o bună orientare și 
planificare a- dezvoltării ar
monioase a tuturor ramurilor 
și sectoarelor de activitate — 
aceasta constituie o problemă 
esențială pentru progresul în
tregii economii naționale.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Este, de asemenea, necesar 
să acționăm cu mai multă 
fermitate pentru simplificarea 
statisticii, a evidenței și, în 
general, pentru mai buna or
ganizare a informaticii, — a- 
semenea măsuri sint esențiale 
pentru a asigura o conducere 
operativă, pentru rezolvarea 
în bune condițiuni a tuturor 
sarcinilor ce stau în fața uni
tăților economice.

în cadrul consfătuirii s-au 
ridicat și unele probleme în 
legătură cu transporturile, 
îmbunătățirea activității in 
transporturi trebuie să consti
tuie o preocupare serioasă, 
deoarece este anormal ca, 
din pricina unor neajunsuri 
din acest sector, să creăm 
greutăți activității economice. 
Se știe că în această ramură 
există o dotare destul de satis
făcătoare și ar trebui deci să 
avem un transport bine orga
nizat. Totuși, capacitățile de 
transport nu S.Î..I „'.I’.LV* 
cum trebuie, 
mult timp;" ... ..„
putem spune că transporturile 
au acționat cum trebuie pen
tru a asigura o bună aprovi
zionare și la timp â activită
ții economice.

în ce privește proiectele de 
legi dezbătute în consfătuire, 
sînt de acord cu majoritatea 
propunerilor care sțau făcut 
în legătură cu ele. Statutul ar 
trebui să fie un statut-tip. 
pentru că el nu poate să dea 
soluții și să fie aplicat unitar 
de toate unitățile ; acest statut 
trebuie’ să oglindească cîteva 
prevederi generale, obligato
rii, urmînd ca„ pe baza lor, 
fiecare să-și adopte un regu
lament sau un statut propriu, 
într-adevăr, poate că unifica
rea acestor prevederi într-o 
singură lege ar fi bine venită.

în ce privește legea privind 
aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. cred că sînt. justificate 
propunerile care s-au făcut în 
legătură cu îmbunătățirea ei. 
Să prezentăm această lege 
o dată cu Legea planificării, 
care va trebui să fie gata în 
acest an. în general, sînt de 
acord că va trebui să elabo
răm legile în așa fel îneît să 
nu mai fie nevoie de instruc
țiuni sau de hotărîri pentru 
aplicarea lor. De altfel, am 
mai subliniat această proble
mă și în alte împrejurări. Le
gea însăși să constituie cadrul 
după care să se conducă fie
care în activitatea sa 1

Este necesar ca, pe baza 
discuțiilor din aceste zile, să 
trecem la măsuri pentru îmbu
nătățirea activității noastre. 
Trebuie să acționăm cu mai 
multă răspundere în luarea 
măsurilor, să asigurăm o mai 
mare stabilitate în organiza
rea activității de producție din 
întreprinderi. Să ținem seama 
de schimbul de experiență pe 
care l-am făcut în cadrul a- 
cestor discuții și să acționăm 
în mod corespunzător pentru 
îmbunătățirea în continuare 
4 stilului și metodelor noastre 
de lucru. Trebuie să obținem 
o ridicare generală a nivelului 
de conducere al întregii activi
tăți, să facem ca toți condu
cătorii’ de centrale și de uni
tăți, toți activiștii din econo
mie să acorde mai multă aten
ție îmbogățirii cunoștințelor 
lor profesionale, însușirii me
todelor moderne de conducere 
spre a putea astfel să-și în
deplinească în cele mai bune 
condiții sarcinile deosebit de 
mari ce le revin.

Datorită caracterului spe
cial al consfătuirii noastre 
din aceste două zile, în ca
drul ei am vorbit mai puțin 
despre problemele practice 
ale activității de producție pe 
1971. Nu aș dori, să se înțe
leagă. însă, prin aceasta că 
intoreîndu-ne acasă, trebuie 
sg ne ocupăm numai de pro
blemele de .organizare și să 
uităm esențialul — asigurarea 
realizării planului de produc
ție.

Vă sînt cunoscute prevede
rile noului plan cincinal 1971— 
1975, întrucît le-am dezbătut 
în mai multe rînduri îm
preună cu întreprinderile, cu 
centralele și ministerele, cu 
activul de partid și de stat. 
Planul cincinal pune sarcini 
deosebite în ce privește dez
voltarea în ritm înalt a pro
ducției în toate ramurile. îm
bunătățirea calității produse
lor, ridicarea calitativă a tu
turor laturilor activității eco
nomice. Aceste sarcini, izvorîte 
din necesitatea de a asigura 
progresul multilateral al între
gii societăți, sînt pe deplin rea
lizabile. îndeplinirea lor cere 
mobilizarea intensă a energii
lor și capacităților creatoare 
ale întregului popor, o muncă 
intensă și susținută în toate 
sectoarele de activitate. Rea
lizarea tuturor sarcinilor tra
sate de Congresul al X-Iea al

sînt utilizate 
se pierde încă 

în general, nu

_______ _ _ / 1 mai 
mult tara noastră de statele 

va

DELEGAȚII STRĂINE, PARTICIPANTE LA
CONGRESUL U.T.C., ÎN VIZITĂ LA BRAȘOV

>

A

Delegafii de peste hotare, 
care au participat la lucră
rile celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tinerelului 
Comunist, au lost miercuri 
oaspeții tineretului din Bra
șov. La Uzinele „Tractorul" 
delegații străini au vizitat 
secțiile principale, luînd cu
noștință de procesul de fa
bricație. Tinerii de la Uzi
nele de autocamioane au 
primit vizita reprezentanți-

Ior organizațiilor de tineret 
din țările arabe. Un grup de 
delegați din Europa a parti
cipat la o întilnire ''~ 
nească la Casa de 
a studenților.

In cursul aceleiași 
mai fost vizitate 
Neagră, Muzeul de istorie a 
Țării Bîrsei și Complexul 
muzeal din Scheii Brașovu
lui, unde se află clădirea

priete- 
cultură
zile, au 
Biserica

primei școli de limba româ
nă din țara noastră.

După un scurt popas în 
stațiunea turistică Poiana 
Brașov, oaspeții au partici
pat la o intilnire cu tinere
tul brașovean, care a avut 
Ioc la clubul Uzinelor de 
tractoare. La ora cînd tri
mișii noștri 
din Brașov 
continuă să

ne telefonează 
această întilnire 
se desfășoare.

partidului va apropia și 
i.._l. ,— J" "*
cu economie dezvoltată, 
crea noi condiții pentru creș
terea în continuare a Venitu
rilor tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate, a sala
riului real, a cheltuielilor so- 
ciaT-culturale, pentru ridica
rea generală a nivelului de 
trai al poporului — țelul su
prem al întregii politici a 
partidului și statului nostru.

Anul 1971 este hotărîtor 
pentru îndeplinirea întregului 
cincinal. Rezultatele obținute 
în primele două luni din acest 
an — în industrie, în cons
trucții și în celelalte ramuri 
— ne îndreptățesc sâ apre- I 
ciem că planul pe 1971 a fost I 
pregătit în condiții bune, că | 
am pășit cu slicces în noul I 
cincinal. Sîntem încredințați K 
că centralele industriale, B 
toate unitățile din economie | 
vor dezvolta aceste succese, | 
vor munci neobosit pentru în- I 
făptuirea tuturor obiectivelor I 
și sarcinilor prevăzute în noul B 
plan cincinal. Tot ceea ce am ■ 
discutat în consfătuire, pro- S 
blemele pe care le-am abor- S 
dat. trebuie să ne ajute să a- B 
sigurăm îndeplinirea în cele | 
mai bune condițiuni a sarci- I 
nilor de producție, Eu rog pe £ 
toți tovarășii să ia măsurile I 
necesare pentru a face ca pl.a- | 
nul pe acest ari să fie înde- 8 
1 linit în întregime și în cele | 
mai bune condițiuni. Să asi- B 
gurăm realizarea investițiilor I 
planificate și darea în folosin- I 
ță la termen a tuturor capa- I 
cităților — și, în această pri- I 
vință, cu cît vom putea să B 
devansăm mai multe capaci
tăți, cu atât va fi mai bine din 
toate punctele de vedere. Să 
realizăm, de asemenea, preve
derile privind exportul, care 
trebuie să constituie o sarci
nă esențială pentru toate uni
tățile de producție 1

în acest context, doresc să 
subliniez încă o dată rolul 
deosebit de important pe care 
îl,au .organele sindicale în so
luționarea tuturor probleme
lor care s-au ridicat aici. Sin
dicatele trebuie să ia parte 
mai activă la întreaga muncă 
de îmbunătățire a activității 
generale a centralelor indus
triale și unităților economice, 
la realizarea în condiții opti
me a tuturor sarcinilor de 
plan pe acest an.

Totodată doresc să relev și 
cu acest prilej rolul însemnat 
ce revine în această privință 
comitetelor județene și orga
nizațiilor de partid. Cred că 
nu trebuie să mai repet că 
este necesar ca secretarul de 
partid să participe, cu toate 
drepturile și obligațiile, în co
mitetul de direcție, deci să-și 
asume si răspunderea pentru 
hotărîrile care se iau. Autori
tatea lui va depinde de felul 
cum va munci ; trebuie, însă, 
să-i fie clar fiecăruia că au
toritatea se cîștigă nu stând în 
afara problemelor, ca observa
tor. ci numai pătrunzînd în 
miezul lor, acționînd pentru 
rezolvarea corespunzătoare a 
acestora și unind în acest scop 
toate forțele întreprinderii, ale 
comuniștilor și oamenilor 
muncii. Dacă nu va face acest 
lucru, nu va avea autoritate 
în întreprindere și, în conse
cință, va trebui, probabil, ca 
organizația de bază să-și a- 
leagă ca secretar un tovarăș 
care realmente este în stare 
să conducă această activitate. 
Așa cum, de altfel, se va în
tâmpla cu oricine, inclusiv, cu 
directorul care nu va lucra 
bine și își va pierde autorita
tea. Și, după cum am spus 
mai înainte, această autorita
te se creează și se păstrează 

• acționînd hotărît pentru solu- 
‘ ționarea corespunzătoare a di

feritelor probleme care se ri
dică în activitatea* întreprin- 

I derii respective. Numai atunci
vom avea buni secretari de 

i partid, buni directori, cadre
i bune, cu autoritate ! (Aplauze

prelungite).
în încheiere, doresc să-mi 

exprim convingerea că lucră
rile consfătuirii au contribuit 
la o mai bună înțelegere a 
rolului si sarcinilor noilor or
ganisme economice, că pe baza 
lor se vor lua măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea activi
tății în toate sectoarele eco
nomiei. Iată de ce doresc să 
urez tuturor celor prezenți 
aici, conducerilor tuturor în
treprinderilor și unităților cu 
statut de centrală, precum și 
salariaților lor noi succese în 
realizarea sarcinilor puse de 
Congresul al X-lea al parti
dului pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei, 
pentru perfecționarea produc
ției de bunuri materiale și 
spirituale, pentru creșterea ni
velului de bunăstare și civili
zație a întregului nostru 
popor.

Vă doresc tuturor multă să
nătate și fericire 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

Solidari ca lupta popoarelor 
si a tineretului din țările arabe

eri, la amiază, 
clubul Uzinelor de 
autocamioane din 
Brașov a găzduit 
mitingul tineretu
lui de solidaritate

cu lupta popoareloij și tinere
tului țărilor arabe. Sute de ti
neri muncitori din cunoscu
tele uzine brașovene au în
tâmpinat cu vii aplauze pre
zența în mijlocul lor a dele
gației Uniunii Tineretului So
cialist Nasserist din R.A.U.. a 
reprezentantului Federației 
Tineretului Democrat din 
Irak, a delegației Tineretului 
Frontului Național de Elibe
rare din Algeria și a repre
zentantului Uniunii Tineretu
lui Democrat din Siria.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
CORNEL ȘANDRU, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C., după ce a 
salutat călduros pe oaspeți și 
a exprimat sentimentele de 
solidaritate internaționalistă 
ale tineretului brașovean cu 
lupta popoarelor arabe pentru 
consolidarea independenței și 
suveranității naționale, împo
triva imperialismului și neo- 
colonialismului, pentru apă
rarea cuceririlor democratice 
și sociale, pentru înaintarea 
țărilor lor pe calea progresului 
social, vorbitorul a spus : Ti
neretul român, poporul nos
tru, care au cunoscut timp în
delungat jugul asupririi străi
ne, dau o înaltă apreciere și 
urmăresc cu caldă simpatie și 
solidaritate deplină eforturile 
pe care popoarele țărilor ara
be le depun pentru a-și con
solida și apăra independența 
și suveranitatea, preocuparea 
lor de a lichida moștenirea co
lonială, de a înfăptui transfor
mări cu caracter progresist pe 
plan politic, social, economic 
și cultural, de a valorifica pe 
deplin. în interesul propriu, 
potențialul material și uman 
de care dispun.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, vorbitorul 
a subliniat : Acționînd în con
cordanță cu interesele păcii și 
progresului, tînăra generație 
din patria noastră, împreună 
cu întregul nostru popor, s-a 
pronunțat de la bun început 
împotriva oricăror uneltiri și 
imixtiuni ale cercurilor impe
rialiste în Orientul Apropiat, 
pentru soluționarea litigiilor 

Ipe cale politică și restabi
lirea păcii în această regiune, 
pentru soluționarea acestui 
conflict în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din

noiembrie 1967. Poziția țării 
noastre, a tineretului român, 
pornește de la premisa că for
ța nu creează drept, că în nici 
un caz nu pot fi. statutate in
tențiile anexioniste, cuceririle 
teritoriale dobîndite pe calea 
armelor, care nu pot duce de- 
cît la noi conflicte, dăunînd 
cauzei păcii și progresului na
țiunilor. în acest context ne 
pronunțăm pentru retragerea 
în cel mai scurt timp a tru
pelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, asigurarea 
independenței și integrității 
teritoriale a fiecărui stat din 
această zonă. Totodată, consi
derăm că o soluție durabilă a 
conflictului trebuie să aibă 
neapărat în vedere și rezol
varea problemei populației 
palestiniene.

Vorbitorul a subliniat, în 
continuare, că între țara noas
tră și țările arabe. între orga
nizația noastră de tineret și 
cele din țările arabe, s-au 
lărgit schimburile pe diverse 
planuri, s-au intensificat legă
turile de solidaritate dintre 
popoarele noastre. Salutăm cu 
bucurie, de asemenea, prezen
ța în amfiteatrele noastre uni
versitare a unui număr cres- 
cînd de studenți din țările 
arabe.

Tineretul și studenții ro
mâni — a spus în încheiere 
vorbitorul — sînt hotărîți să. 
depună în continuare eforturi 
susținute în vederea dezvol
tării relațiilor de colaborare 
reciprocă, a promovării unei 
conlucrări rodnice, a întăririi 
prieteniei dintre poporul și ti
neretul român și popoarele și 
tînăra generație a țărilor 
arabe.

A luat apoi cuvîntul șeful 
delegației Uniunii Tineretului 
Socialist Nâsseriăt din R.A.U., 
SULEIMAN MOHAMED EL- 
TONSY, care, în numele re
prezentanților tineretului arab 
prezenți Ia această manifesta
re, și-a exprimat prețuirea

pentru ocazia ce le-a fost ofe
rită de a se întîlni cu tinerii 
brașoveni , într-un miting de 
sprijinire a luptei pentru li
bertate, pace, dreptate și pro
gres a țărilor arabe. Vorbito
rul s-a referit în continuare 
la situația'din Orientul Apro
piat spunînd : „Israelul a ini
țiat agresiunea din 1967 care 
a dus la ocuparea unor teri
torii din trei 1 țări arabe î 
R.A.U., Siria și Iordania. 
Israelul refuză retragerea lui 
din «ceste teritorii și își afir
mă în continuare pretenții ex
pansioniste în ciuda rezoluției 
Consiliului de Securitate și a 
apelurilor 
mondiale 
din teritoriile 
prezentantul

opiniei publice 
pentru retragerea 

ocupate". Re- 
„. . . tineretului din
R.A.U. a denunțat manevrele 
imperialiste în această zonă și 
a vorbit despre drepturile le
gitime ale poporului palesti
nian.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat aprecierea pentru 
poziția Uniunii Tineretului 
Comunist, care își manifestă 
solidaritatea cu lupta popoare
lor și tineretului din țările 
arabe. De asemenea, vorbito
rul a mulțumit pentru moțiu
nea ;
IX-lea 
legătură 
Orientul Apropiat.

Au luat apoi cuvîntul tînă- 
rul muncitor ILIE ROMAN 
eleva GABRIELA CO.JAN. 
care după ce au adresat im 
cald salut reprezentanților or
ganizațiilor de tineret arabe și 
au exprimat sentimentele de 
prietenie și solidaritate pe 
care tinerii brașoveni le nu
tresc față de eforturile țărilor 
arabe pentru consolidarea 
independenței, împotriva im
perialismului și colonialismu
lui, pentru progres.

Mitingul s-a încheiat într-o 
atmosferă însuflețită.

adoptată de cel de al 
Congres al U.T.C, în 

cu situația din

I. TIMOFTE

Tinerii brașoveni au 
făcut o caldă ma
nifestare solilor ti
neretului din țările 

arabe.

La întîlnirea de la Casa &s eidtură a studenților din Brașov.

Intilnirea prietenească de la Casa 
de cultură a studenților din Brașov

c aasa de cultură 
studenților din Bra
șov a fost miercuri 
gazdă ospitalieră a 
întîlnirii cu repre-

• zentanți ai organi
zațiilor comuniste de tineret 
din Italia, Portugalia, Dane
marca, Belgia și Grecia, repre
zentanți ai Federației de tineret 
a Partidului Muncii din Olanda, 
Federației Tineretului Partidu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare. Federației Tineretu
lui Socialist Italian. Tineretului 
Socialist din Elveția, precum și 
ai F.D.J, din Berlinul occidental 
— care au participat la cel de 
al IX-lea Congres al U.T.C.

Oaspeții au fost întâmpinați cu 
căldură de numeroși* tineri bra
șoveni — muncitori și tehni
cieni. elevi și studenți. Din par
tea comitetului județean U.T.C. 
delegațiile străine au fost salu
tate de tovarășul STEI.IAN 
SAON, secretar al Comitetului 
județean Brașov al U.T.C. : 
„Doresc în primul rînd să ex
prim bucuria de a saluta pre
zența la întîlnirea noastră a so
lilor tineretului dintr-o serie de 
țări ale Europei, care au parti
cipat la lucrările 
IX-lea Congres al

Vorbitorul a 
continuare că în 
temporană, tineretul se afirmă 
ca o uriașă forță socială, inte-

celui de
U.T.C.". 
subliniat 
lumea

al

în
con-

PRIMIRI LAC.C. AL
Tovarășul Dan Marțian, prim- 

secretar al C.C. al U.T.C., a pri
mit la C.C. al U.T.C., delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S., condusă 
de Evgheni Tiajelnikov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L., care 
a luat parte la cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au fost de față Vasile 
Nicolcioiu și Iosif Walter, secre
tari ai C.C. al U.T.C.

★
Delegația Uniunii Tineretului 

Muncitor ,,Ho Și Min“ din R.D. 
Vietnam, condusă de Nguyen 
Thanh Duong, membru al Bi
roului Permanent al Comitetului 
Central, a fost primită la C.C. 
al U.T.C. de către tovarășul loan 
Aurel Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C. întâlnirea s-a desfășurat

pe n- 
îm- 

forță, 
pro-

resată în victoria luptei 
tru pace și progres, 
potriva politicii de 
dominație și agresiune, 
nunțîndu-se pentru soluțio
narea unor probleme sociale ar
zătoare. Noi urmărim cu viu in
teres procesul de radicalizare 
și activizare politică a mișcă
rii de tineret și studenți. parti
ciparea tot mai viguroasă a ti
neretului lumii la viața și lupta 
politică, socială, la înfăptuirea 
idealurilor de libertate și pros
peritate ale întregii omeniri. 
Exprimăm solidaritatea tinere
tului și studenților noștri cu 
lupta tinerei generații de pre
tutindeni pentru apărarea drep
turilor și satisfacerea revendi
cărilor sale legitime.

Sintem solidari cu lupta tine
retului și studenților împotriva 
capitalismului. împotriva inega
lității. a exploatării și asupririi, 
a discriminărilor rasiale, pen
tru libertate și democrație. îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și n< «colonialismu
lui. pentru pace și progres so
cial.

Reafirmăm sentimentele . de 
caldă simpatie și solidaritate cu 
lupta forțelor revoluționare, pa
triotice și progresiste din Spa
nia. pentru drepturi și libertăți 
democratice, împotriva repre
siunilor. a înscenărilor judi
ciare. Sprijinim lupta forțelor 
progresiste și democratice din 
Portugalia și Grecia. pentru 
respectarea libertăților funda
mentale și înfăptuirea năzuințe
lor legitime ale acestor popoare 
de libertate, democrație și pro
gres.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
să transmit mesajul înflăcărat 
al tineretului brașovean, do 
prietenie și solidaritate, tuturor 
forțelor generației tinere a lu
mii care participă activ la lupta 
pentru transformări înnoitoare 
în societate. împotriva politicii 
de dictat, agresiune și înrobire, 
pentru o lume fără războaie, ba
zată pe justiție și echitate so
cială. pentru respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
amestec din afară.

A luat cuvîntul, apoi, GIAN- 
PIETRO BORGHINI reprezen
tant al Federației Tineretului 
Comunist din Italia (F.G.C.I.). 
După ce a transmis celor pre
zent! salutul fierbinte al tinere
tului comunist italian, vorbitorul 
a spus : Organizația noastră a 
împlinit 50 de ani de luptă dură 
împotriva fascismului, capitalis-

IL T. C.
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
Delegația Uniunii Tineretului 

pentru eliberare din Vietnamul 
de sud, condusă de Tran Van 
An, membru al Comitetului E- 
xecutiv al Uniunii, care a luat 
parte la lucrările Congresului 
U.T.C., a fost primită la C.C. al 
U.T.C. de către tovarășa Silvia 
Ilie, secretar al C.C. al U.T.C. 
Primirea s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, tovărășească.

at-

SOSIREA
REPREZEN

TANTULUI 
CLUBULUI 
TINERILOR 
GÎNDITORI 

DIN NIGERIA
La invitația C.C. al U.T.C. 

sosit în Capitală Henry Dele A- 
jomale, secretar național al or
ganizației de tineret Clubul Ti
nerilor Gînditori din Nigeria. 
Oaspetele nigerian a fost întâm
pinat pe aeroportul Otopeni de 
membri ai Biroului C.C. 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
U.T.C.

Oaspeții din R. P. D. Coreeană

Craiovala
Ti-Miercuri delegația Uniunii 

neretului Muncitoresc Socialist 
din R.P.D. Coreeană, condusă de 
Kim Zang Suk, vicepreședinte al 
C.C. al acestei organizații, a so
sit .în județul Dolj Membrii de
legației au vizitat zonele indus-

triale, instituțiile de cultură și 
noile cartiere ale municipiului 
Craiova.

Seara, într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, oaspeții coreeni 
s-au întâlnit cu secretari ai Comi
tetului județean Dolj al U.T.C. In vizită la Poiana Brașov.

mului și imperialismului. în toți 
acești ani, alături de Partidul 
Comunist Italian. F.G.CJ. a re
prezentat o forță reală, viguroa
să în lupta maselor populare, 
a participat activ 
nimeritele politice 
fășurind o largă 
toate sectoarele, 
acordat o apreciere 
relațiilor de frățească colabora 
re cu tineretul României soci; 
liste.

Reprezentantul Tineretul C- 
munist din Portugalia ANT' 
NIO REIS COSTA, șria m3i- 
testat bucuria de a se afla n- 
ti-o țară socialistă, în care ti
nerii au toate posibilitățile ce a 
se 'dealer aeMvitatft' creatrare. 

cDar în a- 
cest timp, noi fihern portughezi 

a spus el — luptam împotrivă 
unui regim de violență care îm
pinge țara în mizerie și război 
Lupta împotriva colonialismu
lui portughez este crezul 
cărui tînăr cinstit, convins 
poporul portughez nu va 
niciodată liber atât timp cit po- 
poarele din Angola. Mozambic 
Și Guineea-Bissau nu vor fi li
bere Lupta tineretului comunist 
din țara mea se duce în condi- 
t“ deosebit de grele și se con
cretizează în diferite acțiuni, 
mai ales împotriva războiului 
n< drept din colonii. Fascismul 
portughez desfășoară cu abili
tate o campanie diversionistă, 
șovina, dar nici un tînăr por-

prejudicia interesele reale 
Portugaliei".

V?-* apPi cuvîntul AN- 
t î MORAITIS reprezen
tant al Tineretului Comunist 
clin Grecia, care s-a referit la 
situația din Grecia și la modul 

or?anizat'a sa este an- 
gț3dta ,ln,.Iupta împotriva regimului dictatorial, pentru în
cetarea prigoanei antidemocra
tice. pentru afirmarea năzuin- 

e ale tineretului grec 
JOHANNES BROSSE. repix- 

zentant al Federației de tineret 
al Partidului Muncii din Olan
da, și-a manifestat satisfacția 
pentru posibilitatea pe care o are 
de a vizita România. „Sînt im
presionat de realizările deosebita 
ale țarii dvs., de munca susți
nuta a tinerilor români pentru 
înflorirea țării lor — a spus oas
petele. Condițiile de viață și de 

tinerefului român sint 
deosebite, posibilitățile de afir
mare ale tinerilor sînt foarte 
largi în țara dvs. Pentru mine 
ftn^Con«resul“i al 3X-

U.Ț.C. au constituit o feri
cita ocazie de a cunoaște pe larg 
h'1SCUPa" e actuale ale tineretului roman. Am reținut, prin- 
dvs 3 dn16t- hotărîITa organizației 

; d< 9neret de contribui 
«na™?? fOrte.le ?i mijloacele la ipatarea păcii. Aceleași senti
mente de adeziune la cauza păcii 
anima și tineretul din patria 
mea. în anul viitor Olanda va 
*Azdui ,.mai, multe manifestări ntei naționale dedicate acestui 
deziderat al omenirii". Vorbim- 
• Ui a subliniat ; ••Congresul ni :*-lea al U.T.C. ne-^prileiuU 
.’^bilitatea unu. 1 -g ,3 de 
foar^dt"fi Pe Ca*e 11 consider 
meJ1 t1 pfJntru organizația 
™ Peotru colaborarea viitoa- 
rt dintre cele două organizații"

DUMITRU DUBET muncitor 
la Uzina „6 Martie" din Zăr- 
neșu. după ce a salutat cu căl
dura pe oaspeți, a subliniat fap
tul că vizitând Brașovul ei pot 
u?. cunoștință de aspecte sem

nificative ale marilor înfăptuiri 
tnh'S1Stral° în anii socialismului 
P C P ° T^nerTT k înteicaP‘a a 

ur tul brasovean și-a adus, m buna măsură, contri
buția sa la aceste eforturi iar 
pe viitor sîntem hotărîți să ne sporim eforturile pentru a rea! 
liza mai mult, pentru a dezvolta 
continuu economia orașului nos
tru și a țării întregi. Recentul 
nontgmSH U-Tc> constituie pentru noi un nou îndemn in 
munca și a fost întâmpinat de 
întregul tineret brașovean 
deosebite rezultate în toate 
meniile de activitate.

întîlnirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie. sub semnul idealurilor co
mune de pace, libertate, demo
crație și progres social, care 
animă generația tînăra.

ADINA VELEA

la toate evc- 
ale țării, des- 
activitate ir 
Vorbitorul ;

deosebit

fie-
că 
fi

ar 
ale ,

cu 
do

fn-
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Primire la TELEGRAME
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri la amiază în 
vizită protocolară de prezentare 
pe Yoshito Shimoda, noul au

basador extraordinar si plenipo
tențiar al Japoniei la București.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Ieri, au început lucrările 
Consfătuirii pe țară a

lucrătorilor din întreprinderile

Tovarășul GUSTAV HUSAK, prim-secretar al Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist Cehoslovac, președintele Co
mitetului Central ai Frontului Național din Republica So
cialistă Cehoslovacă, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘEȘCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socialistă România, o tele
gramă in care se spune :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale pe care mi le-ați 

adresat în numele dumneavoastră și al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România, cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte 
al Comitetului Central al Frontul.ui Național din Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Sînt convins că prietenia și colaborarea multilaterală din
tre partidele și țările noastre, dintre Frontul Național al 
Republicii Socialiste Cehoslovace și Frontul Unității Socia
liste din Republica Socialistă România se vor dezvolta spre 
folosul popoarelor țărilor noastre în interesul cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Vedetele „CERBULUI DE AUR"
12 vedete ale muzicii ușoare vor cînta în. 

cadrul șalelor „hors-eoncours" ce vor avea ioc 
cu ocazia celei de a IV-a ediții a „Cerbului de 
aur". Prezentîndu-vă programul festivalului vă 
oferim, începînd de astăzi, portretele cîtorva 
dintre cele mai cunoscute vedete.

Programul Festivalului: marți 2 martie, ora 20 
(deschidere, prezentarea concurenților și a ju
riului, concurs ; recitaluri — Doina Badea și

1 Alain Barriere) ; miercuri (concurs ; recitaluri — 
Lola Jovanovici și Charles Trenet) ; joi (con
curs ; recital Enrico Macias) ; vineri (concurs ; 
recitaluri — Massiel și Sergio Endrigo) ; sîm- 
bătă (microrecitaiuri Doina Spătaru, Angela Si- 
milea și Therese Steinmetz ; recital O. C. Smith); 
duminică (gala laureaților ; recital Dalida ; în
chiderea Festivalului).

de stat
•în Capitală au început 

miercuri dimineața lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a lucră
torilor din întreprinderile agri
cole de stat.

Consfătuirea se înscrie pe linia 
promovată de conducerea parti
dului și statului de a organiza 
periodic consultarea largă a lu
crătorilor și specialiștilor din di
ferite sectoare ale economiei na
ționale, în legătură cu activita
tea desfășurată și căile prin care 
pot fi puse în valoare, cît mai 
chibzuit și deplin, rezervele de 
creștere a producției și a eficien
ței economice.

La lucrările Consfătuirii parti
cipă aproape 2 600 de delegați 
— muncitori, tehnicieni, ingineri 
agronomi și zootehniști, medici 
. 'Urinari și'economiști din între
prinderile agricole de stat — pre
cum și numeroși invitați : acti
viști de partid,- reprezentanți ai

AZI 25 FEBRUARIE 1971, 
la orele 18,30, la librăria 
„Dacia", cunoscutul carica
turist EUGEN TARU, pre
zintă cititorilor albumul : 
„SA FIE LUMINĂ" apărut în 
EDITURA POLIT'CA, o selec- 
îe din ciclurile de desene : 
Facerea lumii" ți „Romanul 
ii Adam și al Evei" de 
/'AN EFFEL

ministerelor și instituțiilor cen
trale. oameni de știință din insti
tutele de cercetări și din învăță- 
mîntul superior agricol.

Prima zi a lucrărilor Consfă
tuirii a fost- consacrată dezbaterii 
pe secții de specialitate : culturi 
de cîmp ; legume și cartofi ; po
micultură ; viticultură ; vaci pen
tru lapte ; taurine pentru carne, 
ovine ; porcine ; păsări și anima
le mici. De asemenea, s-au pur
tat discuții pe marginea celor 
mai moderne tehnologii și forme 
de organizare a producției și a 
muncii care pot contribui la 
sporirea continuă și substanțială 
a aportului întreprinderilor agri
cole de stat, la dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale.

în cursul zilei de joi, lucră
rile Consfătuirii se vor desfășura 
în plen, urmînd a fi prezentate 
concluziile dezbaterilor din sec
țiile de specialitate și a se stabili 
măsuri pentru perfecționarea 
activității viitoare, în spiritul di
rectivelor adoptate de partid în 
vederea, ridicării agriculturii 
noastre socialiste pe trepte noi 
de progres.

(Agerpres)

• LA 24 FEBRUARIE, Cor- 
neliu Măilescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit pe secre
tarul de stat din Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, Paul Frank.

A fost prezent Erich Stratling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei 
lâ București.

(Agerpres)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis.'Alteței Sale, 
ȘEIC SABAH AL Ș ALEM AL SABAH, Emirul “ 
o telegramă cu următorul conținut :

Cu prilejul Zilei naționale a statului Kuweit, 
să adresez Alteței Voastre, în numele poporului 
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de pro
gres poporului Kuweitului.

Kuweitului,

am plăcerea 
român și al

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
Alteței Sale JABER AL AHMED AL JABER, Prinț moșteni
tor și prim-ministru al statului Kuweit, o telegramă în care 
se spune :

Cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit, transmit Al
teței Voastre sincere felicitări, iar poporului Kuweitului cal
de urări de pace și progres.

Eseul politic

JOI, 25 FEBRUARIE 1971
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(orele 15,30; 18;rulează la Flacăra
20,15).COMISARUL X LE ALBASTRE" : 
tan (orele 15,30; io, ,OMUL DIN SIERRA : rulează la
Cosmos (orele 15 30; 18. 20.15)

și „PANTERE- 
■ rulează la Vi- 
18; 20,15). i

I
I

laMIHA1 VITEAZUL : rulează 
Patria (orele 10; 15; 19,30)

ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17,30; 20,15).ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Festival (orele 8 30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20.30).STRADA ' LĂTURALNICĂ ru
lează la Central (orele 11.30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).INCINERATORUL : rulează la 
Central (ora 9,15).ROMEO Șl JULIETA : rulează 
la Capitol (orele 8 45; 11,45; 14,45; 
18; 21).BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la. Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE ; rulează la înfrățirea 
(ora 20.15).Z : rulează la înfrățirea ' (orele 
15,30; 18).CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8,45; 
i:’,l5. 13 45; 16,15; 18 45; 21,15), Bucu
rești 18.30; 21), Favorit (orele 10; 12.30; 
15,30; 18: 20 30), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30: 21).CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,15— 
17.15 în continuare) : Program de 
filme documentare (orele 19: 
20.45).TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 2015).

3AIETI BUNI. BĂIEȚI RAI : 
rulează la Grfvița (orele 
11.30. 13,30; 16; 18,15; 20,30) 
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16 20.45). Gloria (orele 9: 11,15: 
16: 18.15; 20.30).UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15: 20,30) Victoria (ore
le 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 20,45),
Excelsior (orele 9,15; 11.30: 13,45:
16: 18,15; 20.30).ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Aurora (orele 9 30; 12; 15,15;
17,45; 20.15).PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare), Moșilor (orele 15; 
19- 21).B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
lează la Ferentari (orele 15,30 
20.15).CINCI PENTRU INFERN : 
lează la Volga (
9-”il,15r 13.30; 16; '18,15; 20 30), Flamura (orele 9: 11,15: 13,30; 16;

. 18.15; 20,30).VARA DE ALTĂDATĂ ; rulea
ză la Laromet (orele 15 30; 17.30; 
19.30). , .SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18; 20).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30).STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18: 20.30).

VAGABONDUL : rulează la Pa
cea (orele 9; 12,30; 16; 19,30). Ra
hova (orele 9; 12.30; 16: l0,30}-CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Viitorul 
<0ȘARADA : rulează la Viitorul 
(orele 15: 17; 19).STRĂINII : rulează la Lira (o- 
rele 15,30: 18:.20.15).URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17.45; 
20) Giulești (orele 15.30: 18; 20.30).RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Crîngașl (orele 15.30: 
18- 20,15).GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Miorița (orele 9—14,30 în continuare : 16.30: 18,30: 20,30). 

, Arta (orele 15 30" 18: 20,15).
Al GRIJA DE SUZ1 • rulează la 

‘ Munca (orele 16: 18: 20).SOARELE VAGABONZILOR :
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Română : LILIACUL —
Operetă : ora 19,30 ; 

Caragiale" 
PATRU- 

ora 20 ; 
I-E FRI- WOOLF ? 
Comedie :

(orele 8,30; îl; 13,30; ÎS:

9.30: 
Me’o- 
18,30; 13,30;

17;
ru- 
18;

CINCI PENTRU INFERN : ru
letă Volga (orele 9 15; 11,30; 
13 45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele

I
Opera 

ora 19 30 ; Teatrul de 
SOARELE LONDREI -y 
Teatrul Național ~ ' 
(Sala ~
LEA 
(Sala 
CĂ — ora 20 ; Teatrul de
NICNIC — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Stui-dza. Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : FURICELE 
IN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
MIC • PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase (Sala Savoy) ; LA GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ, — ora 19 30 ; (La 
Sala Palatului) : SE CĂUTĂ O VEDETĂ — ora 19,30 ; Teatrul 
,,C. I. Noltara" (B-dul Magheru) : ȘI EU AM FOST IN ARCADIA — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : CÎND LUNA E ALBASTRĂ — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : TANGO LA NI
SA — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : COMOARA DIN INSU
LA PIRAȚILOR — ora 9,30 ; PO
VESTE NETERMINATĂ-— ora_16 ; 
Studioul 
MENT ’70 
Evreiesc TUTUROR 
„Țăndărică" MIUL COBIUL —
Academiei) : 
17 ; Teatrul 
FLOARE DE ---- _ .19,30 ; Circul Globus : INTERNATIONAL '71 — orele 16 și 19,30.

„I. L.Comedia) : AL 
ANOTIMP — 
Studio) : CUI DE VIRGINIA

I
j

I
I
1
I
I
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DIVERTIS-
20 ; Teatrulr.A.T.c. :

— orade Stat : PE PLACUL 
ora 19.30 ; Teatrul 
(Cal. Victoriei) : 

ora 17 ; (Stf- 
AMNARUL — ora 

„Ion Vasilescu" : 
CACTUS — ora

i

Dalida

(Urmare din pag. l-a) 
tineri poeți ! Există în jurul nostru o întreagă umanitate care 
suferă, cîntă, se revoltă și uneori se bucură. Cine va exprima 
adînciie tăceri, multiplele transformări ? Cine va exprima 
durerile și bucuriile acestui neam trădat de intelectualii săi ? 
Sînlem răspunzători, oricît am încerca să ne ascundem ori 
să disprețuim. Sintem răspunzărori pentru poezia noastră și 
nu față de eternitate și posteritate, care sînt cuvinte goale, 
ci față de blîndul, blajinul, aprinsul de dragoste pentru fru
mos popor românesc, căruia-i aparținem, din care ne tragem 
rădăcinile și seva pe care o a‘ 
fii de plugari și oieri".

în Cadran, Ștefan Popescu, scria eseuri ca Proză pentru j 
poeți sau Simte Cotu’ I ; în ultimul, se adresa direct ge- 4 
nerației sale : „Cei care țin un condei în mînă este bine să 
știe, în asemenea vremuri, că tocul și penița fac o armă cu , 
care poți veghea, cu care poți apăra, cu care poți învinge 4 
(...). în astfel de vremuri, poeții și prozatorii, ziariștii și ro- * 
mancierii, bâtrîni și tineri — mai ales tinerii — care știu t 
ce-i omenia, dreptul — -au o mare datorie : să fie strînși < 
uniți, cot la cot, treji și ațintiți pentru tot ce vor trebui să < 
răspundă, să ceară (...). Ni se cere să fim o singură ar- * 
mată". <

Exemplare eseuri politice semna /-Ăiron Radu Paras- , 
chivsscu în Reporter, scriind despre Libertalea de creație < 
sau Liberfaiea trădării (nr. 35, 7 XI. 1935). Tot Miron Radu ‘ 
Paraschivescu pleda pentru o înțelegere justă a concep- j 
tului de revoluție in Cuvintul liber (nr. 35, 4 iulie 1936) : ‘ 
Tineretul falsei revoluții. Scriitorul revoluționar se âpropie ' 
de „România subterană, de marea și intr-adevăr unificata ) 
Românie pe care o împușcă toate guvernele reacțiunii, pe < 
care o condamnă toate consiliile de război, tocmai pentru i 
că aici bate miezul viu al poporului acesta, tocmai fiindcă ' 
tot sufletul și toată inima României se află aici, și fiindcă ) 
împotriva spiritului popular care se ridică din străfundurile 
de sudoare și de sînge ale României, nu se poate lupta ' 
decît cu baioneta si închisoarea".

Intr-un eseu intitulat înfre poezie și cuvinte încrucișate 
(Albatros i nr. 7, 15 iunie 1941) Geo Dumitrescu (semnînd ■ 
Felix Anadam) atacă poezia morbidă, vagă, extravagantă, ( 
ostentativă si recomândă o poezie lucidă și înaltă : „Cei ce 
se pregătesc să întreprindă spoirea fațadei templului literar ■ 
cu o altă culoare, cei ce-și imaginează că, înfășurînd cio- ' 
colaia poeziei naționale intr-o poleială de culoarea lanu- ' 
rilor sau a cerului, ne vor mîntui literatura, vor avea decep- ( 
ția /timpului pierdpt, și regretul de a fi mărit confuzia unui ■ 
prdțios moment de căutare a limanului".

Fraza impetuoasă a lui AAiron Constantinescu, cea acidu- . 
lată a iui Miron Radu Paraschivescu, cea energetică a lui • 
Ștefan Popescu, rîndurile lucide ale lui Geo Dumitrescu, 
metaforele lui Ion Caraion sînt numai cîteva fișe din acea . 
literatură a rezistenței, citeva exemple ale unui moment ■ 
literar în care esețOl politic devenise specie literară. Scriitorii ; 
și artiștii militanți au dat astfel expresie imperativelor poli- i 
tice formulate cu vigoare și claritate de Partidul Comunist ■ 
în acei ani grei.

ipariinem, din < 
lambicâm atît, noi, nepoți și

(Urmare. din pag. 1)
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PROGRAMUL I

e 10,00—11,30 Emisiune-lecție 
pentru lucrătorii din agricultură. 
Sisteme intensive de cultură a 
viței de vie « 18,00 Deschiderea 
emisiunii. Emisiune în limba ma
ghiară n 18,30 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto • 
18,50 Mult c dulce și frumoasă 
« 19,15 Publicitate e 19,20 1001
de seri — emisiune pentru cei mici « 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 România ’71. Azi — județul Sălal g» 20.30 Film serial : 
„Vidocq" (XII) ® 20.55 Conferința 
de presă TV. cu tovarășul Ion 
Cosma, ministrul turismului • 
21.45 Film documentar de mon
taj : „Planeta se grăbește" —
„Demonul vitezei" (II) • 22,20 Te
lejurnalul de noapte • 22,30 Cam
pionatele mondiale de patinaj 
artistic de la Lyon. Proba de pe
rechi • 23,00 închiderea emisiu
nii programului I.
PROGRAMUL II

• 20.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Fes 
tiva) Mozart — Bruckner. Dirijor 
Erich Bergel. în program : Sim
fonia nr. 40 în sol minor de Mo
zart e 20.40 Univers XX. „Super- 
trenurile și impasul transporturi 
lor feroviare" 9 21,25 Buletin de știri e 21,30 Reportaj-anchetă prin 
sindicatele din Capitală « 21,45 
Istoria filmului e 23,00 închide
rea emisiunii programului 2.

I
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le de producție din Gheorghe 
Doja. Ion Spătărelu, nouă, coo
peratorilor din Gheorghe Doja, 
ne vine mai la îndemînă 
să aplicăm măsurile cuprinse in 
recentele documente de partid 
și pentru că întreg sistemul de 
lucru pe care, l-am practicat pî- 
nă in prezent conține multe 
date apropiate ca structură de 
cele ce vertebrează aceste hoiă- 
riri, evident păstrînd proporțiile, 
în ce ne privește. Voi incerta să 
mă explic, pornind de la ceea ce 
mie mi se pare a fi unul din 
factorii determinant! ai rezulta
telor obținute de noi : cointere
sarea materială a factorilor, pi- 
nă acum complementari, care 
contribuiau substanțial la bilan
țul nostru. în speță întreprinde
rea de mecanizare și. in același 
timp, cointeresarea cooperatori
lor prin puterea exemplului pe 
care ni l-am dat noi înșine, adi
că: am muncit cot la cot, toți să
tenii, pentru a izbuti ce ne-am 
propus; am izbutit în mare parte 
și acest lucru ne-a dat încredere 
în forțele noastre, în promisiu
nile pe care ni le-am făcut și 
care, de cind există ooonerativa 
noastră, nu au rămas niciodată 
simple promisiuni. Pentru a da 
un exemplu convingător voi a- 
răta că, din anul 1965 și pînă în 
prezent. contravaloarea unei 
norme muncă a fost întotdeauna 
de peste cincizeci lei. Spuneam 
că două au fost punctele de ple
care hotarîtoare pentru bilanțul 
economic al cooperativei. Tre
buie să rectific : se adaugă, și 
poate ca importanță dacă nu le 
întrece este cel puțin egal celor
lalte, aplicarea în practică a ce
lor mai înaintate tehnologii a- 
gricole, dar adaptate la realita
tea noastră teritorială — mă re
fer la condițiile ecologice și pe
doclimatice ale acestei porțiuni 
de Bărăgan — aplicarea în prac- 

I tică a celor mai înțelepte hotă- 
I rîri pe care le-am considerat ca 
l atare toți cooperatorii.

în urmă cu trei ani am

Dalida, pe numele 
vărat Yolanda Gigliotti, s-a 
născut la Cairo. Regină a 
frumuseții și vedetă de film 
în Egipt, Dalida „atacă" in
tr-o bună zi Parisul, unde 
înregistrează după un timp 
primul său disc de succes, 
„Bambino". De la debutul, in 
anul 1956, la cabaretul Bobi- 
no, Dalida a înregistrat sute 
de discuri, în șapte limbi 
(franceză, italiană, germană, 
spaniolă, japoneză, ș.a.). In 
1964, Dalida a primit „Dis
cul de platină" (pentru de
pășirea numărului 
milioane de discuri 
In 1958 — .,Bravos 
sic-Hall", împreună 
Montand. A mai 
„Oscar-ul mondial al succe-

de 10 
vîndute). 
du Mu- 
cu Yves 
primit ;

sului", cinci „Oscar“-uri Ia 
Radio Monte-Carlo. nume
roase „Oscar-uri la Radio 
Luxembourg (ultimul ; la 28 
octombrie 1970, decernat ia 
„Grand Duche de Luxem
bourg"), un „Oscar" la „Can- 
zonissima" italiană, precum 
și alte 34 de medalii în di
ferite țări. în ultimul timp, 
Dalida a înregistrat o 
de discuri pe care reia 
cese ale muzicii „pop", 
cuini din repertoriul 
„Tzigane". „Diable 
temps", „Ils ont change ma 
chanson". „Ram Dam Dam", 
..Lady d'Arbanvilie". „Mon 
frere le soleil", ..La chanson 
de Zorba", „La Terre". Două 
episoade ,.can-can" din viața 
extra-muzicală a lui Dalida; 
a fost căsătorită cu muzicia
nul care i-a îndrumat primii 
pași in carieră. Lucien 
Morissc. Acu: 4 cîțiva ani a 
făcut vilvă tentativa ci de 
curmare a vieții, la aflarea 
veștii 
ruliii 
Luigi 
tuia, 
de Ia
tată pe scenă de Dalida, fu- 

juriu in 
pentru fi- 
ulterioare 
zgomotul

Enrico

serie 
suc- 
Spi- 
său : 

de

sinuciderii compoziio- 
și interpretului italian 
Tenco. Melodia aces- 
inscrisă la Festivalul 
San-Remo. și interpre-

respinsă desese
faza selecționării 
nală.
însă 
produs de acest episod sen
zațional...

Succesele 
au atenuat

La 11 decembrie 1938 se 
năștea, la Constantine, în Al
geria. dintr-un tată andaluz 
și o mamă provensală, Gas
ton Ghenassia, cel care avea 
să devină mai tirziu cîntăre- 
țul de muzică ușoară Enrico 
Macias. 18 ani mai tirziu, 
după absolvirea liceului, se 
angajează ca supraveghetor 
și apoi ca învățător la o 
mică școală din localitatea 
Ain Frain. Intre două lecții 
ie matematică și gramatică, 
tinărul învățător le cînta 
elevilor, aeompaniindu-se cu 
chitara, melodii de muzică 
ușoară și flamenco-uri spa
niole. Războiul insă dă o 
nouă cotitură vieții tînăruiui 
aigerian : in 1961. vaporul 
..Ville d’Alger" il ducea spre 
Franța, lăsind în urma sa 
toate lucrurile dragi. Așa 
s-a născut primul său cinfrc

(Urmare din pag. .1)

Macias
de succes. intitulat „J’ai 
quitte mon pays". In anul 
următor, după ce schimbă 
cîteva meserii, reușește, in 
sfirșit, să se angajeze la ca- 

- baretul
începe 
nee 
cat 
ele 
Bernard.
șește Enrico Macias să devi
nă cu adevărat cunoscut 
publicului : debutează la
Olympia in primăvară, și 
Bruno Coquatrix ii semnează 
un contract pentru a apare 
(primul pe afiș, de data a- 
eeasta) in primăvara urmă
toare. După o serie de tur
nee între anii 1964—1967 in 
țări ca Japonia, Grecia. Tur
cia, România, Liban sau Is
rael, Enrico 
rește în 1968 
coneertînd eu succes in Ca
nada și Statele Unite. în tot 
acest timp : recitalul la O- 
lympia și noi discuri, clasi
ficate între primele cele mai 
burte trei vînzări din Fran
ța. în viața de toate ziiele, 
Enrico Macias este un cetă
țean liniștit, ce se îngrijește 
cu minuție de viața sa fa
milială : soția sa Suzy. o 
veche prietenă din copilărie 
cu care s-a căsătorit în 1962 
și cei doi copii.

in 
cu 
de

parizian „Drap d’or". 
să întreprindă tur- 
1963, și este remar- 
ocazia unuia dintre 

dirijorul Raymond 
Abia in 1964 reu-

Macias cuce- 
și America,

O. U.

TINEREȚEA
tea celor care muncesc in 
chimie constituie prima 
generație de muncitori. 
Procesul acesta este, fără 
doar și poate, spectacu
los...

— Mai mult decit atît. este de 
domeniul marilor prefaceri „de 
concepție" și de concepții ale 
istoriei și regret uneori că 
scriitorii nu au înregistrat 
mai profund, mai atent, trans
formările acestea... Procesele 
industriei chimice nu sînt deloc

• simple, ele solicită nu atît o 
îndemînare manuală a muncito
rilor, ci concepția, gîndirea, 
interpretarea. Ele se petrec în 
giganți metalici în care mate
ria primă se transformă nevă
zut și unde omul urmărește 
procesele chimice gîndind, cu 
puterea sa de pătrundere și cu 
priceperea sa. Nu este deloc 
ușor să-i faci pe tineri .să 
înțeleagă complicațiile chimiei 
și necesitatea unei discipline 
stricte pentru asigurarea unui 
curs pormal al muncii, nu este 
ușor să obișnuiești oamenii cu 
sentimentul unei răspunderi 
profunde într-o activitate în 
care fiecare mișcare, fiecare 
gest, fiecare gînd are impor
tanță... A fost, la început, în
crederea. încrederea fără mar
gini in capacitatea de adaptare 
a oamenilor la condițiile noi de 
viață și de muncă. Mi-amintesc 
că în 1956 venise în țară 
specialist străin pentru 
stabili. împreună cu noi,
plasarea combinatului de fibre 
sintetice. Noi i-am propus zona 
Piatra Neamț. Specialistul ce
ruse de la început ca uzina să 
fie plasată intr-un centru pu
ternic industrializat, în care 
tradiția muncitorească să facili
teze noua industrie chimică. A 
fost deziluzionat că ‘noi suSți-

un 
a 

am

® ® • ® 9 9
experimentat o nouă formulă, pe 
atunci în colaborare, se înțelege. 
< u întreprinderea de mecanizare 
și anume, repartizarea mecani
zatorilor pe formațiuni de lucru 
astfel incit, in afara mecanizato
rilor noștri, la cele patru brigăzi 
vegetale existente în cooperativă 
a fost repartizat, pentru întreg 
ciclul lucrărilor agricole dintr-un 
an, un mecanizator a! întreprin
derii de mecanizare. Rezultatele 
au fost din cele mai bune, după 
cite se poate constata. Diferețt-

plexe este de așteptat ca atit 
cîștigul cooperatorilor cit și al 
mecanizatorilor să sporească. 
„Partea mecanică" a fiecărei 
brigăzi va beneficia, ca și pînă 
acum, de asistența de speciali
tate a unui atelier mecâpic bine 
dotat și cu oameni pricepuți, a- 
parținînd cooperativei".

Privind acordul global, tre
buie spus că și aici, cooperatorii 
din Gheorghe Doja pornesc de 
la o experiență care și-a dove
dit, incă din anii trecuți, viabi-

nem, totuși, o zonă a țârii atit 
de lipsită de tradiție și era cit 
p-aci să renunțe. întîmplător, 
a vizițat o expoziție de artă 
populara românească cu obiec
te specifice zonei Neamțului. A 
rămâs îneîntat de îndeminarea 
artizanilor, apreciind talentul 
de milenii al femeilor țesătoare 
din Moldova. „Dacă fetele voas
tre fac aceste țesături minuna
te, a spus el, vor reuși același 
lucru și la sintetice..." De aceea 
susțin că prima mare investiție 
a noastră a fost încrederea pe 
care partidul ne-a învățat, s-o. 
avem -------
■o^ști 
oară 
tit-o

în popor, și că toți a- 
tineri. veniți pentru prima 
în industrie, 
pe deplin...

— Cu atît 
cît în ultimele 
s-au petrecut importante 
mutații de valori 
nificațiile titlului 
cftor...

—, Desigur. Condițiile 
că sînt astăzi diferite, 
mode, mai civilizate. Omul s-a 
schimbat o dată cu munca. Fete
le de ia Săvinești. de exemplu, 
vin in marea lor majoritate din 
satele moldovene. Prima zi de 
muncă a coincis cu mici „retu
șuri" estetice ale persoanei lor, 
impuse chiar de specificul mun
cii. Ele au fost obligate, la în
ceput, să-și îngrijească mîinile 
pentru a putea lucra cu fire 
mai subțiri dccît cel de păian
jen, părul să și-1 coafeze și să 
și-1 acopere cu basmale pentru 
a nu le incomoda la mașini. 
S-au obișnuit apoi și au deve
nit, treutat, niște ori _ 
te atente la înfățișarea 
numai în fabrică dar și în 
ră. Un ziarist american, 
tind Săvineștiul, a filmat 
precădere aceste tinere 
Cineva i-a atras atenția că 

moderne și la- 
utilate... „De

avem și mașini 
boratoare bine

o o •

ne-au răsplă-

mai mult cu 
decenii

în seni- 
de mun-

de mun- 
mai co-

ence foar- 
lor nu 

afa- 
vizi- 

cu 
fete, 
mai

obligatorii nu sezitelor de lucru
pune decit o lună-două pe an — 
iarna — dar și acest răstimp 
scurt fiind întrebuințat cu folos 
prin tăierea lemnelor la pădure. 
Pentru că in celelalte zece luni 
ale anului, cooperatorii au de 
întreținut cele 3 350 hectare și 
cele 5 000 capete porci, 700 bo
vine. și 2 500 oi cit ..numără" o 
parte, din zestrea cooperativei.

Revenind, una din explicațiile 
celor 63 lei din anul trecut tre
buie căutată și în rezultatele ob

Or C|cinizcii*6c) sctîvitciții

e temeiul celor

mai fertile experiențe
ța față de brigăzile complexe pe 
care le alcătuim acum constă in 
aceea că, acești piecanizațori, și 
prin ei întreprinderea respecti
vă, nu aveau același statut pri
vind remunerația la zi-muncă. 
Pentru a-i stimula în activitatea 
lor i-am premiat de nenumărate 
ori. Numai anul trecut mecani
zatorii au primit premii in va
loare de 70 mit lei. dintre care 
Răduță Marin, Neagu Vasile și 
Manea Ion cîte 3 500 lei fiecare, 
ținîndu-se cont de depășirile bri
găzilor unde au lucrat. Prin noul 
sistem de lucru cu brigăzi com-

litatea. în afara sectoarelor ad
ministrativ și construcții a fost 
asigurat permanent un mini
mum, care, de exemplu, anul 
trecut a fost de 800 lei lunar în 
sectorul zootehnic și 600 lei în 
cel vegetal. Absolut firesc dacă 
ne gîndim că în 1970 contrava
loarea unei norme muncă a fost 
de 63 lei. Și în acest domeniu, 
conducerea cooperativei agricole, 
discutînd în diferite ședințe de 
lucru cu cooperatorii, a ajuns la 
concluzia că pot fi aduse noi și 
consistente perfecționări. De alt
fel, la* Gheorghe Doja, problema

ținute la culturile mari : 2 727 
kg de griu la hectar, media, și 
5 200 kg porumb la hectar față 
de 3 700 kg cit fusese planificat. 
Am aflat că anual producțiile au 
crescut și că in ’70 cifrele au 
fost cele mai mari din 
istorie a cooperativei.

în strînsă legătură 
zul țațele obținute, e
mintit „sistemul" de învățămint 
organizat pentru însușirea cu
noștințelor agrozootehnice de că
tre cooperatori. Departe de a fi 
o simplă formalitate, invățămin- 
tul agrozootehnic se matgriali-

întreaga

cu
de

re-
a-

astea avem și noi, a răspuns el, 
dar fetele"...

In industria chimică munca 
este aproape în întregime cali
ficată. Un operator chimist lu
crează ou aparate automatizate, 
operațiile pe care le face sînt 
de gîndire, de interpretare. Ti
nerii dovedesc, o capacitate de 
adaptare rapidă la aceste noi 
condiții de muncă. Ei au un ni
vel de pregătire foarte ridicat 

■ și de aceea nu rămîn simpli mî- 
nuitori ai tablourilor de coman
dă. ci pătrund, prin cunoștințe
le lor profesionale, complicatele 
procese chimice, le dirijează, le 
perfecționează. Cred, de aceea, 
că în condițiile noastre o tradi
ție muncitorească. în sensul so- 
oiologic, influențează dar nu de
termină o dezvoltare industria
lă. Pentru noi, tradiția s-a com
primat printr-o pregătire seri
oasă. profundă, printr-un inten
siv
lor

proces de e,ducație a tineri- 
pentru muncă.

— în aparență, meseria 
de operator chimist este 
nespectaculoasă. Găsesc 
tinerii, așa cum îi cunoaș
tem, mereu curioși, me
reu dornici de lucruri 
deosebite, și surse de ine
dit în această meserie de 
bază a chimiei ?

— In primul rînd. ei înșiși 
creează ineditul. Ei au divizat 
meseria în alte nenumărate, 
s-au individualizat strict. Am 
auzit la combinatele chimice că 
unii își sppn „ameciști", de ia 
aparatele de măsură și control, 
alții „tabloniști", de la tablou
rile de comandă. Și nu numai 
atit. Mulți dintre ei stăpînesc, 
la 18 ani, o instalație gigant. 
Credeți că este puțin să te 
simți stăpinul, diriguitorul unui 
complicat proces care so desfă
șoară intr-un colos ? 
ratorul, gîndește 
simte, îl urmărește

El, ope- 
procesul, il 
și acest lu-

Doja prin 
există 
după

zează la Gheorghe 
cele 60 de „centre", care 
in comună, funcționind 
planuri anume stabilite .și prin 
cursuri la sediu unde „predau" 
specialiștii cooperativei, in frun
te cu cei trei ingineri de aici.

In sfirșit, interesîndu-ne des
pre consiliul intercooperatist din 
care face parte și cooperativa 
agricolă din Gheorghe Doja. am 
aflat că se lucrează la un plan 
de perspectivă de cinci ani, fără 
a se „trece" peste viitorul ime
diat care impune luarea unor 
decizii in favoarea recoltelor, a 
veniturilor cooperativei. în ge
neral. S-a stabilit, in principiu, 
modul cum vor fi cultivate. în 
anii următori, cele 12 000 ha ale 
cooperativelor din Andreșești, 
Rovine, Reviga și Gheorghe Do
ja ce formează consiliul inter
cooperatist. Ținîndu-se cont de 
specificul existent în fiecare co
operativă, de circumstanțele ce 
pot favoriza o anume speciali
zare sau alta, s-a stabilit că, la 
cooperativa din Andreșești și 
Reviga, să se crească păsări și 
vaci cu lapte, cea din Gheorghe 
Doja să crească vaci și porci, iar 
cea din Rovine — oi și tineret la 
îngrășat. Asta in ce privește 
sectorul zootehnic. Cel agricol, 
țâră a ridica probleme deosebite, 
urmează ca in scurt timp să ca
pete acea configurație aptă să 
asigure o repartizare judicioasă 
a culturilor. „Dificultăți mari nu 
întîmpir.ăm nici aici, ni s-a 
spus, noi știind ce fel de pămint 
cuprind cele 12 000 hectare, 
anume suprafețe sînt mai 
pentru grîu sau porumb 
plante tehnice".

Realitatea economică și 
nizatorică de la cooperativa 
gricolă din Gheorghe Doja cons
tituie o garanție a îndeplinirii • 
întocmai a recentelor hotar,iri pe 
care conducerea superioară de 
partid Ie-a luat privind sectorul 
agricol cooperatist.

care 
bune 

sau

orga-
a-

■crii îl face să se simtă impor
tant, cum de altfel și este.

— Am să-mi permit să 
deplasez sensul discuției 
spre aprecieri mai gene
rale asupra tineretului. 
Fe noi, tinerii, nc credeți 
niște romantici, tovarășe 
ministru ?

— Știu că unii vă învinuiesc, 
că n-ați mai fi romantici. Dar 
eu nu cred. In toate generațiile 
au existat tineri foarte roman
tici și alții mai puțin. Acum, în 
aceste condiții sociale, roman
tismul vostru este mai deosebit 
decit al nostru și în același 
timp mai puternic. Nu, epoca 
excesiv tehnică, nu diminuează 
romantismul. Zilele trecute o _ti- 
nără ingineră de la Borzești mi-a 
arătat un lucru inedit care m-a 
emoționat. Pictase în material 
plastic un cap de fată de o can
doare și o puritate de vis. Rea
lizarea cred că este unică, ea 
reușise, prin material plastic, 
să dea transparență si roman
tism chipului. Iată dar cum. cu 
mijloace tehnice, se poate visa 
frumos...

Cred ca toate acțiunile, în
treaga viață a tineretului deno
tă romantism. Tinerii aspiră 
continuu la ceva mai bun, mai 
frumos, sînt mereu cu gir.dul 
înaintea faptei. Știu că maturii, 
noi adică, ne revendicăm uneori 
dreptul de a fi fost singurii ro
mantici, 
Dar in 
oamenii 
romantici, și levoluționari. Ti
neretul de astăzi participă activ 
ia viața socială Este, deci, re
voluționar și pentru că el în
seamnă viitorul, este șl roman
tic. Actele de curaj și eroism 
cu -care se laudă maturii nu pot 
apărea doar 
excepționale, 
zilnice, la 
Și la fel de 
asigura buna 
instalații 
doar și poate, un eroism de o 
mare valoare socială.

— Se spune adesea că, 
pentru a înțelege tinere
tul maturii trebuie să-și 
amintească mereu de pro
pria lor tinerețe. Oare, 
resoeciînd mersul vremii, 
trebuie să ne gîndim și 
noi, cei tineri că vom fi 
în curînd maturi ?

— Nu, să nu vă gîndiți. Să 
vă trăiți tinerețea cu tot ce 
are ea mai frumos. Maturitatea 
vine oricum, o aduce timpul, ea 
înseamnă o acumulare de lu
cruri bune și, uneori, mai pu
țin bune. Tinerețea este o vîrstă 
de cristal, de .foc, ea trebuie 
trăită intens, la cea mai înaltă 
temperatură. Tinerețea înseam
nă dăruire fără condiții. Cei 
maturi se gîndesc la anii tine
reții lor ca la o etapă deosebi
tă a vieții, cu nostalgie uneori. 
Mulți au tendința să dea tinere
țea lor drept exemplu genera
ției care-i urmează. Cred însă 
că tinerii aleg singuri exemple
le necesare lor, exemplele ‘ care 
li se potrivesc. Au această ca
pacitate și au maturitate de a 
discerne.

— Ce ați scrie despre 
tineri dacă ați fi ziarist ?

— Mă atrag tinerii care nu 
trec degeaba prin viață. Care 
Sși descoperă destinul util, ne
cesar societății în care trăiesț. 
Aș scrie despre acei tineri con
vinși că participarea activă la 
construcția socialistă reprezin
tă o activitate deosebită, de cei 
convinși de importanța noului 
în orice domeniu. Aș scrie des
pre acest proces de prefaceri 
sociale ai cărui autori sînt. și 
tinerii, proces în care ei se an
trenează sufletește, convinși de 
valabilitatea și 
liticii noastre, 
a^sserie despre 
rație tînără de 
vinte frumoase, 
tuziasmului și 
muncă.

singurii revoluționari, 
societatea noastră 

vor fi permanent și

in împrejurări 
Ele sînt acum 
toate nivelele, 

spectaculoase. A 
funcționare a unei 

imense este, fără

viabilitatea po- 
f?i, in general, 
întreaga gene- 
azi numai cu
pe măsura en- 
puterii ei de



PUCARI DE DELEGAȚII
STRĂINE CARE AU LUAT PARTE

ÎN COMITETUL SPECIAL O.N.U. 
PENTRU DEFINIREA AGRESIUNII

Cuvintarea reprezentantului

A

încheierea
Plenarei C.C

EA CONGRESUL U.T.C.
DELEGAȚIA U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala dele
gația U.T.C.L. din U.R.S.S. 
condusă de Evghenii Tiajelni- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
Comsomolului, care a luat 
parte la Congresul U.T.C.

Pe aeroportul Otopeni, dele-

L. DIN U.R.S.S.
gația sovietică a fost condusă 
de Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ,de membri 
ai Biroului C.C. al U.T.C., ac
tiviști ai U.T.C. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasa
dei U.R.S.S. la București.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
IUGOSLAV

A părăsit Bucureștiul dele
gația Uniunii Tineretului Iu
goslav condusă de Milutin 
Vukasinovic, secretar al Con
ferinței U.T.I. care a partici

pat la lucrările celui de al 
IX-lea Congres al U.T.C.

La plecare au fost de față 
Ion Al. Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. 
al U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR „HO Șl MIN“

DIN R. D.
Delegația Uniunii Tineretu

lui Muncitor „Ho Și Min“ din 
R. D. Vietnam, condusă de 
Nguyen Thanh Duong, mem
bru al Biroului Permanent al 
Comitetului Central, a părăsit 
Capitala.

VIETNAM
Pe aeroportul Otopeni, oas

peții vietnamezi au fost salu
tați de Vasile Nicolcioiu. se
cretar al C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI
PENTRU ELIBERARE

DIN VIETNAMUL DE SUD
Miercuri a părăsit Capitala 

delegația Uniunii Tineretului 
pentru eliberare din Vietna
mul de sud condusă de Tran 
Van An, membru al Comite
tului Executiv al Uniunii, care

a luat parte la Congresul 
U.T.C.

La plecarea delegației au 
fost de față Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., acti
viști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DEN REPUBLICA DOMINICANĂ

Miercuri a părăsit Bucu
reștiul delegația Tineretului 
Comunist din Republica Do
minicană, condusă de Ricardo

Limardi, care a participat la 
Congresul U.T.C.

Delegația a fost salutată de 
Gh. Prisăcaru, membru al 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI SOCIALIST 
DIN ISLANDA

Reprezentanta Tineretului 
Socialist din Islanda la Con
gresul U.T.C., Helgadottir Gu- 
drin Holmasson, membru al 
Comitetului de conducere, a 
părăsit Bucureștiul.

La plecare a fost de față 
Cseke Gabor, membru su
pleant al Biroului C.C. al 
U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN COLUMBIA

A părăsit Capitala, repre
zentantul Tineretului Comu
nist din Columbia, Enrique 
Sierra, membru al Comitetu
lui Executiv Central al orga

nizației, care a participat la 
lucrările Congresului U.T.C.

La aeroport, oaspetele a fost 
salutat de Nicolae Mateescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN BELGIA

A părăsit Capitala, delega
ția Tineretului Comunist din 
Belgia condusă de Marc Som-

ville, membru al Biroului Na
țional.

A fost de față A. I. Zăinescu, 
membru al C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA CONGRESULUI NAȚIONAL 
AFRICAN DIN AFRICA DE SUD

Ieri a părăsit Capitala Dlin- 
gea Gideon, membru al Secre
tariatului Tineretului Congre
sului Național African din A- 
frica de sud.

Oaspetele a fost salutat la 
aeroportul Otopeni de către 
Gh. Prisăcaru, membru al 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN ARGENTINA

A părăsit Capitala re
prezentantul Tineretului Co
munist din Argentina, Blanco 
Sergio, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al orga

nizației. care a luat parte la 
lucrările Congresului U.T.C.

La aeroport oaspetele a fost 
salutat de Mihail Stoica, mem
bru al C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE 
A TINERETULUI TURC

A părăsit Capitala, re
prezentantul Organizației Na
ționale a Tineretului Turc, 
Nehmed Barias, care a parti

cipat la lucrările Congresului 
U.T.C.

La aeroport oaspetele a fost 
salutat de Iuliu Fejes, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C..

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN NORVEGIA

A părăsit Capitala. re
prezentantul Tineretului Co
munist din Norvegia, Auchin- 
son Ragnar, secretar al orga
nizației. care a participat la

lucrările Congresului U.T.C.
La aeroport, oaspetele a fost 

salutat de Al. Mureșan, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C.

României al Uniunii
Luînd cuvîntul în Comitetul 

special al O.N.U. pentru definirea 
agresiunii, în care sînt dezbătute 
mai multe proiecte în acest sens, 
ambasadorul Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, a 
prezentat considerațiile delegației 
române în legătură cu textele 
supuse dezbaterii.

Delegația română, a arătat vor
bitorul, consideră că nu ar fi 
oportun să se renunțe la inclu
derea în definiția în curs de ela
borare a unei formulări 1 care să 
încrimineze folosirea forței sub 
orice formă. In sprijinul acestei 
opinii, reprezentantul român a 
menționat Convențiile de la Lon-

ORIENTUL
APROPIAT

• SCRISOARE COMUNA 
A REPREZENTANȚILOR 
R.A.U. Șl IORDANIEI 

ADRESATA LUI 
U THANT

Reprezentanții R.A.U. și Ior
daniei la Națiunile Unite au a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, o scrisoare co
mună în care se referă la pro
gramul edilitar întreprins de 
autoritățile israeliene în Ieru
salim și la confiscarea și expro- 
pierea unor terenuri arabe la 
periferiile orașului — anunță a- 
genția France Presse. 
acțiuni 
scrisoare 
zoluțiilor 
ritate și 
rale".

Aceste 
sînt caracterizate în 
drept „violări ale re- 
Consiliului de 
ale Adunării

Secu- 
Gene-

dra din 1933 referitoare la defini
ția agresiunii, care au prevăzut 
în lista faptelor calificate drept 
acte de agresiune armată folosi
rea bandelor armate de către un 
stat împotriva altui stat, partici
parea ’ ....
tr-un 
altele 
rectă.
rul . ___  __________
pertinente ale Declarației asupra 
principiilor dreptului internațio
nal privind relațiile prietenești și 
cooperarea dintre state, adop
tată prin consensul statelor mem
bre la sesiunea jubiliară din 1970 
a Adunării Generale a O.N.U.. în 
virtutea cărora toate statele tre
buie să se abțină de a recurge la 
forță sau la amenințarea cu for
ța în relațiile lor internaționale. 
Precizînd că încriminarea folosirii 
forței armate sub orice formă 
este în deplină concordanță cu 
principiile dreptului internațional, 
așa cum sînt ele reflectate în 
Carta Națiunilor Unite, vorbitorul 
a declarat că se impune ca folo
sirea forței armate sub orice for
mă să fie apreciată drept agre
siune.

Susțlnînd părerea conform că
reia ............
siunii 
vorba 
sub 
român 
dreptul la legitima apărare, așa 
cum este el definit în Cartă, nu 
se poate exercita decît pentru a 
respinge un atac armat direct. 
Fiind o excepție la principiul 
care interzice folosirea forței în 
relațiile internaționale, dreptul la 
legitima apărare este și trebuie să 
fie de strictă interpretare.,

în continuare, ambasadorul Ro
mâniei s-a referit la necesitatea 
introducerii în definiția generală 
a unei prevederi care să precize
ze că agresiunea poate fl între
prinsă nu numai de către un sin
gur stat, ci și de către un grup 
de state, putînd fi îndreptată fie 
împotriva unui stat, fie împotri
va unui grup de state. ,

Tineretului Socialist
la un război civil etc., în- 

cuvînt acte de agresiune 
decît agresiunea armată di- 
In același spirit, ambasado- 
român a citat prevederile

din Cehoslovacia

definiția generală a agre- 
trebuie să specifice că este 
de folosirea forței armate 
orice formă, reprezentantul 

a subliniat, totodată, că

La 23 februarie, s-au 
cheiat la Praga lucrările ce
lei de-a treia Plenare a C.C. 
al Uniunii Tineretului Socia
list din Cehoslovacia — re
latează agenția C.T.K.

După cum a subliniat în 
raportul său I. Varholik. 
președintele C.C. al U.T.S.. 
sarcina primordială a plena
rei a constiluit-o dezbaterea 
documentului „Unele proble
me de bază ale dezvoltării 
mișcării de copii și tineret". 
Plenara a făcut, bilanțul'ac
tualei situații, in structura și 
activitatea uniunii, a dezbă
tut posibilitățile dezvoltării 
continue a activității și ini
țiativei tineretului in legătu
ră cu semicentenarul parti
dului.

In încheiere au fost luate 
unele hotărîri in probleme 
organizatorice. Plenara a eli
berat din funcția de secretar 
al C.C. al U.T.S, pe O. Cmo- 
lik și l-a numit redactor-șef 
al ziarului „Mlada Fronta". 
P. Kohout a fost ales secre
tar al C.C. al U.T.S. și. in 
același timp, membru al Pre
zidiului și al Secretariatului 
C.C. al U.T.S. Plenara l-a 
recomandat, 
în funcția 
Consiliului .< 
nizației de

Plenara 
unui apel adresat tineretului 
în legătură cu semicentena
rul partidului.

• • e • •
Ambasadorul sovielic 

în R.D.G. a primit 
delegația P.S.U.

al Berlinului occidental
O Ambasadorul Uniunii So

vietice in R. D. Germană, Piotr 
Abrasimov, a primit o delegație 
a Partidului Socialist Unit- al 
Berlinului occidental, condusă 
de președintele partidului. Ger
hard Danelius, anunță agenția 
TABS Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme actuale de 
interes reciproc în legătură cu 
Berlinul occidental.

• IN CURSUL UNUI MARE 
MITING, organizat Ia Palatul 
Sporturilor din Paris de către 
P. C. Francez, cu prilejul des
chiderii campaniei electorale 
pentru alegerile municipale și 
comunale de la 14 martie, se
cretarul general adjunct al 
P.C.F.. Georges Marchais a re
levat progresele înregistrate de

forțele stîngii. subliniind că 
partidul apreciază pozitiv pri
mele rezultate ale convorbirilor 
începute cu Partidul Socialist.

Zâpadă de 4,42 metri 
la Montreal

o o noua furtuna de za- 
PADĂ s-a abătut marți asupra 
Canadei. în sudul provinciilor On
tario și Quebec circulația rutie
ră, feroviară și aeriană a fost

LONDRA. — Aspect din timpul recentei demonstrații din Trafalgar Square la care au 
participat mii de britanici împotriva proiectului legislației antisindicale.

Plenara
de asemenea, 

de președinte al 
Central al Orga- 
pionieri.
a adoptat textul

Konstantin Katușev 
l-a primit 

pe ambasadorul 
român la Moscova

Ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovie
tică, Teodor Marinescu, a fost 
primit, la cererea sa. de Kon
stantin Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., cu care a avut o 
convorbire prietenească.,

Walter Scheel

0 importantă

hotărîre a

guvernului algerian
Președintele Algeriei, Houari 

Boumediene. a rostit miercuri un 
discurs în fața Uniunii generale 
a muncitorilor algerieni anunțînd 
hotărîrea guvernului algerian de 
a prelua 51 la sută din acțiunile 
societăților franceze, care ope
rează în Algeria și de a națio
naliza întreaga rețea de conducte 
petroliere din țară precum și ză
cămintele de gaze.

pe ambasadorul 
român la Bonn

La 24 februarie ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Bonn. Constantin Oancea, a fost 
primit de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Federale 
a Germaniei, Walter Scheel. în
timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate unele as
pecte ale securității europene, 
precum și probleme bilaterale 
româno-vest-germane de interesromâno-vest-germane de 
comun.

Invocînd argumentele Pentagonului că extinderea războiu
lui în 
americani, caricaturistul ziarului „I 
bune" face următorul comentariu : — 
cel mai scurt drum spre casă, dar Pămîntul este rotund".

nd argi
Indochina grăbește întoarcerea acasă a soidalilor 

International Herald Tri- 
„Stiu că acesta este 1 —x- __ IO

Convorbirile dintre A. Gromiko

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La Moscova au început convor
birile dintre ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko. și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Iu
goslaviei. Mirko Tepavaț, care 
a sosit într-o vizită oficială în 
capitala sovietică. In cadrul 
schimbului de păreri cei doi mi
niștri au abordat, aspecte ale 
relațiilor reciproce sovieto- 
iugoslave, precum și probleme 
actuale ale situației internațio
nale.

La baza relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și popoarele fră
țești ale Iugoslaviei se află le
găturile trainice ale prieteniei 
istorice, lupta dusă in comun 
împotriva fascismului, identita
tea orinduirii 
luptei pentru 
colaborarea

politice, interesele 
pade și socialism, 
multilaterală pe

complet paralizată. La Montreal, 
unde vijelia se pare că a atins 
intensitatea sa cea mai mare, 
stratul de zăpadă atinge pe a- 
locuri înălțimea de 3,38 metri. Pe 
Insula Montreal, înălțimea stra
tului de z.ăpadă se apropie de ci
fra record de 4,42 metri, înregis
trată spre sfîrșitul anului 1887.

Victimele 
carnavalului de la Rio
e POTRIVIT UNUI BILANȚ 

provizoriu, de Ia începutul car
navalului brazilian, sîmbăta tre
cută, și pînă marți, numai în o- 
rașele. Rio de Janeiro și Sao 
Paulo și-au pierdut viața 176 de 
persoane. Decesele au avut cau
ze foarte diverse, de la accidente 
de circulație pînă la omucideri 
sau sinucideri. în aceeași perioa
dă, în spitale au fost internate 
5143 de persoane.

• Leslie van Houten, cea .de-a 
treia inculpată în procesul de 
la Los Angeles, a admis, în 
cursul depoziției sale, că a ucis, 
cu lovituri de cuțit pe soția pro
prietarului unei rețele de super- 
magazine, Leno Labianca.

Convorbiri româno-egiptene
Adjunctul ministrului afaceri

lor externe al României, Petru 
Burlacu, care se află într-o vi
zită la Cairo, la invitația Mi
nisterului de Externe al R.A.U., 
a fost primit miercuri de Mah
mud Fawzi, primul ministru al 
R.A.U. In aceeași, zi. Petru 
Burlacu a avut întrevederi cu 
Abdel Mohsen Aboul Nour, se
cretar general al Uniunii Socia
liste Arabe, Ramzi Stino, mem
bru al Comitetului Executiv 
Suprem al Uniunii Socialiste A- 
rabe, și Mahmud Riad, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor 
externe al R.A.U. La aceste în
trevederi au fost de față Titus 
Sinu, ambasadorul României la 
Cairo. Discuțiile care au avut 
loc s-au referit, la posibilitățile 
de dezvoltare a> relațiilor dintre 
cele două țări, precum și la u- 
nele probleme internaționale.

Tct miercuri, au început con
vorbirile oficiale la Ministerul 
Afacerilor Externe al R.A.U.

In onoarea oaspetelui român, 
Saal Afra, ministrul de externe 
adjunct al R.A.U,, a oferit apoi 

■ un dejun.
în cursul zilei adjunctul mi- 

. nistrului afacerilor externe a 
depus 
soleul

externe 
o jerbă de flori la Mau- 
lui Gamal Abdel Nasser.

★
prilejul convorbirilor ro

u condamnă

Atacuri puternice ale forțelor 
patriotice din Indochina

Cu .
mâno-egiptene, presa din Cairo 
relevă relațiile de ' prietenfe 
dintre R.A.U. și România, pers
pectivele lor de. .dezvoltare' in 
diferite domenii.

★
La sosirea la Cairo, adjunctul 

ministrului afacerilor externe șî' 
României a fost întîmpinaL . 
Saal Afra, ministrul de exțj'me' 

' adjunct al R.A.U., și de alte 
• persoărie oficiale egiptene. Era 
■ prezent, de asemenea, ambasa
dorul țării noastre la Cairo.

Cu același avion, a sosit în 
capitala egipteană delegația 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
condusa de Stanciu Stoian, se
cretar general al acestei orga
nizații. Delegația a fost int.im- 
pinată de Kamal Bahaeddin, 
secretar organizatoric al Orga
nizației de solidaritate a popoa
relor Asiei și Africii.

VIETNAMUL DE SUD pierduse numeroși soldați și

Comandamentul militar ame
rican de la Saigon a anunțat că 
în apropiere de localitatea sud- 
vietnameză Tay Ninh forțe ale 
celei, de-a 2-a brigăzi din prima 
divizie de infanterie motorizată 
a S.U.A. au fost puternic ata
cate de unități ale F.N.E. Agen
ția France Presse relatează că, 
după ce patrioții au declanșat 
un puternic atac cu rachete, au 
reușit să pătrundă în interiorul 
perimetrului de apărare a unei 
baze americane provocînd dis
trugeri importante. Conform 
primelor rapoarte ale comanda
mentului american au fost uciși 
sau răniți 17 oameni.

o 
mare cantitate de armament — 
relatează corespondentul agen- 

. ției France Presse.
O bază a trupelor agresoare, 

amplasată la. 24. kilometri în in- 
apropierea 
este ase- 
intens cu 
patriotice

CHILE

LAOS
Trupele saigoneze care au in

vadat teritoriul Laosului suferă 
pierderi din ce în ce mai grele. 
Un batalion al trupelor inter- 
venționiste a fost constrîns să 
părăsească Laosul și să revină 
în Vietnamul de sud, deoarece

teriorul Laosului', în 
localității .Lang Vie 
diată și bombardată 
rachete de forțele 
laoțiene.
CAMBODGIA

Forțele de rezistență populară 
din Cambodgia au atacat un im
portant post al trupelor adminis
trației de la Pnom Penh, ampla
sat pe șoseaua nr. 1, care unește 
capitala khmeră cu Saigonul.

Postul a fost complet distrus, 
iar numeroși militari din rindul 
forțelor regimului Lon Noi — 
Sirik Mâțak au fost uciși.

Lupte intre forțele de rezis
tență populară și trupele regi
mului de la Pnom Penh, spriji
nite de efective militare saigo
neze, s-au desfășurat, dc aseme
nea, in împrejurimile orașelor 
Suong și Snoul.

Industria cuprifer 
va fi naționalii
Referindu-se la măsurile ec°* 

nomice inițiate de guvernuI'AÂ'u, 
președintele chilian, Salvador 
Allende, a declarat, în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în 
zona minieră Chuquicamata, că 
industria cupriferă va fi națio
nalizată, cu toată opoziția forțe
lor reacțiunii interne și externe.

ȘEDINȚA SECRETARILOR 
COMISIEI MILITARE DE
ARMISTIȚIU IN COREEA

Rezoluția senatorilor
democrați americani

Intr-o acțiune fără precedent în istoria Congresului american, 
grupul senatorilor democrați, care, după cum se știe, formează 
majoritatea în camera superioară, a adoptat o rezoluție cerînd 
președintelui Nixon să fixeze data de 31 decembrie 1972 drept 
termen limită pentru retragerea tuturor 
Asia de sud-est.

trupelor americane din

Tepavaț
baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, ale deplinei egalități, 
respectului reciproc, neameste
cului in treburile interne, — a 
declarat Gromiko. la un dineu 
oferit in cinstea lui Tepavaț.

La rindul său, Mirko Tepavaț 
și-a exprimat convingerea că a 
fost creată o bază bună pentru 
dezvoltarea cu succes a relații
lor dintre cele două țări. El a 
subliniat că, in ultimii cinci ani, 
schimburile economice dintre 
cele două țări s-au dublat și că 
acordul de lungă durată preve
de continuarea intr-un ritm si
milar a acestor schimburi. 
Referindu-se la unele probleme 
ale continentului european, mi
nistrul iugoslav a relevat. între 
altele, Însemnătatea pregătirilor 
pentru ținerea conferinței de 
securitate in Europa.

• ACTIVITATEA AEROPOR
TURILOR PARIZIENE Orly și 
Bourget continuă să rămînă se
rios afectată ca urmare a con
flictului de muncă izbucnit, în 
urmă cu cîteva zile, între perso
nalul navigant și conducerile 
companiilor „Air France", 
,,U.T.Ă.“ și „Air Inter".

ATAC ASUPRA
SEDIULUI UNEI SECȚII

A P. C. ITALIAN
DIN MILANO

In
spre 
unei
Italian au fost lansate două 
sticle incendiare provocînd pa
gube materiale. Agenția Ansa 
relevă că este pentru a doua 
oară în ultimele 48 de ore, 
după atentatul de la Napoli 
cînd persoane necunoscute a- 
tacă un sediu al unei secții a 
P-C. Italian.

cursul nopții de marți 
miercuri, asupra sediului 
secții din Milano a P. C.

S. II. A. împotriva
R.D. Vietnam

U Thant, secretarul general 
al O.N.U., a condamnat în mod 
liotărît raidurile aviației S.U.A. 
împotriva teritoriului R.D. Viet
nam, calificînd noile acte de a- 

■ gresiune americane drept un 
„factor care provoacă neliniște".

U Thant a împuternicit, tot
odată, pe reprezentantul său să 
reafirme declarația din 20 no
iembrie 1970, în care secretarul 
general al O.N.U. condamnă a- 
semenea 
S.U.A.

acțiuni agresive ale

GRUPUL 
ACUZĂ

DE EXPERTI O.N.U. 
REGIMURILE RASISTE 
DIN AFRICA

„Execuții
în masă"

Grupul ad-lioc de experți 
problemele drepturilor civile, 
creat de O.N.U. pentru a anche
ta politica de apartheid promo
vată în Africa de sud-vest, a a- 
cuzat marți Portugalia că a ini
țiat „execuții în masă împotriva 
persoanelor suspectate că se opun 
regimului" în Angola, Mozambic 
și Guineea-Bissau. Grupul decla
ră, de asemenea, că regimul ra
sist din Rhodesia a ordonat îm
pușcarea patrioților rhodesieni 
care luptă împotriva supremați
ei albe. In ce privește situația 
patrioților* din R.S.A., se relevă 
că, din 1968, au fost uciși în în
chisori 340 de deținuți politici, 
în raportul alcătuit în urma an
chetei, grupul O.N.U. constată 
că autoritățile din R.S.A. se fac 
vinovate de crimă de genocid.

în

Rezoluția, care nu are efect 
juridic, exprimă hotărîrea sena
torilor democrați de a depune 
eforturi intense în cadrul actua
lei sesiuni a Congresului pentru 
a se pune capăt implicării în ■ 
Indochina și a se realiza retra
gerea tuturor trupelor america
ne". „Telul rezoluției, a declarat 
liderul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield, este 
de a se ajunge cit mai rapid la 
încheierea acestui război tragic 
și greșit".

Adoptarea documentului, care 
survine la mai puțin de 24 de 
ore de la „declarația de intenții" 
— cu un conținut similar — dată 
publicității de Comitetul politic 
al partidului democrat, mar
chează o recrudescență bruscă 
a criticilor față de politica ad
ministrației în Asia de sud-est. 
Senatorul Edmund Muskic, care 
se numără printre candidații po
tențiali ai partidului democrat 
la viitoarele alegeri prezidenți
ale, a atacat puternic politica 
de vietnam'izare, care, a arătat 
el, „este greșită, indiferent dacă 
dă sau nu roadele așteptate". 
Cerînd o retragere completă, 
pînă la sfîrșitul acestui an. a 
trupelor S.L'.A. din Indochina, 
Muskie a declarat că, oricare va 
fi rezultatul vietnamizării,

Represiuni

polițienești
■

în Spania
In Spania continuă represiuni

le polițienești. La Barcelona, 16 
studenți au fost arestați luni în 
timpul unei adunări, considerată 
„ilegală", ce se desfășura în să
lile facultății de litere și filozo
fie din localitate La Madrid, 
poliția a intervenit pentru a îm
prăștia sute de studenți care ma
nifestau în fața Ministerului In
formațiilor împotriva închiderii 
școlii de ziaristică.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Bueurești, Piața „Seinteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se faa la otiffiiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl instituții.

„Statele 
stare de 
prezență 
în Indochina".

Unite vor veni, cu o 
război continuă și o 
americană indefinită

La Panmunjon a avut loc o 
nouă ședință a secretarilor Co
misiei militare de armistițiu în 
Coreea, informează agenția 
A.C.T.C. Reprezentantul R.P.D. 
Coreene a protestat în legătură 
cu faptul că partea americană a 
încălcat din nou acordul de ar
mistițiu introducînd în zona de
militarizată spioni înarmați și a 
declanșat un incendiu cu scopul 
evident de a provoca pagube 
părții nord-coreene. Reprezentan
tul R.P.D. Coreene a cerut păr
ții adverse ca asemenea acte să 
nu se mai repete.

..

TINERETUL LUMII ’

Copii in fabrici și
*

absolvenți șomeri
Citim în cotidianul milanez CORRIERE DELA SERRA : „Fe

nomenul copiilor italieni care în loc să meargă la școală lucrează 
a luat proporții îngrijorătoare. Nu mai este vorba de cazuri izolate 
c* ° dramă care antrenează mediul muncitoresc, mai ales în 
sud . Aflăm astfel (continuăm să cităm din cotidianul amintit), 
că „mii de familii sînt împinse de grele nevbi materiale să 
arunce pe piața muncii copii între 7 și 12 ani" și că „dc fapt, 
cea mai mare parte a familiilor care vin din sud în nordul in
dustrializat constată că nu se pot descurca, cel puțin în primii 
ani, dacă nu trimit la muncă și pe cei mai tineri membri ai lor". 
Cifre semi-oficiale disponibile în capitala italiaiiă arată că numă
rul copiilor folosiți in diferite munci industriale sau în rețeaua 
de deservire urbană (în pofida interdicțiilor legale) trece de 
500 000.

Și, în vreme ce jumătate de milion de copii care ar trebui 
să stea pe băncile școlilor elementare muncesc în fabrici, ateliere 
sau magazine, 100 000 de tineri care au absolvit școli de diferite 
grade și care au vîrsta legală pentru angajarea în cîmpul muncii 
nu găsesc de lucru (dintre aceștia numai 20 Ia sută au doar 
școala elementară ; restul de 80 la sută au studii medii și supe
rioare ; printre ei se află nu mai pu(in de 123 000 cu diplome 
universitare). La această veritabilă armată de tineri fără locuri 
de muncă, trebuie adăugați cei aproape 150 000 de tineri care au 
fost nevoiți să părăsească în ultimii trei ani Italia în căutare 
de lucru.

Copii care lucrează și tineri absolvenți șomeri.
Cotidianul milanez care ne furnizează toate aceste date nu 

exprimă poziții de stînga și nu abordează problemele de pe po
zițiile populației muncitoare. Explicația pe care, o dă acestei si
tuații este, însă, judicioasă : „Patronii preferă să dea de lucru 
copiilor, retribuiți la limite inferioare. Ei preferă, de asemenea, 
să țină în așteptare, într-un fel de zonă de parcare, sute de mii 
de tineri ca o mînă de lucru disponibilă și un pion de manevrat 
pe piața mîinii de lucru".

P. N.

Tiparul i Combinatul poligratia „Casa Scînteii'


