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CUV î NT A RE A
tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Stimați tovarăși,

Plenara 
jdine de 
;In cadrul ei au fost analizate 
probleme de o deosebită impor
tanță pentru activitatea socie
tății noastre socialiste. In cu
vântul tuturor vorbitorilor au 
fost evidențiate rezultatele bune 
Obținute de poporul nostru în 
realizarea cincinalului și, tot
odată, s-a exprimat acordul față 
de proiectele de legi și hotărîri 
supuse dezbaterii, față de mă
surile preconizate pentru îm
bunătățirea activității în dife-

noastră a avut o or- 
zi destul de bogată.

rite domenii ale vieții sociale.
De asemenea, în cursul dis

cuțiilor au fost formulate o 
serie de observații critice, în 
cea mai mare parte pe deplin 
îndreptățite, precum și o serie 
de propuneri de care va trebui 
să se țină seama în definiti
varea hotărîrilor respective ca
re, de altfel, urmează să fie 
supuse dezbaterii publice, iar 
apo.i aprobării Marii Adunări 
Naționale, spre a primi carac
ter de lege. Ca atare, am putea 
aprecia că dezbaterile plenarei 
au fost deosebit de rodnice.

Bilanțul marilor
-*

realizări și transformări
înnoitoare în viata

economică și socială
a patriei noastre

Din analiza rezultatelor dez
voltării ..economico-sociale a ță
rii din ultimii cinci ani reiese 
că Directivele Congresului al 
IX-lea și prevederile planului 
cincinal 1966.—1970 au fost rea
lizate cu succes.. Ați luat cu
noștință de 
îndeplinirii 
voi referi 
cestor cifre 
turor membrilor
Central, tuturor membrilor de 
partid, întregii țări, să constate 
ce drum lung am străbătut în 
acest cincinal în dezvoltarea 
pe o treaptă superioară a 
cietății noastre socialiste.

In mod deosebit vreau 
subliniez succesele obținute 
aplicarea consecventă a politi
cii noastre de amplasare rațio
nală, armonioasă, a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării. In ultimii 5 ani s-au rea
lizat în această direcție lu
cruri deosebit de importante. 
Nu există județ unde să nu fi 
fost construite întreprinderi in
dustriale, unde să nu se fi în
registrat o vie dezvoltare eco
nomică, culturală și socială. De 
altfel, și numeroși vizitatori 
străini remarcă drept un as
pect esențial tocmai această ca
racteristică a construcției so
cialiste din țara noastră. Apli- 
cînd această politică, noi am 
pornit de la învățătura mar
xistă, de la conceptul că edi
ficarea socialismului și comu
nismului presupune ridicarea la 
o viață nouă — așa cum spu
neau Marx și Engels — a tu
turor localităților, pentru ca 
fiecare să poată duce o acti
vitate înfloritoare, independen
tă, în toate domeniile existen
ței sociale. Or, amplasarea te
ritorială judicioasă a diferite
lor activități industriale, dez
voltarea forțelor de producție 
în toate zonele țării merg toc
mai în direcția creării condi
țiilor pentru ridicarea tuturor 
localităților, a tuturor comune
lor la un nivel superior de ci
vilizație materială și spiritua
lă. De altfel, se află în studiu 
măsuri pentru ca, în următorii 
10—15 ani. să se poată crea 
în România, noi zeci și zeci 
de centre orășenești în jurul 
cărora să graviteze mai multe 
comune și care să se dezvolte 
puternic pe planul industriei, 
Invățămîntului, culturii, intensi- 
ficînd toate activitățile menite 
să asigure 
condițiilor 
lației.

Cred că 
că rezultatele 
mai cu seamă în perioada a- 
■ ilor din urmă în acest dome- 
*<u s’int și o urmare a acțiu
ni de reorganizare administra- 
•v-teritorială a țării noastre.

Toate marile succese obținu
te1 în dezvoltarea economică și 
fțcială a patriei, în înflorirea 
multilaterală a soeietâții noas- 
► e socialiste în cincinalul care 
a trecut 
toare a 
generale 
care, în 
se călăuzește neabătut după în
vățătura marxist leninistă, apli
că adevărurile și legile gene
rale ale socialismului la con-

datele concrete ale 
planului și nu mă 
la ele. Tabloul' a- 
dă posibilitatea tu- 

Comitetului

so-

să 
în

ridicarea generală a 
de viață ale popu-

trebuie să amintim 
bune obținute

sînt o dovadă grăi- 
justeței liniei politice 
a partidului nostru 
întreaga sa activitate,

dițiile concrete ale României.
Ceea ce am înfăptuit în â- 

cești ani este rezultatul efor
turilor pline de abnegație de
puse de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități con
locuitoare. Realizările remarca
bile ale acestui cincinal, ca de 
altfel toate succesele obținute 
în perioada istorică de după 23 
August, se datoresc faptului că 
întregul nostru popor, muncind 
cu elan și învingînd greută
țile care i-au stat în cale, a 
urmat și înfăptuit neabătut li
nia politică, programul parti
dului nostru.

De la înalta tribună a Co
mitetului Central adresăm cele 
mai calde felicitări și mulțu
miri poporului nostru, pentru 
marile realizări obținute pînă 
acum, pentru munca eroică de
pusă în vederea dezvoltării so
cialiste a României. (Aplauze 
puternice).

Ne adresăm, în primul rînd, 
clasei muncitoare — clasa con
ducătoare a societății noastre 
socialiste — care prin munca 
sa neobosită de fiecare zi, prin 
vasta și rodnica sa activitate 
creatoare dovedește în practică 
că își îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică, garantînd dez
voltarea cu succes a noii noas
tre societăți.

In al doilea rînd, ne adre
săm țărănimii cooperatiste, cît 

.și celei cu gospodărie particu
lară, tuturor lucrătorilor și spe
cialiștilor din agricultură, care, 
urmînd chemarea partidului, au 
dezvoltat și dezvoltă cooperati
vele de producție, unitățile a- 
gricole de stat, obțin rezultate 
tot mai bune în ridicarea în
tregii noastre agriculturi.

In al treilea rînd, ne adre
săm intelectualității patriei. Cu
noaștem cu toții — și în cursul 
plenarei mai mulți tovarăși au 
subliniat — că,, în contextul 
revoluției tehnico-științifice de 
astăzi, 
mult o 
ducției 
folosirii 
toate < 
se poate construi cu succes so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată, se poate asigura 
victoria comunismului. Putem 
afirma că intelectualitatea noas
tră a răspuns 
cinste acestor 
făptuind, ca și 
ai muncii, cu 
fermitate, linia 
tidului nostru.

Ne adresăm, 
celorlalte categorii sociale, tu
turor cetățenilor patriei care, 
prin munca 
contribuit la 
lui cincinal, 
mâniei.

Paralel cu rezultatele 
nute în dezvoltarea bazei 
teriale a societății noastre, în 
acești ani s-a realizat o tot 
mai strînsă apropiere între 
muncitori, țărani și intelectuali, 
precum și celelalte categorii so
ciale, s-a întărit și cimentat tot 
mai puternic alianța clasei mun
citoare cu țărănimea, cu inte
lectualitatea — forța de granit 
a orînduirii noastre socialiste,

garanția înfăptuirii cu succes a 
tuturor sarcinilor de viitor.

> Consider, 
i cesar să 
i special, 
! cuitoare, 
i nitate și , _ .

mân — au adus o contribuție 
de preț la obținerea tuturor 

: marilor noastre realizări. Apli
carea neabătută a politicii mar- 
xist-leniniste în problema na
țională, asigurarea în fapt a 
deplinei egalități în drepturi 
între toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, 
preocuparea constantă pentru 
industrializarea tuturor zone
lor, deci pentru crearea bazei 
economice de realizare efecti
vă a egalității în drepturi — 
toate acestea au consolidat și 
mai mult prietenia și colabo
rarea dintre poporul român și 

1 naționalitățile conlocuitoare, au 
întărit unitatea întregului nos
tru popor, coeziunea națiunii 
noastre socialiste.

In acești ani partidul și gu
vernul au luat o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea con
ducerii și planificării econo
miei, a întregii activități 
ciale. Un rol important 
avut în această direcție hotărî- 
rile Conferinței Naționale din 
1967. Reorganizarea administra- 
tiv-teritorială înfăptuită de 
partidul nostru a asigurat a- 
propierea conducerii de unită
țile de jos. S-a acționat, obți- 
nîndu-se un șir de succese în 
lichidarea centralismului exce
siv, în lărgirea atribuțiilor și 
autonomiei organelor locale și 
a întreprinderilor — deși tre
buie să spunem cinstit că ceea 
ce am înfăptuit pînă acum 
constituie numai un început, 
că în această direcție mai avem 
încă de parcurs un drum des
tul de lung. Măsurile care ur
mează să fie luate în cursul 
acestui an vor asigura aplica
rea tot mai fermă în viață a 
hotărîrilor Conferinței Naționa
le, a Directivelor Congresului 
a] X-lea al partidului.

Ca urmare a măsurilor luate 
de partid, am asistat și asis
tăm la o participare tot mai 
activă a oamenilor muncii la 
conducerea activității econo- 
mico-sociale, la elaborarea tu
turor hotărîrilor importante ce 
privesc politica internă și ex- 
tegnă a țării. S-a lărgit și per
fecționat democrația socialistă 
care — așa cum se știe — 
constituie un proces continuu. 
Ceea ce am realizat pînă 
acum în această direcție nu 
poate fi considerat ca o limită 
maximă ci, dimpotrivă, ca o 
etapă care a deschis drumul 
spre perfecționarea și lărgirea 
continuă a formelor de parti
cipare a poporului la condu
cerea întregii societăți.

Am mai. spus și în alte îm
prejurări — și cred că 
bine să subliniem aceasta 
acum cînd facem bilanțul ul
timilor cinci ani — că succese
le cele mai însemnate pe care 
le-am obținut sînt legate de 
formarea omului nou, de trans
formările adînci care au loc. 
în conștiința cetățenilor patriei 
noastre, atît ca rezultat al

sarcinilor
de asemenea, ne

ne adresăm, în mod 
naționalităților conlo- 
care — în strînsă u- 
frăție cu poporul ro-

so- 
au

esfe
Și

dezvoltării forțelor de produc
ție, cît 
derii 
pagării 
tivității 
de societatea noastră, 
cum se știe, în această 
oadă s-au format sute de mii 
de cadre în toate domen-iile de 
activitate, s-a trecut la învă- 
țămîntul de zece ani, au fost 
organizate numeroase forme de 
ridicare a calificării tuturor 
oamenilor muncii. Și în • viitor, 
tovarăși, ceea ce ne propunem 
să înfăptuim se va realiza în 
măsura în care vom ști să ne 
preocupăm de transformarea 
omului, de ridicarea nivelului 
cunoștințelor sale generale. 
Mersul nostru înainte se va 
asigura prin aceea că toți oa
menii muncii se identifică cu 
politica de construcție socialis
tă, acționînd ca unul s 
pentru transpunerea ei 
viață.

Creșterea nivelului de 
— după cum ați putut 
stata și din proiectul de co
municat — s-a realizat la ni
velul minim stabilit de Direc
tivele Congresului al IX-lea 
al partidului. Cifrele referitoa
re la consumul produselor a- 
limentare și industriale de
monstrează că, în general, des
facerea mărfurilor pe piață a 
înregistrat o creștere substan
țială, la unele bunuri consu
mul dublîndu-se față de anul 
1965. In același timp, crește
rea fondului general de sala
rii pe țară, sporirea număru
lui de persoane salariate din- 
tr-o familie s-au răsfrînt po
zitiv asupra standardului de 
viață al populației. Situația 
materială a oamenilor muncii 
s-a îmbunătățit, de asemenea, 
și ca urmare a creșterii cu 
peste 30 la sută a pensiilor, 
a sporirii indemnizațiilor pen
tru naștere și alocațiilor pen
tru copii, a măriri-i burselor 
studenților. O influență impor
tantă asupra nivelului de trai 
al cetățenilor a avut și spo
rirea continuă a cheltuielilor 
sociale făcute din bugetul 
statului, care însumează 5 500 
lei anual pe o familie, deci cu 
peste 2 000 lei mai mult decît 
cu 5 ani în urmă. Toate a- 
ceste elemente relevă faptul 
că, apreciind pe ansamblu, în 
acești ani s-au realizat sarci
nile trasate de Congresul al 
IX-lea de îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale poporului, 
că tot ce s-a făurit și se fău
rește în patria noastră este în
chinat omului, bunăstării 
fericirii sale. Și în viitor 
acorda o atenție deosebită 
voltării serviciilor sociale 
tuite, asigurînd ca 
bunăstării generale să se rea
lizeze atît prin creșterea sala
riilor, cît și prin sporirea chel
tuielilor sociale ale statului. 
De altfel această tendință se 
manifestă tot mai accentuat în 
ultimul timp nu numai în ță
rile socialiste, ci chiar și în 
unele țări capitaliste.

In noul plan cincinal se pre
vede ca salariul real să creas
că cu circa 20 la sută față de

și ca urmare a extin- 
învățămîntului, pro- 

științei și culturii, ac- 
educative desfășurate 

După 
peri-

singur 
în

viață
con-

Și 
vom 
dez- 
gra- 

ridicarea

1970. In legătură cu aceasta 
ne gîndim să trecem încă din 
1972 la majorarea salariilor, în 
așa fel îneît sporul de sala
riu pe care îl va primi fiecare 
salariat în cursul cincinalului 
să fie eșalonat în două tranșe 
spre a asigura astfel posibili
tatea suportării în bune con- 
dițiuni de către economia noas
tră a efortului financiar res
pectiv. Acțiunea de majorare 
a salariilor în noul cincinal 
va fi începută tot pornind de 
la salariile mici, astfel îneît 
în 1975 salariul minim în eco
nomia noastră națională Se va 
ridica la circa 1100 
față de 800 cît este

Pentru a veni în sprijinul 
familiilor cu venituri 
și cu mulți copii, încă în 
doua parte a anului curent se 
vor lua măsuri pentru crește
rea alocațiilor pentru copii. Se 
va asigura, de asemenea, dez
voltarea construcției de creșe, 
realizarea altor cheltuieli cu 
caracter social, pentru ca, pa
ralel cu creșterea salariului 
nominal, să se realizeze ridi
carea salariului real, înfăptu
irea prevederilor de îmbună
tățire a condițiilor de viață 
ale populației stabilite de Con
gresul al X-lea și incluse în 
proiectul planului cincinal.

Făcînd, tovarăși, bilanțul 
succeselor obținute în acești 
ani putem spune că partidul 
nostru, Comitetul său Central 
și-au îndeplinit cu fermitate 
și în bune condiții rolul 
forță politică conducătoare a 
societății noastre. Aceasta 
și făcut să crească și mai mult 
prestigiul și autoritatea sa în 
rîndul maselor, încrederea cu 
care este urmat de întregul 
popor.

Doresc ca de la această tri
bună să adresez felicitări și 
cele mai calde mulțumiri or
ganizațiilor partidului 
tuturor membrilor de 
pentru munca eroică 
șurată în vederea înfăptuirii 
marilor sarcini de dezvoltare a 
economiei și culturii, a unirii 
tuturor forțelor poporului în 
lupta centru înflorirea patriei 
socialiste.

Paralel ou îmbunătățirea or
ganizării întregii societăți, în 
acești ani s-a perfecționat și 
activitatea generală a partidu
lui nostru, stilul și metodele 
de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, s-au în
tărit legăturile partidului 
masele largi populare.

O dată cu mulțumirile adre
sate de către Comitetul Central 
întregului popor, ne exprimăm 
convingerea, acum la începutul 
muncii pentru realizarea noului 
cincinal, că, sub 
partidului, oamenii 
patria noastră vor 
pentru înfăptuirea 
Congresului al X-lea, a măre
țului program de dezvoltare 
multilaterală a României socia
liste.

Subliniind succesele remarca-

de lei, 
astăzi.

mai mici
a

nostru, 
partid 
desfă-

conducerea 
muncii din 
face totul 

directivelor

(Continuare în pag. a 2-a)
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a
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al 
al 
de

competentă a 
urma studiu- 

al fiecărui e- 
de asemenea.

1971, a

tineretului

de reținut este și

pregătite

(ari • • •

Constantin DANILA 
tehnician E.M. Aninoasa

au reparat și redat 
un număr de 25 va- 
zăceau prin incinta

vagonete, 
valorifica- 

in terne, 
repararea

să focă lucrările 
fără a scoate de 

materiale și piese 
pentruschimb

ce presupunea 
unor resurse

SEMICENTENARULUI
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Forme noi
pregătire politico-ideologică 

a

in activitatea da

Joi, 11 februarie 
avut loc, la Liceul de cultu
ră generală din Petroșani, 
constituirea clubului „Dez
bateri ale lucrărilor social- 
politice", care va fi afiliat 
pe lingă Cabinetul munici
pal de partid. La constitui
rea și deschiderea clubului 
au participat tovarășii Gheor
ghe Furdui, secretar al Co
mitetului municipal <le par
tid, Constantin Purcilean, se
cretar al Comitetului ju
dețean al U.T.C. Hunedoara, 
Vasile Văcaru, secretar 
Comitetului municipal 
U.T.C. Petroșani, activiști 
partid, cadre didactice.

Ca invitat de onoare, a 
participat prof. univ. dr. Du
mitru Almaș care a vorbit 
celor peste 60 elevi constitu
it! în club despre rolul po
liticii în contemporaneitate, 
despre importanța studierii

lucrărilor politico-sociale, 
documentelor Partidului Co
munist Român, pentru dez
voltarea gîndirii și persona
lității fiecărui tinăr.

In cuvîntul său tov. Con
stantin Purcilean a subliniat 
principalele probleme care 
trebuie să fie urmărite pen
tru pregătirea 
dezbateriloi- în 
lui individual 
lev, sugerînd, 
elementele care pot fi utili
zate pentru crearea unei in
tense atmosfere de studiu.

Au fost apoi alese organe
le de conducere și de lucru 
ale clubului. Președinte de o- 
noare a fost ales scriitorul 
și istoricul Dumitru Almaș, 
iar în funcția de președinte 
a fost ales prof. Simion Pă- 
răian, directorul Liceului de 
cultură generală din Petro
șani.

Iosif Ziler și Mihai Ignat 
de la mina Paroșeni surprin
și într-o ultimă discuție îna
inte de începerea montajului 
unei noi pompe centrifuge

La mma Aninoasa, acțiunile, 
inițiativele salariaților pentru 
sporirea rodniciei muncii în 
cinstea semicentenarului parti
dului îmbracă cele mai diversa 
forme. Zilele trecute mecanicii 
de locomotive de mină din e- 
chipa condusă de loan Vîlcea 
au luat hotărîrea de a puna 
umărul la refacerea parcului 
de vagonete al minei și, indi
rect, prin aceasta, la sporirea 
capacității de transport în sub
teran, îmbunătățirea deservirii 
locurilor de muncă. Un prim 
obiectiv al acțiunii a fost pus 
în aplicare în ziua de 7 februa
rie : Dumitru Găman, Ștefan 
Feier, Andrei Horvath, Iosifl 
Albert, Constantin Boceanu, Ion 
Diaconescu, Vasile Gheorghe și 
Petru Demian, în frunte cu șe
ful echipei mecanicilor de lo
comotive, 
producției 
gone te ce 
minei.

Demn 
faptul că echipa mecanicilor 
și-a propus 
de reparații 
la magazie 
de 
ceea 
rea 
Intr-adevăr, pentru 
celor 25 de vagonete aa fost 
folosite materiale recuperata 
(rulmenți, tampoane, cîrlige, 
minere, trenuri de roți etc.) de 
la vagonetele casate și scoase 

circulație. Valoarea aces- 
— deci a economiilor de 

materiale — se cifrează la
7 000 lei. La această sumă se 
adaugă valoarea manoperei e- 
conoriiisite care-se ridică la
8 000 de lei.

Obiective
in vederea predării

Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M. a pregătit — în vederea 
predării către beneficiar — instalația pentru încălzirea 
aerului de la puțul nr. 10 al E.M. Vulcan (unde urmează 
să se efectueze de constructor, împreună cu beneficiarul, 
probele prevăzute) și postul trafo 6/0,4 KV la puțul de 
aeraj nr. 1, E.M. Livezeni. La ultimul obiectiv, frontul de 
lucru este astfel creat incit întreprinderea Electromontaj 
Sibiu să treacă de urgență la echiparea postului trafo 
cu utilajul pregătit de beneficiar.
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știința devine tot mai 
forță materială a pro- 
și că numai pe baza 

i cuceririlor științei în 
domeniile de activitate

și răspunde cu 
deziderate, în- 
ceilalți oameni 
consecvență și 

generală a par-

de asemenea, și

lor neobosită au 
înfăptuirea plănu
ia progresul Ro-

obți-
ma-

Ședința Biroului Executiv
al Consiliului National

al Frontului Unității Socialiste
Vineri, 12 februarie a. c., a avut loc, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința 
Biroului Executiv al 
liste.

Biroul Executiv a 
care organizațiile din 
o pot aduce la realizarea Programului Național 
de gospodărire rațională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, de
secări, combaterea eroziunii solului și de apă
rare împotriva inundațiilor. Biroul Executiv a 
hotărît să adreseze întregului 
al Consiliului Frontului Unității 
participa la înfăptuirea acestui 
de importanță deosebită pentru 
economică și socială a țării.

Biroul Executiv a examinat problemele dez
voltării și perfecționării controlului obștesc asu
pra diverselor sectoare <le servicii pentru popu
lație și a aprobat inițierea unui proiect de 
lege privind organizarea și desfășurarea con
trolului obștesc.

Biroul Executiv a examinat informările pre
zentate de Uniunea Scriitorilor, Uniunea Com-

Frontului Unității Socia-

examinat contribuția pe 
Frontul Unității Socialiste

popor un apel 
Socialiste de a 
măreț program 
întreaga viață

pozitorilor și Uniunea Artiștilor Plastici cu pri
vire la activitatea pe care o desfășoară în ve
derea educării socialiste a tineretului. Apreciind 
pozitiv această activitate, Biroul Executiv a 
recomandat ca, împreună cu Ministerul Invăță- 
mîntului și Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, uniunile de creație să desfășoare și în 
viitor o intensă muncă pentru dezvoltarea con 
științei socialiste a tinerei generații și creșterea 
nivelului său de cultură, pentru a contribui ia 
sporirea participării active a tineretului la în
treaga operă de edificare a socialismului, la 
ridicarea multilaterală a patriei noastre.

Biroul Executiv a examinat și aprobat dare, 
de seamă cu privire la relațiile internaționali- 
ale Frontului Unității Socialiste în anul 191 
și proiectul de plan pentru anul 1971, informa
rea referitoare la realizarea bugetului pe anul 
1970 și proiectul de buget pe anul 1971, precum 
și planul de muncă pe primul semestru 
nului 1971.

A fost hotărîtă convocarea Consiliului 
nai al Frontului Unității Socialiste în 
lunii martie.

al a-

Națio-
cursul

...la
• •prepara ții...

In luna care a trecut, pe an
samblul Văii Jiului, a fost ra
portată o depășire substanțială 
la producția, netă de cărbune 
spălat : peste 17 000 de tone, 
o cifră frumoasă în bilanțul 
începutului de nou an, de nou 
cincinal, un rezultat care face 
cinste preparațiilor Văii Jiului. 
La sortat, sporul general atinge 
4265 de tone, din care ponde
rea cea mai marc (peste 3570 
de tone) revine preparației 
Lupeni. Tot aici, vrednicia și 
perseverența colectivului au de
cis cumularea a mai mult de 
4800 de tone la sortul pentru 
cocs. Tînărui colectiv al pre
paratorilor din Coroiești a în
registrat un plus de 5640 de 
tone la sortul spălat normal, 
ceea ce reprezintă mai bine de 
50 la sută din cantitatea dată 
peste plan, pe întregul bazin. 
La depășirea de peste 19 000 
de tone la sortimentul de se- 
micocs au contribuit, în ordine, 
preparațiile Coroești și Petrila. 
La brichete, clasamentul hărni
ciei are... liderul schimbat : 
locul întii — Petrila, cu un 
spor aproape dublu față de cel 
obținut la Coroești. Planul total

de brichete s-a realizat în pro
porție de 106 la sută.

In comparație cu aceste re
zultate de prestigiu, „socotelile" 
decadei I a lunii februarie ne 
pun în încurcătură, descumpă
nesc în ultima instanță. De ce ? 
Pentru că există cifre pozitive 
numai la spălatul normal — cca. 
1000 de tone —, decise în ex
clusivitate de preparați-a 
Lupeni, și ia semicocs ( + 
de tone). In rest — numai 
nusuri ...Nu e o situație 
mală. La toate preparațiile
buie să se întreprindă acțiuni 
eficace, să se concretizeze cu 
operativitate cele mai adecvate 
măsuri pentru ca întregul plan 
sortimental să fie realizat în 
mod ritmic. In caz contrar, „pre
cipitările" din finalul lunii vor 
aveți cu siguranță repercusiuni 
nedorite asupra activității de 
preparare din Valea Jiului. Și 
apoi, preparațiile ne-au obișnuit 
cu altă manieră de lucru, și nu 
' rem să ne schimbăm părerea...

din 
1145 
mi

la o r- 
tre-

La unitățile
mintere...

pe „agendele de lucru11, în con
cordanță cu indicațiile date de 
conducerea de partid și de stat 
referitoare la ridicarea pe trep
te superioare a activității de 
producție. Această realitate a 
demonstrat-o convingător, în pe
rioada cuprinsă între 1 ianua
rie — 10 februarie a.c. — ex
ploatările Lonea, Dîlja și Petri
la, unde se constată, în general, 
scăderi vizibile, atît în ceea ce 
privește conținutul de cenușă, 
cît și umiditatea produsului, ex
pediat către beneficiar. E.M. 
Paroșeni dă semne insistente de 
redresare : dacă în ianuarie ti
vea punctaj necorespunzător la 
ambii indicatori, după trecerea 
primei decade din februarie 
și-a îmbunătățit cenușa cu 1,6 
puncte și nu „plusează" nici 
umiditatea planificată. Mina 
Lupeni, în schimb, fruntașă la 
producția de cărbune, acordă, 
la începutul lunii curente rabat 
calității... Și ăsta nu e bine. 
Exploatările miniere Aninoasa, 
Vulcan, Uricani și Bărbăteni 
persistă în rezultate necores
punzătoare în

Situația ca 
dea de gîndit 
zători de la
Se impune o mobilizare 
vie, o urmărire mai concretă 
și mai energică a acestor im
portanți indicatori.

...preocuparea pentru o extracție 
de calitate, pentru un produs cît 
mai corespunzător adus la ziuă 
continuă să fie un punct forte

acest sens.
atare trebuie să 
factorilor răspun- 
minele în cauză, 

mai
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bile, nu putem spune că în 
acest cincinal în activitatea 
noastră nu s-au manifestat și 
neajunsuri, nu au fost și lip
suri. Există încă deficiențe în 
buna gospodărire a întreprin
derilor economice, în folosirea 
resurselor și posibilităților mari 
pe care le oferă economia noas
tră socialistă; se manifestă încă

Rolul și atribuțiile sindicatelor 
in etapa actuală a construcției 

socialiste din patria noastră
La ordinea de zi a plena

rei am avut și analiza activi
tății și rolului sindicatelor. A- 
ceasta este, după părerea mea, 
o problemă deosebit de impor
tantă a vieții noastre politice 
ți sociale. Este adevărat, ra
portul prezentat aici a oglin
dit numai în parte dimensiu
nile activității reale desfășu
rate de sindicate și nu a reu
șit să redea nici toate lipsu
rile din munca acestora. Cred 
că este necesar, tovarăși, să 
menționăm că în toți acești ani 
sindicatele au desfășurat o ac
tivitate intensă și au adus o 
contribuție substanțială la ma
rile realizări obținute de po
porul nostru în înfăptuirea pia
nului cincinal, în întreaga ac- 

. tivitate de construire a socia
lismului.

In ultimii ani au fost aduse 
o serie de clarificări cu pri
vire la sarcinile și rolul sindi
catelor în construcția socialis
mului, au fost îmbunătățite, în 
anumite privințe, formele și 
metodele de muncă ale acesto
ra. Au fost luate măsuri pen
tru sporirea atribuțiilor organi
zațiilor sindicale, care participă 
acum, la diferite nivele, înce- 
pînd cu Consiliul de Miniștri 
și terminînd cu întreprinderile, 
la activitatea organelor colec
tive deliberative de conducere, 
avînd posibilitatea să-și spună 
cuvîntul, să ia parte activă la 
adoptarea hotărârilor privitoare 
la dezvoltarea noastră socialis
tă. După cum ați văzut, sînt 
destule locuri unde sindicatele 
au lucrat bine, îndeplinindu-și 
cu cinste sarcinile ce le revin.

Pe drept cuvînt, mulți vor
bitori au subliniat însă lipsu
rile și neajunsurile din munca 
sindicală, mai cu seamă, din 
munca de conducere a sindica
telor. Sînt de acord cu cele 
mai multe din aceste critici 
și observații. Consider că tre
buie să atragem atenția îndeo- 

’ sebi asupra unei anumite bi
rocratizări a conducerii sindi
catelor, asupra faptului că u- 
nele forme organizatorice de 
astăzi, precum și compoziția 
organelor de conducere sindi
cală nu sînt corespunzătoare, 
făcînd ca participarea la acti
vitatea sindicatelor a oamenilor 
muncii care lucrează nemijlocit 
în producție să nu aibă greu
tatea cuvenită. Sînt, de ase
menea, de acord cu observa
țiile privind participarea nesa- 
îisfăcătoare a femeilor la ac
tivitatea de conducere a sin
dicatelor, slaba preocupare a 
sindicatelor pentru rezolvarea 
unor probleme de viață și de 
muncă ale femeilor.

Cu toate minusurile raportu
lui, el are meritul de a fi în
fățișat plenarei un șir de pro
bleme care preocupă sindica
tele, precum și orientarea pe 
care tovarășii care lucrează în 
acest sector se gîndesc să o dea 
activității lor de viitor. Rapor
tul a dat prilej membrilor 
Comitetului Central să anali
zeze munca sindicală și să facă 
o serie de propuneri valoroase 
în direcția perfecționării ei. De 
aceea, adunînd minusurile și 
plusurile, putem afirma că ra
portul și discuțiile au fost po
zitive.

Cred, tovarăși, că, în legă
tură cu activitatea sindicate
lor trebuie să avem în vedere 
că noi toți — inclusiv tova
rășii care lucrează nemijlocit 
în acest domeniu — am privit 
și mai privim încă problemele 
muncii sindicale sub influența 
unor concepții mai vechi, da- 
tînd din anii îndepărtați. Nu 
ne-am preocupat — și nici as
tăzi nu aș putea spune că ne 

' preocupăm în suficientă măsu
ră — să înțelegem condițiile 
noi în care trebuie să acțio
neze sindicatele. In țara noas
tră s-a schimbat mult rolul sin
dicatelor, iar vechea lozincă a 
„curelei de transmisie'* folosită 
și în anii de început ai con
strucției socialiste, nu mai co
respunde actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre. 
Am ajuns într-un stadiu de e- 
voluțîe socială oare ne impune 
să modificăm unele concepții 
despre rolul sindicatelor, des
pre formele de organizare și de 
activitate a acestora. Pentru a 
putea înțelege cît mai bine ro
lul sindicatelor în viața eco- 
nomico-socialâ a țării, trebuie 
să pornim de la faptul că în 
țara noastră, astăzi, clasa mun
citoare este clasa conducătoare 

■ a societății și că, în această 
valrtate, muncitorimea este și 
proprietară a mijloacelor de 
producție, conUnuînd să con
stituie în același timp prin
cipala forță productivă a so
cietății. In această calitate du
blă, de proprietar și producă
tor, clasei muncitoare ii revin 
răspunderi deosebite în întrea
ga activitate de dezvoltare a 
societății socialiste.

Desigur, in condițiile de azi, 
clasa muncitoare participă la 
conducerea societății în primul 
rînd prin intermediul Partidu
lui Comunist Român — foița 
politică conducătoare a între

fenomene de birocratism care 
impietează asupra eficienței ac
tivității economice și sociale și 
stînjenesc inițiativa oamenilor 
muncii, există încă neajunsuri 
în buna soluționare a proble
melor legate de condițiile de 
viață și muncă ale cetățenilor. 
Este știut că noi a trebuit să 
aducem o serie de corecturi 
și îmbunătățiri însuși planu
lui de stat. Ceea ce a consti

gii societăți — precum și prin 
intermediul organelor statului 
nostru socialist, care sînt or
gane ale puterii clasei munci
toare aliate cu țărănimea, or
gane ale puterii poporului mun
citor. Cred că este bine să 
reamintim aceste probleme de 
principiu pentru că numai în 
lumina lor vom putea să ne 
orientăm cu privire la rolul 
ce revine sindicatelor și la for
mele cele mai corespunzătoare 
de activitate a acestora.

Este adevărat că acest ca
dru despre care am vorbit nu 
epuizează foi-mele și posibili
tățile de participare a oameni
lor muncii la conducerea vieții 
sociale. Tocmai pornind de la 
această concluzie se impune ca 
sindicatele — care unesc to
talitatea clasei muncitoare și 
a altor oameni ai muncii — 
să asigure participarea tot mai 
intensă și activă a acestora la 
conducerea societății socialiste.

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție și perfecționarea rela
țiilor de producție impun ca o 
necesitate obiectivă lărgirea 
continuă a democrației socia
liste, crearea cadrului organi
zatoric cel mai corespunzător 
pentru participarea tot mai de
plină a celor ce muncesc la 
conducerea nemijlocită a vie
ții economice și sociale. In a- 
cest context trebuie analizat și 
rolul sindicatelor, locul lor în 
sistemul democrației socialiste 
din patria noastră. In condi
țiile de astăzi ale societății 
noastre, sindicatele trebuie să 
fie în primul rînd un larg fo
rum de reunire a oamenilor 
muncii pentru dezbaterea tutu
ror problemelor economico-so- 
ciale. Aceasta presupune, desi
gur, o nouă abordare a rolu
lui sindicatelor, a organizării 
și funcționării lor.

Sarcina centrală care, după 
părerea mea, trebuie să stea în 
fața sindicatelor, este dezvol
tarea continuă a forțelor de pro
ducție, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
construirea comunismului în 
România.

In calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție și ai 
produsului social, oamenii mun
cii sînt profund interesați în 
organizarea cît mai bună a pro
ducției, în asigurarea reproduc
ției lărgite, în creșterea neîn
treruptă a avuției naționale. 
Colectivului fiecărei întreprin
deri îi este încredințată o parte 
a mijloacelor de producție ale 
societății, ale întregului popor, 
pe care este chemat să o gos
podărească ca proprietar în așa 
fel încît să contribuie la creș
terea continuă a producției, la 
sporirea avuției naționale, la 
ridicarea bunăstării sale și a 
tuturor celor ce muncesc. Iată 
de ce organizația sindicală din 
fiecare întreprindere, pornind 
de la realitățile social-politice 
noi din țara noastră, trebuie să 
pună pe primul plan proble
mele producției, buna gospo
dărire a mijloacelor de care 
dispune unitatea respectivă.

Crearea comitetelor de di
recție și a consiliilor de ad
ministrație în întreprinderi, 
la care participă reprezen
tanți ai sindicatelor și ai sa- 
lariaților, reprezintă o formă 
eficientă de conducere colecti
vă a unităților de producție, 
și, în același timp, un nou pas 
în 'lărgirea democrației econo- 
mico-sociale. O importanță de
osebită au adunările generale 
ale salariaților, chemate să 
dezbată cele mai importante 
probleme ale conducerii și ges
tiunii economice a întreprinde
rilor.

In legea cu privire 1a or
ganizarea și conducerea unită
ților economice socialiste se 
prevăd noi măsuri de sporire 
a rolului oamenilor muncii în 
conducerea activității econo- 
mice-sociale și, implicit, de 
creștere a rolului și atribuții
lor sindicatelor. Avem în ve
dere, în primul rînd, lărgirea 
participării reprezentanților oa
menilor muncii în comitetele 
de direcție și în consiliile de 
administrație, sporirea rolului 
sindicatelor în organizarea 
și conducerea adunărilor ge
nerale ale salariaților — adu
nări cane vor avea un cuvînt 
greu în dezbaterea și elabora
rea planului de dezvoltare a 
întreprinderii, a planului de 
producție, în rezolvarea pro
blemelor sociale ale oamenilor 
muncii. întărind astfel răspun
derea întregului colectiv în 
conducerea și buna -func
ționare a întreprinderii res
pective. Dezbaterea rapoarte
lor, a dărilor de seamă ale co
mitetelor de direcție și consi
liilor de administrație trebuie 
să ducă de fapt la analizarea 
profundă a însăși muncii con
ducerilor întreprinderilor. E- 
ventuala dezaprobare de către 
adunarea generală a activității 
comitetului de direcție, deza
cordul cu darea de seamă vor 
însemna de f-apt dezavuarea 
conducerii întreprinderii, ceea 
ce va impune organelor supe
rioare să ia măsuri pentru 

tuit și constituie însă caracte
ristica generală a vieții noas
tre sociale este că Partidul Co
munist Român, poporul, au știut 
să depășească greutățile, au luat 
măsuri de înlăturare a lipsuri
lor și neajunsurilor, asigurând 
înfăptuirea în condițiuni bune 
a Directivelor Congresului al 
IX-lea, a planului cincinal, 
dezvoltarea multilaterală a so
cietății noastre socialiste.

îmbunătățirea muncii și, acolo 
unde este cazul, pentru schim
barea unora din cadrele de 
conducere, pentru ridicarea ni
velului activității generale a 
întreprinderii. In acest sens, 
în lege vor fi prevăzute obli
gații exprese pentru comitete
le de partid și consiliile popu
lare județene, pentru ministere 
și organele sindicale superioa
re. Aceste prevederi vor duce 
la creșterea reală a rolului 
clasei muncitoare, al oamenilor 
muncii în conducerea între
prinderilor, a întregii activi
tăți economice și sociale. 
Totodată aceasta va spori răs
punderea organelor de con
ducere colectivă din întreprin
deri în fața oamenilor muncii, 
va contribui la activizarea 
simțitoare a tuturor celor ce 
muncesc în viața economico- 
socială. In ultimă instanță, a- 
ceasta va reprezenta de fapt o 
nouă dezvoltare a democrației 
noastre muncitorești, a democra
ției socialiste.

In aceste condiții, sindicatele 
vor constitui, într-adevăr, pen
tru partid, cadrul de desfășu
rare organizată a consultării 
maselor, al dezbaterii de că
tre acestea a problemelor 
dezvoltării noastre economice 
și sociale. Este necesar ca sin
dicatele să fie lăsate să-și în
deplinească în mod corespun
zător acest rol și să nu se 
treacă peste capul lor în orga
nizarea dezbaterilor cu oame
nii muncii din întreprinderi. 
Pentru că trebuie să privim 
și autocritic : de multe ori, 
organele și organizațiile noas
tre de partid, pornind de la 
necesitatea de a se lucra mai 
operativ, ocolesc în practică 
sindicatele și realizează activi
tăți care cad exclusiv în sar
cina sindicatelor, peste capul 
acestora. De aceea nu pot fi 
de acord cu unele păreri po
trivit cărora problemele de 
producție, ale organizării știin
țifice a muncii revin organi
zațiilor de partid, sindicate
le rămînînd să se ocupe doar 
de activitatea culturală și e- 
ducativă. Cum am putea ac
cepta asemenea păreri, tova
răși ? Ar fi posibil ca, în ca
litatea lor de organizatori ai 
proprietarilor și producătorilor, 
sindicatele să ocolească pro
blemele esențiale ale econo
miei ? Se poate oare ca or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii, ridicarea ca
lității și productivității, proble
mele conducerii unităților e- 
conomice să poată fi soluțio
nate fără participarea sindica
telor ? Conducerea de partid a 
activității din întreprinderi 
trebuie înțeleasă în sensul uni
rii» tuturor forțelor, a creării 
tuturor condițiilor pentru ca 
sindicatele să-și poată înde
plini în mod optim rolul și 
atribuțiile ce le revin. Cred 
că la diminuarea și, în unele 
cazuri, chiar la pierderea 
prestigiului și autorității sin
dicatelor a contribuit și stilul 
de muncă al unor organe și 
organizații de partid care s-au 
substituit în practică activită
ții organelor sindicale.

Punînd în centrul atenției 
și muncii lor problemele pro
ducției, ale activității econo
mice, sindicatele nu trebuie să 
șe transforme în administratori, 
suprapunîndu-se conducerii ad
ministrative a întreprinderii. 
Totodată, a încredința sindica
telor aceste atribuții nu în
seamnă a le da dreptul de 
control asupra conducerii ad
ministrative, acest drept reve
nind adunării generale a sala
riaților. colectivului de oameni 
ai muncii, organizațiilor de 
partid.

Oeupîndu-se sistematic și 
eficient de organizarea știin
țifică a producției și muncii, 
de creșterea productivității, de 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a salariaților, de ridi
carea calității produselor, 
sindicatele trebuie să înțelea
gă — făcînd, totodată, să în
țeleagă pe fiecare om a'l mun
cii — că de rezolvarea acestor 
probleme, de creșterea oonti- 
nuă a eficienței eeomomice, de 
asigurarea reproducției lărgite 
depinde pînă la urmă ridica
rea bunăstării fiecărui salariat, 
a întregului oolectiv, a între- 
liiii societăți.

Pe drept cuvînt s-a subliniat 
aici că un loc primordial în 
activitatea sindicatelor trebuie 
să-1 ocupe problemele sociale, 
legate de condițiile de muncă 
și de viață ale clasei muncitoa
re, ale tuturor salariaților. Este 
adevărat că noi prevedem în 
planurile de stat creșterea sa
lariilor. a veniturilor, cheltu
ielilor social-culturale, dar a- 
ceasta nu reduce cu nimic 
dreptul și obligația sindicatelor 
de a urmări ca prevederile 
respective să fie realizate în 
condiții bune și la timp.

In întreprinderi sînt încă 
multe .probleme de rezolvat din 
acest punct de vedere- Au fost 
ridicate aici unele probleme 
cu privire la condițiile de viață 
și muncă ale femei'tor, cum ar 
fi problema cneșeJor, a muncii 
de noapte, ușurării activității 

gospodărești etc. Sînt, de ase
menea, probleme care privesc 
tineretul, legate de calificarea 
profesională, de condițiile lui 
de trai. Toate acestea trebuie 
să facă obiectul preocupării a- 
tente și perseverente a sindi
catelor, ca și a organizațiilor 
economice și de stat. Se pun, 
de asemenea, în întreprinderi 
probleme legate de mai buna 
organizare a locului de mun
că, de aplicarea măsurilor de 
protecție a muncii și altele, 
Trebuie să spunem că am chel
tuit în acest cincinal pentru 
protecția muncii peste 7 mili
arde de lei, dar n-am putea 
afirma că aceste fonduri au 
fost cheltuite întotdeauna cu 
grijă, că rezultatele în îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
au fost în raport cu aoeste e- 
forturi financiare. Din păcate 
există multe neajunsuri în a- 
ceastă privință. Se știe că, în 
acești ani, în Valea Jiului, ca 
și în alte zone miniere, au 
fost o serie de accidente care 
s-au soldat cu pierderi de 
vieți omenești.

Una din îndatoririle impor
tante ale sindicatelor este exer
citarea controlului asupra a- 
plicării legislației de protecție 
a muncii, asupra rezolvării a- 
cestej importante probleme so
ciale. Desigur, pentru lipsurile 
existente în această direcție 
poartă vina Și Ministerul Mun
cii, ca și celelalte ministere, 
care sînt chemate să acțione
ze concret pentru rezolvarea 
acestor probleme. Dar, în con
ducerea acestor ministere se 
află și reprezentanți ai sindi
catelor, care nu trebuie să facă 
acolo numai un act de pre
zență onorifică, formală. Re
prezentanții uniunilor sindicale 
în colegiile ministerelor tre
buie să ia parte activă atît ia 
soluționarea problemelor legate 
de dezvoltarea generală a ra
murii economice respective, cît 
mai ales la rezolvarea proble
melor legate de condițiile de 
viață și muncă ale salariați
lor, printre care un loc deo
sebit ocupă asigurarea protec
ției muncii.

Sindicatele au atribuții însem
nate și în repartiția de locu
ințe, precum și în soluționa
rea altor probleme sociale. In 
acest scop, ele fac parte din 
numeroase comisii — poate 
chiar din prea multe. Nu e 
suficient însă ca reprezentan
ții sindicatelor să fie incluși 
în asemenea organisme, impor
tant este modul în care ei își 
fac simțită prezența acolo. Oa
menii muncii trebuie să poată 
constata că sindicatele, organi
zația lor profesională știe să 
acționeze pentru rezolvarea pro
blemelor economico-sociale. In 
felul acesta, ele își vor ridica 
prestigiul și autoritatea, vfor 
putea realiza în practică rolul 
ce Ie revine în viața socială.

Sindicatele trebuie să facă 
din lichidarea unor neajun
suri ce apar în activitatea în
treprinderilor și ministerelor 
probleme centrale ale muncii 
lor. In acest scop, ele trebuie 
să acționeze cu energie, ridi- 
cînd, atunci cînd este cazul, 
aceste probleme în fața gu
vernului, mergînd, pentru solu
ționarea lor, pînă la condu
cerea de partid.

Atribuții importante au, de 
asemenea, sindicalele în edu
cația socialistă a oamenilor 
muncii. De altfel, ele au pen
tru aceasta la îndemînă prac
tic toate mijloacele culturale 
din întreprinderi, răspunzînd 
prin actuala noastră organi
zare de întreaga activitate cul- 
tural-artistică a salariaților. Pî
nă nu de mult, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă nu 
avea în această privință nici 
o atribuție și, ca s-o spunem 
cinstit, deși la ora actuală i-am 
dat ceva atribuții în acest sens, 
nu își face încă simțită pre
zența în această activitate.

Și în acest domeniu al acti
vității sindicale — activitatea 
cultural-educativă — există se
rioase neajunsuri. Desigur, da
că ne-am referi numai la ac
tivitatea artistică, putem spune 
că există o serie de rezultate 
bune. Aceeași situație se poate 
constata și în spoit, referin- 
du-ne însă numai la sportul 
de performanță. Dar dacă 
ne-am gîndi mai cu seamă la 
activitatea politico-educațivă și 
la activitatea sportivă de masă 
— care trebuie să cuprindă pe 
toți oamenii muncii, întregul 
tineret — nu ne putem declara 
satisfăcuți cu rezultatele obți
nute de sindicate.

In această privință trebuie 
spus că nu există încă o bună 
colaborare între sindicate și 
Uniunea Tineretului Comunist 
Știm cu toții că o mare parte 
a muncitorimii noastre, este al
cătuită din tineret; aven aeci 
de fabrici unde vârsta medie 
se înscrie între 20 și 25 de 
ani. Aceasta face ca educația 
tineretului, formarea sa să con
st! tue o problemă de oe-a mai 
■mare importanță. Se știe, de 
•asemenea, oă anual vin în în
treprinderi sute de mii de oa
meni din mediul rimai, în ma
rea tor majoritate tineri. Tot 
acest .personal — și mai ales 
tineretul — trebuie bine pre
gătit din punct de vedere pro
fesional, trebuie ajutat să-și 
ridice nivelul politic, cultural, 
ideologic. Consider că rezolva
rea acestor probleme trebuie să 
constituie o preocupare de prim 
ordin a sindicatelor noastre.

Ca organizație largă de masă 
cu caracter muncitoresc, sin
dicatele trebuie să joace un rol 
deosebit de activ și eficace in 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, în edu
carea trăsăturilor morale co
respunzător principiilor etice ale 
clasei muncitoare, ale partidu
lui nostru comunist.

O Latură esențială a muncii 
educative a sindicatelor este 
cultivarea une-i atitudini înain- 

. tate a tuturor salariaților față 
de muncă, față de îndatoririle 

obștești, ridicarea spiritului de 
responsabilitate a fiecărui sa
lariat față de interesele gene
rale ale colectivității, ale în
tregii noastre societăți.

Sindicatele trebuie să fie mi
litante active pentru întrona
rea în viața socială, în cadrul 
colectivelor unde își desfășoară 
activitatea, a principiilor echi
tății și dreptății sociale, acțio- 
nînd cu fermitate împotriva a- 
b uzurii or de orice fel, pentru 
stimularea a tot ceea ce este 
nou și înaintat, pentru recom
pensarea morală și materială a 
salariaților care aduc o valo
roasă contribuție la perfecționa
rea activității întreprinderilor 
și instituțiilor în care lucrea
ză. Nu-i pot fi străine, de a- 
semenea, sindicatului, nici pro
blemele legate de comportarea 
cetățenească a salariaților, de 
natura relațiilor dintre oameni, 
el avînd datoria să militeze 
pentru întronarea relațiilor to
vărășești, de sprijin, colabo
rare și întrajutorare socialistă 
a tuturor celor ce munoesc.

Cred că putem aprecia ca 
pozitivă măsura pe care am a- 
doptat-o ca sindicatele să par
ticipe, cu toate drepturile, în 
organele de conducere colecti
vă ale unităților economice, în 
colegiile ministerelor și în gu
vern. Va trebui să precizăm și 
mai bine rolul și sarcinile ce 
revin sindicatelor în aceste or
gane; totodată însă, trebuie să 
cerem sindicatelor, uniunilor 
pe ramuri, conducerii centrale 
sindicale să participe efectiv și 
să-și aducă contribuția la ac
tivitatea acestor organe. Tova
rășii din guvern ne-au infor
mat, de pildă, că nu prea se 
simte prezența conducerii sin
dicatelor în Consiliul de Mi
niștri.

Consider util să se intro
ducă practica unui dialog di
rect între sindicate și orga
nele administrației de stat. Pen
tru soluționarea unor probleme 
mai generale, care privesc atît 
dezvoltarea economiei, cît și u- 
nele aspecte ale vieții sociale 
a salariaților, va trebui să se 
organizeze periodic întâlniri în
tre conducerile sindicatelor de 
ramură și colegiile ministere
lor, precum și între U.G.S.R. 
și Consiliul de Miniștri. Aceas
tă conlucrare strînsă va pu
tea asigura o fundamentare 
mai temeinică a unor decizii 
și hotărâri adoptate de orga
nele executive de stat.

îndeplinirea rolului și atri
buțiilor sporite ce le revin 
sindicatelor presupune îmbună
tățirea activității lor generale, 
inclusiv perfecționarea compo
ziției și structurii organelor de 
conducere sindicale. In legătu
ră cu aceasta, va trebui să 
luăm măsuri pentru ca orga
nele de conducere sindicale de 
jos și pînă sus — de Ia sin
dicatul din întreprindere și u- 
niunea pe ramură și pînă la 
Uniunea Generală a Sindica
telor — să predomine oameni 
care lucrează nemijlocit în 
producție, și nu activiști sin
dicali salariați.

In întreprindere, desigur, 
problema aceasta este rezol
vată în cea mai mare parte, 
și, într-un anumit sens, și la 
județe. Dar ce se întîmplă. 
tovarăși ? Această rezolvare are 
un caracter mai mult formal, 
pentru că, practic, activitatea 
curentă de conducere o desfă
șoară activiștii salariați, iar 
unii dintre aceștia trec prin 
fabrică rareori și numai în 
control, cunoscînd foarte su
perficial sau de loc probleme
le actuale ale producției. Tn- 
tr-un anumit sens, acești tova
răși s-au birocratizat, s-au rupt 
de producție, ceea ce face ea 
ei să nu înțeleagă întotdeau
na, să simtă — ca să spun așa 
— problemele care preocupă 
masele oamenilor muncii. Cu 
atît mai mult acest fenomen 
se resimte la nivelul Uniuni
lor sindicale pe ramură și la 
nivelul Uniunii Generale a 
Sindicatelor. De aceea este ne
cesar să introduoem regula ca 
în organele executive ale sin
dicatelor să participe mun
citori, tehnicieni și ingineri, 
oameni care lucrează nemijlo
cit în producție. In acest fel, 
organele de conducere sindi
cale vor putea dezbate în adu
nările lor periodice problemele 
reale care se pun într-o anu
mită ramură, într-o anumită 
localitate și a stabili măsurile 
corespunzătoare. Cei cîțiva 
activiști salariați trebuie să 
constituie un ajutor în pregă
tirea materialelor de lucru, 
și nu să hotărască asupra sar
cinilor și activității sindicale. 
Aceste hotărâri trebuie adop
tate realmente de către cei 
care lucrează nemijlocit în 
procesul de producție și care 
•cunosc bel mai bine probleme
le ce trebuie soluții on ate. Dacă 
vrem intr-adevăr să faoem © 
cotitură în activitatea sindica
telor. să le legăm strâns de 
mase, după părerea mea, de 
aiei trebuie să pornim, tova
răși 1 Aceasta înseamnă că •tre
buie să începem cu democra
tizarea, ca să spun așa, a în
săși conducerii sindicatelor 
noastre.

Democrația muncitorească și 
sindicală — despre care noi 
am vorbit și vorbim, — tre
buie realmente înfăptuită în 
conducerea sindicatelor în 
sensul participării nemijlocite 
a oamenilor muncii înșiși ta 
luarea hotărârilor. Nu va mai 
trebui acceptată nici o măsu
ră, nici o soluție propusă de 
sindicate, dacă nu a fost dezbă
tută în prealabil cu colectivele 
de muncitori din întreprinderi 
sau eu reprezentsuofții aaestara, 
chiar și atunci cînd acestea 
sînt elaborate de consiliul ju
dețean, de uniunea pe ramură 
sau de Uniunea Generală a 
Sindicatelor.

Un alt factor important 
pentru îmbunătățirea muncii 
sindicale este întărirea rolu
lui sindicatului de întreprinde
re, dezvoltarea autonomiei a- 
cestuiă. In practică, din punct 

de vedere al structurii orga
nizatorice, sindicatele au copiat 
în multe privințe partidul, ne- 
ținînd seama de faptul că ele 
au alt rol și alte atribuții, că 
ele unesc masa largă a sala- 
riaților din întreprinderi și 
instituții. Punerea accentului 
asupra activității consiliilor 
județene, a uniunilor pe ra
mură, a U.G.S.R. a dus la 
un centralism excesiv în acti
vitatea sindicală. Multe din 
hotărârile organelor sindicale 
superioare nu exprimă întot
deauna opinia sindicatelor 
din întreprindere, nu țin sea
ma de realitatea vieții din u- 
nitățile de producție. Or, viața 
demonstrează că baza activită
ții sindicale o constituie sin
dicatul de întreprindere, care 
trebuie să devină organizație 
autonomă, de sine stătătoare 
ce se poate afilia Ia o uniune 
sau alta. Această problemă 
trebuie bine clarificată, nu 
numai principial, ei și în 
practică.

Sindicatul de întreprindere 
trebuie să devină în realitate 
unitatea de bază a activității 
sindicatelor 1 Mulți din cei care 
au lucrat în trecut știu că așa 
era organizat sindicatul înain
te. S-a creat în ultima vreme 
o situație nouă prin consti
tuirea centralelor sau grupelor 
de uzine. Va trebui să reflec
tăm pentru a găsi — menținând 
și întărind sindicatul pe în
treprindere — o formă de or
ganizare pe grupe de uzine sau 
pe centrală, spre a asigura ast
fel participarea activă a oa
menilor muncii și Ia rezolva
rea problemelor generale .ale 
acestor unități economice. Par
ticiparea smdicatelor în condu
cerea centralelor este cu atît 
mai indicată cu cât acestea 
dispun în prezent de largi a- 
tribuții, atît cu caracter eco
nomic, rit și social.

Măsuri pentru perfecționarea 
in continuare a conducerii de partid 
și de stat, pentru întărirea legăturii 
cu masele a organelor conducătoare 

ale partidului și statului
Tovarăși,
Din informările prezentate 

plenarei în legătură cu struc
tura partidului și politica de 
promovare a cadrelor de partid 
și de stat reiese că partidul 
nostru se dezvoltă continuu, pe 
o Linie sănătoasă. Avem a- 
proape două milioane o sută 
de mii de membri de partid, 
din care circa 70 la sută sînt 
muncitori și țărani. Merită sub
liniat faptul că, din totalul 
membrilor de partid, 44 La su
tă sint muncitori; comparin- 
du-ne cu alte partide .comu
niste și muncitorești, putem a- 
firma tovarăși, fără să ne lău
dăm, că partidul nostru are 
o compoziție muncitorească 
foarte bună. Aoeasta arată pre
țuirea și atenția acordată cla
sei muncitoare, faptul că Parti
dul Comunist Român este real
mente partidul de avangardă, 
în primul rînd, al clasei mun
citoare, al tuturor oamenilor 
muncii, conducătorul întregului 
nostru popor. Prin compoziția 
sa, partidul demonstrează că în 
societatea noastră socialistă 
clasa muncitoare este într-ade
văr clasă conducătoare și ca 
atare și în partid ea trebuie 
să dețină rolul preponderent.

Trebuie să avem în vedere ca 
și in organele de conducere ale 
partidului și statului muncito
rimea să fie reprezentată iu 
mod corespunzător prin elemen
tele ei cele mai înaintate che
mate să joace un rol impor
tant în viața partidului și a 
țării.

După cum ați văziuit, avem, 
de asemenea, rezultate bune 
și în politica de pregătire și 
promovare a cadrelor. Partidul 
nostru aplică cu consecvență 
principiul îmbinării în munca 
de conducere a experienței și 
maturității cadrelor vîrstnice, 
cu elanul și energia cadrelor 
tinere. Un succes de seamă este 
creșterea continuă .a număru
lui de cadre — tinere și vîrst
nice — cu o tpmeâniică pregă
tire politică, ideologică și pro- 
tesi anală. Sterile de mii de ca
dre care lucrează în aparatul de 
■partid și die stat, în întreprin
deri -și instituții, își îndepli
nesc Sn condiții tot mai bune 
tKweinite încredințate, aduc o 
isontrjbuție de preț la mersul 
nostru înainte spre socialism și 
comunism.

Putem spune cu satisfacție 
deplină că avem un partid pu
ternic, unit, strâns legat de ma
sele largi populare, care-și în
deplinește cu cinste rolul de 
torță .politică (ion&ucătoane a 
națiunii noastre socialiste.

In aplicarea hotărârilor Con
ferinței Naționale și ale Con
gresului al N-tea este nece
sar să luăm în continuare noi 
măsuri pentru îmbunătățirea 
conducerii de partid și de 
stat. E adevărat, cele mai mul
te hotărâri se dezbat astăzi 
larg ou diferitele categorii de 
oameni .ai muncii, inclusiv în 
faza lor de proiect. De alt
fel, chiar și măsurile și hotărâ
rile pe care le dezbatem în 
această plenară, pentru cei 
mai mulți dintre tovarăși nu 
sînt noi. Proiectul de lege 
privind perfecționarea cadrelor 
a fost larg dezbătut și la ju
dețe, și în centrale, și în mi

In acest fel, uniunea pe ra
mură va fi de fapt o federa
ție de sindicate ; ea va trebui 
să se ocupe de un șir de pro
bleme care necesită rezolvări 
generale, fără să tuteleze și 
fără să știrbească drepturile și 
autonomia sindicatelor de în
treprindere.

In același fel va trebui, cred, 
să gîndim și la activitatea U- 
niuma Generale a Sindicatelor 
din România. N.u există, după 
părerea mea, nici un fel de 
pericol ca, prin aceste măsuri, 
să se slăbească îndrumarea u- 
nitară a activității -sindicale 
— pentru că s-ar putea ridica 
această problemă — ca acor
darea acestei autonomii să a- 
fecteze principiul centralismu
lui democratic. Trebuie sa in
versăm, însă, puțin situația, 
tovarăși 1 Pînă .acum accent'd 
a căzut pe un centralism ex
cesiv ; să punem acum accen
tul pe democrație, pe democra
ția sindicală. Păstrând centra
lismul democratic. asigurând 
îndrumarea unitară a întregii 
activități sindicale, să facem 
să funcționeze Latura esențială 
a acestui principiu — latura 
democratică, și nu cea centra
listă, excesivă. (Aplauze).

In legătură cu munca sin
dicală. mei s-au făcut multe 
propuneri și observații juste. 
Conducerea sindicatelor va tre
bui să-și anafizere activitatea 
în această lumină, și, .avînd în 
vedere că se .pregătește pentru 
■congres, să deschidă o largă 
dezbatere în presă avînd ca 
scop găsirea modalităților ce
lor mai potrivite pentru îmbu
nătățirea generală a .activității 
sindicale. Aceasta să fie o dez
batere reală, care să dea posi
bilitatea expunerii deschise a 
punctelor de vedere, a păreri
lor tuturor muncitorilor din 
întreprinderi, ale tuturor sala
riaților spre a vedea cum 
privesc ei sindicatele, ce do

nistere. De asemenea, Legea 
comerțului exterior a fost larg 
dezbătută cu toți cei care lu
crează în acest sector. Aceste 
documente au fost discutate și 
în cadru] comisiilor Comitetu
lui Central. Practic, nu există 
hotărâri mai importante pe 
care le elaborăm, care să nu 
fie realmente rodul activității 
colective a celor mai bune for
țe de care dispunem într-un 
domeniu sau altul.

Cu toate acestea, chiui- duoă 
materialele sînt elaborate în 
acest stil, consider că, pentau 
a da posibilitate celor care mu 
au participat la întocmirea loi 
să-și facă observații., va trebui 
să se asigure difuzarea lor din 
timp membrilor Comitetului 
Central, pentru ca fiecare să-și 
poată aduce contribuția la de
finitivarea lor. Va trebui, poa
te, să ne gîndîm ca unele pro
iecte pe care le vom elabo
ra în viitor, chiar dacă urmea
ză să fie publicate — pentru 
că, în general, toate sânt pu
blicate — înainte de a le da 
publicității să le trimitem 
membrilor Comitetului Central 
spre a-și face observațiile a- 
supr-a lor; aceasta, ținînd sea
ma de faptul că mu e posibil 
ca fiecare proiect de lege să 
fie dezbătut în plenare ale 
Comitetului Central. Colecti
vele care lucrează la elabora
rea acestor proiecte vor intro
duce sugestiile utile explicînd 
tovarășilor ale căror propuneri 
nu au fost folosite, motivul 
neutilizării lor; este de în
țeles pentru toți că dintr-un 
anumit număr de propuneri 
trebuie alese acelea care per
mit să se ajungă la o soluție 
unică, eficientă. In orice caz, 
consider că este bine să adu
cem această îmbunătățire prac
ticii noastre de elaborare -a 
hotărârilor și legilor mai im
portante.

In legătură cu măsurile de 
îmbunătățire a activității de 
partid, vreau să mă refer, 
printre altele, și la necesitatea 
modificării articolului din 
■statiitul partidului nostru pri
vitor La cotizații. Propunem 
astfel o reducere a cotizațiilor 
de partid, în sensul că pînă 
la 1 500 lei să se plătească 0,30 
la sută; după cum se știe, în 
prezent se plătește 0,50 la -sută 
pentru un venit pînă La 1000 
tei. Intre 1.501 și 2 000 de lei 
urmează să se plătească e 
cotizație de CU75 la sută ; de la 
2'.001 la 2 500 — de 1 la sută, 
de le 2 501 la 3 500 lei — de 
•1,50 La sută, iar la un salariu 
de peste 3 501 lei — de 2 la 
sută. Aceasta înseamnă prac
tic reducerea pe total a co- 
tiz.ațiitor cu circa 40 la sută. 
Cred că măsura este binevenită 
și va fi primită aprobativ de 
mentorii de partid. Vreau -sa 
adatțg că aceste cotizații se 
vor aplica la salariul tarifar, 
redueîndu-se astfel cuantumul 
general al cotizației și, toto
dată. simplifieîndu-se calculele 
ce se fac în prezent.

Am recomandat, de aseme
nea, sindicatelor să reducă și 
ele cotizația astfel ca pînă la 
2 500 să se plătească 0,50 la 
sută, iar de la 2 501 — o coti
zație lunară de I la sută. Prin 
aceasta, cotizațiile sindicalelor 
se vor reduce eu aproape 300 
de rn-iIwane de tei. Corespun
zător, propunem să se reducă 

resc ei de la sindicate. O a- 
semenea dezbatere ne va ajuta 
mult la clarificarea probleme
lor, la stabilirea rolului și lo
cului pe care trebuie să le o- 
cupe în viitor sindicatele in 
viața noastră socială.

Va trebui, de asemenea, să 
se întocmească un nou statut 
al sindicatelor și să se modi
fice legea sindicală din 2 sep
tembrie 1944. Proiectele acestor 
documente trebuie să fie supu
se, de asemenea, dezbaterii 
publice, urmînd ca orientarea 
lor generală să fie dată de 
Congresul sindicatelor.

Este necesar să fie grăbită 
elaborarea Codului Muncii, 
pentru ea în prima jumătate 
a anului să poată fi supus 
dezbaterii publice. Este nece
sar ca apropiatul Congres al 
sindicatelor să ducă la o îm
bunătățire radicală a activită
ții în viitor, să marcheze o 
etapă nouă, calitativ superi
oară, în munca sindicatelor.

Doresc, încă o dată, să subli
niez, tovarăși, necesitatea ca 
organele și organizațiile de 
partid să-și îmbunătățească și 
ele stilul și metodele de mun
că cu sindicatele, să respecte 
și, totodată, să vegheze la res
pectarea democrației sindicale, 
a democrației muncitorești, la 
realizarea autonomiei sindica
telor, să asigure îndrumarea a- 
cestora pentru a răspunde cît 
mai bine sarcinilor și cerințe
lor pe care clasa muncitoare, 
oamenii muncii le ridică în fa
ța sindicatelor.

Conducerea de către partid 
a sindicatelor trebuie să aibă 
un caracter politic, să asigu
re o orientare generală a a- 
cestora și nu tutelarea lor. A- 
ceasta este, de asemenea, du
pă părerea mea, o problemă 
importantă de care depinde în 
mare măsură îmbunătățirea ac
tivității sindicale din țara noas
tră.

cotizațiile la Uniunea Tinere
tul ui Comunist.

Paralel cu aceasta, va trebui 
să ne gîndim la unele măsuri 
de economii pentru a putea 
asigura, în condițiile financia
re noi, desfășurarea corespun
zătoare a activității partidu
lui, sindicatelor și U.T.C.-ului.

In legătură cu măsurile luate 
în domeniul organizării agricul
turii și industriei alimentare, 
Comitetul Executiv a ajuns Ia 
concluzia — astăzi de diminea
ță ne-am consultat și cu pri
mii secretari — să propună <!a 
la Comitetul Central și la co
mitetele județene să se renunțe 
la funcția de secretar cu pro
blemele agrare. Primii secretari 
au fost pe deplin de .acord cu 
această propunere. De proble
mele economice ale agricultui-ii 
urmează să se ocupe Consiliul 
Economic și, respectiv, comi
siile economice ate comitete
lor județene de .partid.

Vom aduce, în -continuare, 
■îmbunătățiri activității 'Comite
tului Executiv al Corni te tulul 
Centrul al partidului, în sensul 
ca în viitor acest organ să se 
preocupe îndeosebi de proble
mele majore .ale vieții politice, 
economioe și sociale ale țăi-ii, 
lăsînd ca guvernul și secreta
riatul Comitetului Central să 
soluționeze problemele operati
ve. Actualmente., agenda de lu
cru a Comitetului Executiv este 
foarte încărcată și, din această 
cauză, este greu ca el să a- 
corde atenția cuvenită proble
melor de bază ale dezvoltării 
multilaterale ,a societății, .ale 
orientării diferitelor sectoare de 
activitate.

Intenționăm, de .asemenea, să 
asigurăm o mai bună reparti
zare a cadrelor de conducere, 
în așa fe] ca într-un sector .de 
activitate să lucreze un singur 
activist cu muncă de condu
cere, sarcină pe care a indi- 
eat-o de altfel și Conferința Na
țională, dar care nu a fost du
să pînă la capăt. Este anormali 
situația oa de un anumit sec
tor de activitate să răspundă 
mai mulți tovarăși din coridu- 
•erea partidului.

Consider necesar să ridie -și 
problema lidhidării mentalită
ții create în decursul timpului, 
potrivit căreia un activist de 
part id a fes într-un organ de 
oreducere — să zicem, in Co

mitetul Executiv al CsC. .al 
•PjCjR. — trebuie neapărat să 
primească ® muncă de condu- 

■cene pe linie -de stat sau ob
ștească. Consider de 'tnare im
portanță ca din organele de 
.conducere ale partidului, inclu
siv dtn cele executive, să facă 
parte și .tovarăși cane lucrează 
lemijlocit în producție.

Este pozitiv faptul că, pe ba
za lonientărilor date de condu
cerea partidului., în diferite or
gane ale partidului, inclusiv .ale 
'Comitetului Central, activează 
muncitori, lucrători din agri
cultură, specialiști și alte cate
gorii de oameni ai muncii. -Par
ticiparea acestora la studierea 
•și adoptarea hotărîrilor, la -dez
baterea problemelor de condu
cere pe linie de partid, a in
fluențat pozitiv asupra activi-

(Gontinuare în pag, a 3-a)
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tății organelor de partid, a dat 
rezultate bune ta creșterea 
competenței și eficienței aces
tora. Este însă necesar sa mer
gem mai departe pe această li; 
nie, atrăgînd un număr mai 
mare de activiști din producție 
Sn organele executive de par
tid, în birourile orășenești și ju
dețene, inclusiv în Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. In 
felul acesta, organele de par- 
tid vor putea să cunoască mai 
bine problemele ce preocupă 
organizațiile de partid, pe co
muniști, masele de oameni ai 
muncii. Aceasta va contribui 
fa întărirea legăturilor condu
cerii de partid, a partidului cu 
riyasele d€ oâ-meni ai muncii, 
Si va spori și mai mult auto
ritatea și influența, va duce 
fa îmbunătățirea continuă a 
activității organelor partidului 
nostru.

In legătură cu necesitatea ri
dicării la un nivel mai înalt 
a activității organelor de con
ducere ale partidului și statu
lui și a unei mai judicioase 
reprezentări în aceste organe, 
vreau să expun plenarei urmă
toarele considerațiuni. Astfel, în 
spiritul cerințelor muncii colec
tive și a răspunderii colective în 
organele de partid și pentru 
întărirea răspunderii 
cadru de conducere în îndepli
nirea sarcinilor din 
rul în care lucrează, 
necesar ca fiecare membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
a) partidului să raporteze pe
riodic asupra activității sale, 
asupra modului de rezolvare a 
problemelor ce intră 
buțiile lui. Această 
este necesar să fie 
și la organele locale 
tidului.

De asemenea, după cum se 
știe în pregătirea Congresu
lui ' al X-lea a fost introdusă 
practica desemnării de candi
dați pentru organele locale și 
centrale ale partidului în a- 
dunările organizațiilor do baza 
de partid, precum și în confe- 
rințele orășenești și județene 
ale organizațiilor de partid A- 
eeastă practică s-a dovedit deo
sebit de utilă, ea permițînd 
discutarea într-un înalț spirit 
de răspundere a calităților po
litice și profesionale ale can- 
didaților, creșterea rolului ma
sei comuniștilor în promova
rea activiștilor în organele ale
se ale partidului. Consider ne
cesar ca în continuare să per
fecționăm Și să generalizăm a- 
eeastă practică. Am în vedere, 
de pildă, ca propunerea can
didaturii unui tovarăș ce lu
crează într-o întreprindere 
pentru a fi ales într-un organ 
superior de partid — să zîeem 
în Comitetul Central — să fie 
supusă discuției și consultării 
adunării generale a organiza
ției de partid din întreprinde
rea respectivă și nu numai 
conferinței județene de partid. 
Arest sistem consider necesar 
să fie introdus și în ce pri
vește propunerea de candidați 
pentru organele conducătoare 
ale sindicatelor, U.T.C.-ului și 
ale celorlalte organizații de 
masă și obștești.

In aceeași ordine de idei, se 
impune să introducem practi
ca promovării pe baza con
sultării maselor și a cadrelor 
care lucrează pe linie de stat. 
Dacă, spre exemplu, se inten
ționează ca din sînul unui co
lectiv un tovarăș sa fie numit 
director în întreprinderea res
pectivă, pentru această numire 
să fie consultată adunarea ge
nerală a salarfaților din între
prindere. Același procedeu va Trebui să se utilizeze pentru 
•rice promovare de cadre dm 
rîndul unui colectiv, pe in
ii eaga scară ierarhica, _ meta 
siv pentru postul de nunistiu. 
Este firesc ca aprecierea cea 
mai obiectivă și mai competen
tă privitoare la calitățile Și 
capacitatea cadrelor care ur- 
«ieză să fie promovate sa e 
facă colectivul in mijlocul că 

not tuăit si 3 muncit rum acesta a iran și 
.1 euie-1 cunoaște cel mai bine

Metoda consultării largi a 
oamenilor munci, cred ca este 
-e deplin valabna și 
propunerea de candidați ■ 
Consiliile populare, precum Ș 
ta MareaP Adunare NațioimU
fete de la sine înțeles că 
« tovarăș nu întrunește ade- 
•mnea adunării generale_ a co 
tectivului în care lucrează, el 
a» poate fi propus candidat 
pentru a fi ales în organele 
■uterii de stat.

Vreau să sublimez, tovarăși, 
«ti introducerea în practica a 
acestei metode de promovare 
• cadrelor va întări și
«ai mult democrația noastra Xcialistă. Pe aceasta cale se 
va obține atît ridicarea 
toiul controlului maselor d« izmeni ai muncii asupra c»; 
«♦retor de răspundere, și
creșterea răspunderii celor 
promovați în fața masei .
vor strînge astfel și mai mu‘t 
legăturile organelor de coadur 
cere ale partidului și statului 
cu masele oamenilor muncii, 
se va întări și mai puternie 
unitatea întregului nostru po
nor în jurul partidului. In ul
timă instanță aceasta insca”2' 
„ă ridicarea pe un plan supe 
rior, în mod real ți efeeti . 
a participării oamenilor muncii 
)0 conducerea societății, la 
guvernarea tării.

fiecărui

secto- 
consider

în atri- 
practică 

introdusă 
ale par-

țiuni, — de multe ori con
tradictorii — va trebui să re
glementăm mai bine răspun
derile și dreptul de a emite 
acte normative și instrucțiuni. 
In primul rînd, actele cu 
caracter normativ privind mă
surile generale legate de acti
vitatea economică și socială 
trebuie să aibă caracter de 
lege și să fie adoptate de Ma
rea Adunare Națională, iar în
tre sesiunile acesteia, de Con
siliul de Stat. Este necesar să 
aplicăm cu toată fermitatea 
prevederile constituționale în 
modul de adoptare a hotărîri- 
lor și instrucțiunilor, care nu 
pot avea caracter normativ, 
nu pot stabili reguli generale 
pentru societatea noastră și 
care se întocmesc exclusiv de 
către Consiliul de Miniștri, 
în spiritul și pe baza legilor 
țării. In acest fel, Consiliul de 
Miniștri acționează în confor
mitate cu atribuțiile cu care 
este investit de Constituție 
privind conducerea concretă, 
operativă, a administrației de 
stat.

Ministerele și celelalte or
gane centrale nu au dreptul 
să emită instrucțiuni și ordine 
decît cu caracter tehnic și nu
mai în domeniul lor strict de 
activitate. Or, noi ne aflăm 
astăzi în situația cînd minis
terele trimit întreprinderilor și 
consiliilor populare instrucțiuni 
care, însumate, cuprind sute 
și chiar mii de pagini — evi
dent, imposibil să fie citite,' 
cunoscute și aplicate. Ceea ce 
este și mai grav este că de 
multe ori aceste instrucțiuni 
modifică însuși sensul legii, 
provocînd dezorientare în rîn- 
dul celor chemați să le aplice.

Un alt efect negativ al aces
tei practici este că, chiar după 
apariția legilor, unitățile eco
nomice și instituțiile nu acțio
nează pentru aplicarea lor, aș- 
teptînd apariția instrucțiunilor. 
Această situație este de na
tură să încătușeze inițiativa de 
jos, să împingă la birocratism, 
să nu stimuleze efortul pentru 
aplicarea normativelor gene
rale la situația și condițiile 
specifice, concrete, existente 
în fiecare unitate. Legile dau 
orientarea generală, iar in
strucțiunile, de multe ori, sta
bilesc șabloane rigide, obliga
torii, care nu țin seama de di
versitatea situațiilor oferite de 

frînează dezvolța- 
a cadrelor 
adoptarea 
corespun-

tul Executiv, de Secretariat, de 
secretarul general al partidului. 
(Aplauze).

Tot astfel se pune problema 
și ,pe linie de stat. Nu comi
tetul pentru Administrația Lo
cală, ci numai Consiliul de Mi
niștri, președintele Consiliului 
de Miniștri au dreptul să con
voace și să-i instruiască pe pre
ședinții consiliilor populare. 
Trebuie să se pună capăt prac
ticii de astăzi cînd oricine poa
te chema — desigur, acum mai 
puțin ca în trecut — lă Consi
liul de Miniștri, pe președin
ții consiliilor populare județe
ne, pentru a-i instrui.

Cred că luarea acestor mă
suri va avea o influență po
zitivă asupra activității noas
tre, va întări legăturile dintre 
Comitetul Executiv, secretaria
tul C.C. și comitetele județene 
de partid. Aceste îmbunătățiri 
aduse conducerii activității de 
partid vor contribui la rezol
varea mai bună a problemelor 
multiple care se ridică în în
treaga țară, Ia creșterea răs
punderii și a rolului comite
telor județene, a primilor se
cretari.

Vor trebui aduse, de aseme
nea, îmbunătățiri și în activi
tatea Consiliului de Miniștri, 
în sensul lichidării 
intermediare, creșterii răspun
derii și atribuțiilor ministere
lor, miniștrilor, în sensul sim
plificării 
tății în 
lor. Am 
situației 
Consiliului 
nistere să 
președinții 
niștri. In 
juns la situația de a avea un 
fel de organism interministe
rial de conducere. Dacă credem 
că într-un sector trebuie să în
tărim conducerea, atunci să 
numim acolo un ministru mai 
bun, dar trebuie lucrat nemij
locit cu acc-sta. Vicepreședinții 
trebuie să se ocupe nu de con
ducerea unui grup de minis-

verigilor

și sporirii operativi- 
rezolvarea probleme- 
în vedere eliminarea 

ca între președintele 
de Miniștri și mi
se interpună vice- 
Consiliului de Mi- 
felul acesta am a-

tere, ei de studierea și solu
ționarea unor probleme gene
rale ale economiei și vieții so
ciale. De exemplu, vicepreșe
dintele care răspunde de co
merțul exterior trebuie să se 
ocupe nu de șeful acestui de
partament, ci de problemele 
generale ale comerțului exte
rior al țării noastre și în le
gătură cu care au sarcini toate 
ministerele, toate întreprinde
rile. Ej trebuie să exercite con
trolul general asupra comer
țului exterior, lucru pe care 
nu-I poate face ministrul 
merțului exterior 
drept de control 
ministere.

La fel se pune 
în legătură cu activitatea ce
lorlalți vicepreședinți. Este ne
cesar să avem un vicepreșe
dinte care să se ocupe de pro
blema investițiilor, de exem
plu — nu de planificarea lor, 
deoarece lucrul acesta îl face 
Comitetul de Stat al Planifi
cării. Acest vicepreședinte nu 
trebuie să se ocupe însă cu 
controlul șefului departamen
tului de construcții, ei de fe
lul în care toate ministerele 
își realizează sarcinile în do
meniul investițiilor.

Deci este necesar să aducem 
o îmbunătățire în organizarea, 
în stabilirea atribuțiilor și a 
stilului de muncă al Consiliu
lui de Miniștri. Aceasta va 
spori și rolul Biroului Perma
nent al Consiliului de Miniștri, 
va face să crească și răspun
derea și rolul ministerelor. îm
bunătățirea stilului de muncă 
al Consiliului de Miniștri cere 
să se lucreze nemijlocit cu 
șefii departamentelor, fără in
termediari și fără dădăceală. A- 
tunci însă cînd conducătorii de
partamentelor nu-și realizează 
sarcinile, trebuie trași cu toată 
exigența la răspundere. Tre
buie să introducem regula ca 
miniștrii să fie chemați la Bi
roul Permanent pentru a ra
porta trimestrial — sau cînd 
se va găsi util și posibil —

co- 
care nu are 
asupra altor

problema și

Ridicarea continuă a

Tovarăși,

In scopul perfecționării con
tinue a activității generale pe 
linie de stat și lichidării prac
ticii care generează fenomene 
de birocratism, și apariția a 
tot felul de hotărîri și instruc

viață, care 
rea gîndirii proprii 
pentru găsirea și 
soluțiilor celor mai 
zătoare.

Desigur, 
a acestor 
hotărîtă a 
nilor și circularelor 
îmbunătățirea generală 
tivității pe linie de stat, ridi
carea nivelului de pregătire a 
cadrelor, a întregului personal 
de conducere al instituțiilor 
noastre. Tocmai de aceea, îna
inte de a angaja pe salariații' 
respectivi, este necesar ca ei 
să fie supuși unor examene 
și probe exigente și minuțioa
se spre a vedea dacă cores
pund funcției ce urmează să o 
îndeplinească.

Tot în scopul 
relațiilor între 
unități, va 
noastre să precizeze mai bine 
cine are dreptul să dea 
țiuni și ordine, și ce 
instrucțiuni și ordine 
date. Consider că nu 
acordat dreptul de a 
instrucțiuni și ordine decît mi
nistrului. Astăzi, orice director, 
orice funcționar din 
dă instrucțiuni, ordine, 
zițiuni — și nimeni, nu 
știe ce să execute. Noi am 
bilit în acest sens cîteva 
guli și va trebui ca, în 
mai scurt timp, să le anlîeănT 
în practică, definitivînd cît 
mai repede legea corespunză
toare. In legătură cu aceasta 
este necesară sporirea în și 

■ mai mare măsură a răspunde
rii organelor județene de par
tid, a consiliilor populare în 
aplicarea prevederilor legilor, 
punîndu-se capăt imixtiunilor 
în activitatea acestora a co
mitetului de Stat pentru Ad
ministrația Locală de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri. (Vii a- 
plauze). Consider semnificative 
aplauzele primilor secretari. 
(Animație în sală).

Este 
nu se 
organ 
Iiilor 
Consiliului de Miniștri. In le
gătură cu aceasta ne gîndim 
să renunțăm — atît pe linie 
de partid, cît și pe linie de 
stat — la practica actuală de 
a menține legătura și a trans
mite indicații organelor locale 
prin intermediul instructorilor. 
Este, cred, nefiresc ca în loc 
să discutăm problemele eu 
primul-secretar al comitetului 
județean, chemăm instructorul 
Comitetului Central să ne in
formeze asupra a ceea ce se 
mtîmplă în județ — a4.it cît 
cunoaște el — și îi spunem 
lui ce să transmită primului 
secretar și biroului județean. 
Tn practică, instructorii s-au 
interpus între- comitetele jude
țene și secretariatul Comitetu
lui Centra). Este necesar să pu
nem capăt acestor stări de lu
cruri. In viitor va trebui să-1 
chemăm pe primul secretar — 
sau, dacă este nevoie — între
gul birou, să ne raporteze a- 
supra îndeplinirii sarcinilor și, 
totodată, să-1 instruim 
felului cum trebuie să
De asemenea, trebuie 
cat faptul că primul 
al comitetului județean 
subordonat nici secției 
zatoriee și nici altoi- secții, ci 
el depinde direct de Comite-

aplicarea 
norme, 
practicii

în viață 
lichidarea 
instrucțiu- 

impune 
a ac-

simplificării 
instituții și 

trebui ca legile

instruc- 
anume 

pot fi 
trebuie 

emite

minister 
dispo- 

maî 
sta- 
re- 
cel

necesar să înțelegem că 
poate amesteca nici un 
central în munca consi- 
populare,. cu excepția

asupra 
lucreze.
clarifi- 

secretar 
nu este 
organi- 

seeții,

cai-e își în-asupra felului în 
deplinesc sarcinile.

Ne-am gîndit ca atît Comi
tetul Executiv, cît și Consiliul 
de Miniștri să adopte regula 
ca cele mai importante pro
bleme pe care le dezbat și so
luționează să fie făcute cunos
cute opiniei publice, îmbunătă
țind astfel informarea parti
dului, a întregului popor asu
pra activității organelor de con
ducere ale partidului și sta
tului. In același fel vor tre
bui să procedeze în viitor și 
comitetele județene de .partid și 
consiliile populare județene.

In conformitate cu rodul spo
rit al organelor locale de par
tid, va fi necesar să deplasăm 
unele cadre de la centru spre 
județe. Lucrul acesta este, de 
altfel, necesar să se realizeze 
și pe linie de stat, în sensul 
întăririi cu cadre corespunză
toare a centralelor și întreprin
derilor. Mult timp, cînd a ac
ționat principiul centralismului 
excesiv, au fost luate nume
roase cadre de jos, slăbindu-se 
organele locale de partid și de 
stat, conducerea întreprinderi
lor; s-a creat astfel un aparat 
mare la centru, dispunînd de 
cadrele cele mai bune. Trecînd 
la descentralizarea activității 
noastre, la lărgirea atribuțiilor 
organelor locale, se impune să 
deplasăm o serie de cadre de 
partid și de stat spre județe, 
spre centrale, spre întreprin
deri, acolo unde se află de fapt 
centrul activității, unde se re
zolvă problemele curente, atît 
în producție, cît și în alte sec
toare de activitate, inclusiv în 
organizarea bunej aprovizionări 
a populației.

Toate aceste măsuri la care 
m-am referit, precum și altele 
care se află în pregătire sînt 
dictate de necesitatea perfec
ționării muncii noastre, sînt 
menite să ducă la îmbunătăți
rea continuă a activității par
tidului nostru, a organelor sale 
centrale și locale, la creșterea 
răspunderii și autorității lor 
fața maselor largi populare.

calincarii
profesionale, însușirea științei

conducerii sociale

în

o necesitate
obiectivă a progresului

socialismului si comunismului
Tovarăși,

Am lăsat la sfîrșit proble
ma perfecționării cadrelor. Ma
terialele prezentate plenarei ri
dică, după cum ați văzut, u- 
nele probleme deosebit de com
plexe. Construcția societății so
cialiste, construirea comunismu
lui nu mai e posibil 
cu un nivel scăzut 
tințe sau numai cu 
experiență practică 
Eu consider de altfel 
am mai spus-o mi se pare de 
cîteva ori — că teoria aceasta 
a fost greșită și în trecut, ea 
a împiedicat o serie de cadre 
să studieze. Noi trebuia ca, ime
diat după 23 August, să obli
găm activiștii de partid, care 
în condițiile capitalismului n-au 
putut învăța să înceapă să în
vețe, pentru că conducerea con
strucției socialiste și comuniste 
nu se poate face fără însușirea 
a tot ceea ce a creat mai va
loros cunoașterea umană. Fără 
a-ți însuși acest tezaur, fără 
a învăța, inclusiv la școală, nu 
se pot înfăptui aceste sarcini 
uriașe. Desigur, viața îți dă 
experiență, dar nu se poate 
conduce societatea, nu se pot 
construi uzinele, centralele e- 
tectrice, combinatele chimice nu
mai cu experiența vieții și cu 
elan revoluționar. Pentru a- 
ceasta sînt necesare cunoștințe 
tehnice, științifice, o înaltă com
petență. Și tocmai 
bază am putut noi 
ceste mari obiective 
tovarăși.

Uzinele de astăzi 
pricepuți, care să știe să mî- 
nuiască tehnica modernă. Și, 
cum se știe, dezvoltarea ști
inței și tehnicii a ajuns foarte 
departe și merge mereu îna
inte. Dacă vrem să construim 
socialismul și comunismul tre
buie să avem oameni price- 
puți, stăpîni pe cuceririle ști
inței moderne, capabili să mî- 
nuiască tehnica avansată. Toți 
trebuie să ne însușim cunoștin
țele noi t Firește, nu ne gîn
dim — și proiectul de hotă- 
rire nu are în vedere — ca 
fiecare să-și însușească cunoș
tințe în toate domeniile. Tre
buie însă ca fiecare în spe
cialitatea lui să se preocupe 
de temeinica cunoaștere a tot 
ce e modern.

De asemenea, este necesar să 
ne însușim și știința condu
cerii societății, pentru că și 
aceasta a devenit o știință, e 
specialitate. Nici societatea so
cialistă nu se mai poate con
strui numai cu elan revoluțio
nar; elanul este foarte necesar 
— noi trebuie să-1 cultivăm 
permanent la întregul popor, 
la tineretul nostru — dar pe 
lîngă elan trebuie să avem și 
cunoștințele necesare. Să unim 
elanul revoluționar cu- știința

să se facă 
de cunoș- 
o anumită 
de viață.

Și

pe această 
construi a- 
industriale,

cer oameni

și atunci vom construi cu suc
ces societatea
lilauze

Este 
trai a 
pentru 
alintului de toate gradele, și a ■ 
apărut o lege care a adus mul
te îmbunătățiri școlii noastre. 
Mai sînt, într-adevăr, multe 
lucruri de făcut în acest do
meniu și, de altfel, cred că nu 
o să putem spune niciodată 
că am ajuns la perfecțiune. In 
toate țările lumfi, — atît ca- 
phaliste, cît și socialiste — pro
blemele învățămîntului fac o- 
biectul unor studii și perfec
ționări continue. Noi avem da
toria să 
periența 
sim tot 
bun și 
ilor noastre.

Perfecționarea și legarea în- 
vățămintului de practică este 
o problemă esențială pentru 
realizarea unui învățămînt e- 
ficient, de înaltă ținută știin
țifică. Au fost luate, după cum 
știți, o serie de măsuri pentru 
legarea mai strînsă de practi
că, pentru participarea studen
ților la activitatea concretă din 
întreprinderi. Studenții noștri 
cunosc și participă 
procesul de 
decît acum 
decît acum 
prezentare 
unitățile în 
Uzați este astăzi de 92 la sută. 
De asemenea, trebuie să spu
nem că absolvenții, cu 
lipsurile din învățămînt, se 
cadrează destul de repede 
producție.

Desigur, nu putem spune 
să că au fost rezolvate toate 
problemele legate de accentua
rea caracterului practic al în
vățămîntului nostru. Va trebui 
într-adevăr să dezvoltăm mai 
mult baza de laboratoare, 
atelierele de producție de pe 
lingă facultăți, atelierele școa
lă — în care studenții să lu
creze efectiv. Este necesar ca 
la examonul de diplomă, de 
inginer, absolvenții să susțină 
și o probă practică pentru care 
să primească un certificat. De
sigur, tovarăși, nu vom putea 

'să-1 facem pe student să cu
noască toate mașinile, nu 
vom putea să mutăm în făcui-* 
tate combinatul chimic sau o 
fabrică. Cu toate acestea tre
buie să depunem eforturi sus
ținute pentru întărirea bazei 
materiale a învățămîntului, 
mai ales în ce privește posibi
litățile de pregătire practică. 
Totodată, pentru îmbunătățirea 
activității practice a studenți
lor a fost stabilit un sistem de 
prerepartizare care, din pă
cate, nu se aplică cum trebuie. 
Cu doi ani înainte de absol
vire, tînărul trebuie să facă 
contract cu fabrica. Aceasta îl

comunistă ! (A- 
puternice).
știut că Comitetul Cen- 
Iuat o serie de hotărîri 

perfecționarea învăță-

ținem seama de ex- 
mondială și să folo- 
ceea ce are ea mai 
se potrivește condiți-

astăzi la 
producție mai mult 

10 ani sau chiar 
3 ani. Procentul de 
a absolvenților în 

care sînt repar-

toate 
în- 
în

în-

alenivel a cadrelor viitoare 
construcției socialiste.

Doresc să mă refer, ta con
tinuare, la problema reciclării. 
Independent de gradul de pre
gătire în politehnică sau în alt 
domeniu; după 4—5 ani pro
blema reciclării este o nece
sitate imperioasă, atît pentru 
cei din producție, cît și pentru 
cei din învățămînt. Desigur, 
reciclarea celor din producție 
trebuie făcută într-un fel, a 
celor din învățămînt în alt fel. 
Nimeni, cred, nu s-a gîndit 
că reciclarea celor din învă
țămînt presupune ținerea unor 
lecții, ci trimiterea lor să lu
creze în producție — să zicem 
un an de zile — pentru a cu
noaște tehnologia, pentru a 
învăța, așa cum se procedează 
astăzi în nenumărate țări, atît 

capitaliste, 
concepe un 
mai cu 
tehnic

să 
de 
de

va lega de întreprindere, îl. va 
cointeresa să facă practică in 
unitatea respectivă, iar fabri
ca va putea să-1 ajute ușurîn- 
du-i cunoașterea cu doi ani 
înainte de absolvire a proble
melor producției.

Ne gîndim, de asemenea, 
legăm mai mult pe elevii 
liceu — atît din liceele
cultură generală cît și din cele 
tehnice — de producție. In 
primul rînd, în școlile tehnice 
este obligatoriu să avem ate
liere. Nici nu se poate con
cepe liceu tehnic fără atelier 
și laborator. Ne gîndim să tre
cem la crearea de ateliere și 
la liceele teoretice. Și acolo 
tînărul trebuie să lucreze și 
în atelier, 
seamnă o 
țămîntului, 
Iul acesta 
pentru viață 
tunci cînd va da bacalaureatul 
el se va prezenta și la un e- 
xamen practic care îi va da un 
certificat de specializare, de- 
monstrînd prin aceasta că a 
lucrat în electronică, în fizică, 
în chimie, mecanică etc. 
ceasta, îl va ajuta și în i 
tarea spre universitate,, 
politehnică.

Vom ajunge, probabil 
1.980—1985, ca toți copiii 
absolve liceul, 
punem de baza materială ne
cesară, dar, în perspectivă, va 
trebui să ajungem acolo, dacă 
nu vrem să rămînem în ur
mă. Asta nu înseamnă, desi
gur, că toți vor deveni ingi
neri ; ei vor primi un anumit 
grad de cunoștințe, o pregăti
re profesională care le va 
ușura angajarea în producție. 
Pentru că și în producție, 
pentru a asigura conducerea 
aparaturii moderne, a instala
țiilor electronice este necesar 
ca muncitorii să aibă cunoștin
țe liceale, cunoștințe de nivel 
mediu; tot mai puțini vor fi 
aceia care vor avea cunoștin
țe inferioare. Aceasta este o 
necesitate a dezvoltării tehni
cii inoderne. Dezvoltarea știin
ței, a forțelor de producție ne 
duce inevitabil în această di
recție. Noi, comuniștii care 
avem misiunea să construim 
în mod conștient socialismul 
conducîndu-ne după legile o- 
biective ale dezvoltării socie
tății, trebuie să acționăm în 
această direcție în mod con
știent și organizat. Tocmai de 
aceea. Ministerul Invăț.ămîntu- 
lui trebiiie să urgenteze elabo
rarea măsurilor pentru perfec
ționarea învățămîntului, cu 
consultarea cadrelor de învă
țămînt de toate gradele, care 
împărtășesc această orientare. 
Cred că este un lucru pozitiv, 
pe care trebuie să-1 apreciem, 
că specialiștii din învățămîntul 
nostru înțeleg cerințele dezvol
tării societății, se preocupă de 
pregătirea la cel mai înalt

iar aceasta nu în- 
degradare a învă- 
dimpotrivă, în fe- 

îl pregătim pe elev 
pentru că a-

. A- 
orien- 

spre

Acum nu

prin 
să 

dis-

socialiste cît și 
Nici nu se poate 
învățămînt tehnic, 
mă un învățămînt 
voltat, fără ca profesorii, 
drele didactice să lucreze 
riodic în procțucție, sa cunoas
că producția t Să nu ne 
teamă că astfel voi 
producție, tovarăși, 
pînă la urmă nici 
dacă unii rămîn în 
(Animație în sala). _
și dintre cei din J^oducVc calt 
să vină în învățămînt. Acest Mf. exis» de 
totdeauna șt așa va .fi meieu.

Deci reciclarea 
este o necesitate — 
trebuie s-o realizăm 
organizat. De altfel, 
o anumită experiență 
tă privință ; trebuie 
neralizăm. această sarcina de
venind o obligație pentru fie 
care. Problemele pe care ni le 
punem în viitor nu se. pot re 
zolva dacă nu vom soluționa 
sarcina îmbogățirii 
lor tuturor oamenilor ™unc' 
ncepînd de la muncitor și 

pînă la inginer In ce privește 
problemele conducem, sa mce 
pem cu cadrele de jos d n 
întreprinderi, orașe, 
mergînd pînă la Consiliul de Miniștri și C°mitetulțnSS 
tiv. Trebuie să se înțeleagă 
că este necesar ca toți 
studiem, și apoi, periodic 
re așezăm și să recapitulam 
ceea ce am studiat. Să facem altfel ea pînă la urmă ceea 
ce am învățat să ne ajute să 
îmbunătățim mai departe 
mRecîclarea, atît în 
cît si în domeniul conducem 
economico-sociale, o consider 
hotărîtoare pentru activitatea 
noastră de viitor. Cred ca mă
surile prevăzute in acest șen. 
trebuie aprobate în întregime, 
urmînd, desigur, ca în Pe
tică să le aducem perfecțio
nări. Legile, hotănrile nui smt 
ceva imuabil, ele dau cadiu, 
dar organizarea concreta tre- 
buie realizată corespunzător 
situației din fiecare ramura 
și sector de activitate. Trebuie 
însă ca fiecare să înțeleagă că 
nu va 
viitor, 
nici în
socială, fără a se preocupa con
tinuu de ridicarea cunoștințe
lor sale, fără a-și însuși tot ceea 
ce este nou în sectorul său de 
activitate, în dezvoltarea vie
ții sociale. Acționînd în felul 
acesta noi contribuim la ridi
carea nivelului de 
științifică și culturală 
muncitoare — ca și a 
te categorii de oameni 
cii — pentru 
deplini în condițiuni cît 
bune misiunea de forță 
ducătoare a societății. Așa 
spunea Marx și Engels, deve
nind clasă 
muncitoare, 
proprii ei 
înalt nivel 
rală, să-și 
și cultura cea mai înaintată] ac- 
țonind totodată pentru a con-

sea- 
dez- 
ca- 
pe-

fie 
rămîne în 
De altfel, 
nu e rău 
producție I 
Vom găsi

periodică 
iar noi 
în mod 
avem și 
în accas- 
să o ge-

să 
să

putea promova în
nici în producție, 

viata politică și

pregătire 
a clasei 
celorlal- 
ai mun-

a-și putea în- 
mai 
con- 
cum

con ducătoare, clasa 
trebuie să-și creeze 
conducători, cu un 
de pregătire gene- 
însușească știința

tribul ea însăși la dezvoltarea 
și îmbogățirea patrimoniului u- 
niversal al cunoașterii. Numai 
așa clasa 
îndeplini 
revin în
(Aplauze

Eu pun cu toată seriozita
tea problema studiului, a în
vățăturii în fața Comitetului 
nostru Central, a partidului nos
tru, a poporului. Trăind nu
mai cu ceea ce am învățat 
în trecut, nu putem conduce 
societatea! Pentru a conduce 
cu succes construcția socialis
tă și comunistă trebuie să în
vățăm continuu. (Aplauze pre
lungite). Organizarea reciclării 
cadrelor presupune, desigur, în 
primul rînd, intensificarea stu
diului individual. Hotărîrea Co
mitetului Central pune un ac
cent deosebit pe studiul indi
vidual — acesta este tocmai 
esențialul în cadru] măsurilor 
privind reciclarea activului de 
partid și de stat. învățătura 
este o necesitate și o obligație 
pentru fiecare activist. Nici nu 
s<* poate concepe altfel trecerea 
de la fraza generală — „tova
răși, studiați I" — la exerci
tarea unui control eficiont și la 
sprijinirea efectivă a tovară
șilor care studiază. Acesta este 
unul din aspectele fundamen
tale în activitatea de ridicare 
a nivelului ideologic, politic și 
cultural al tuturor activiștilor, 
al întregului partid, al între
gului popor.

In această acțiune un rol im
portant revine și televiziunii, 
radioului, celorlale mijloace de 
informare în masă. In acțiu
nea de reciclare va trebui să 
folosim activ acești factori, pre
cum și toate acele mijloace pe 
care le avem la îndemînă, 0- 
tilizîndu-le în mod organizat 
și unitar, orientîndu-le spre un 
țel precis. Toți cei care doresc 
să ‘ ___
că, să aibă o perspectivă clară în _ . _ _
acord să se încadreze și în e- 
fortul de pregătire organizată. 
Aceste lucruri trebuie 
spunem deschis, tovarăși 1 
trebuie să considerăm că le 
cutăm numai așa, între 
Tocmai de aceea am și 
problema elaborării legii

muncitoare își poate 
mărețele sarcini ce-i 
societatea socialistă.

puternice).

se încadreze activ în mun-

muncă trebuie să fie de

să le 
Nu 

dis- 
noi. 
pus 
cu 

privire la reciclarea cadrelor. 
Trebuie să spunem clar clasei 
muncitoare, activului nostru, tu
turor oamenilor 
nim la o acțiune 
zultat va trebui 
carea generală a 
pregătire tehnică 
nală, a nivelului 
logic, cultural, științific al în
tregului nostru popor. Aceasta 
este 
tării 
tre, 
spre

Iată, 
care am dorit să 
ța plenarei. In 
dori să subliniez 
că hotărîrile plenarei 
trebuie să ducă la 
tățirea întregii activități de 
construcție a socialismului, la 
întărirea legăturilor partidului 
și statului cu masele de oa
meni ai muncii, la dezvoltarea 
democrației socialiste, la stimu
larea tot mai puternică a ener
giei și inițiativei creatoare a 
întregului popor. Datoria noas
tră a activiștilor de partid și 
de stat, a tuturor membrilor 
de partid este ca fiecare la 
locul său de muncă să nu pre
cupețească nimic pentru a sluji 
în cele mai bune condițiuni in
teresele clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, pentru 
a servi cauza socialismului și 
comunismului în România, pen
tru a contribui la bunăstarea și 
fericirea poporului nostru. (A- 
plauze puternice, prelungite);

muncii : por- 
1 al cărei re- 

să fie ridi- 
nivelului de 
și profesio- 

politic, ideo-

una din condițiile dezvol- 
cu succes a societății nos- 
ale trecerii 
comunism.

tovarăși.

mai departe

problemele pe 
le ridic în fa- 
în cheie re, aș 

; încă o dală 
noastre 

îmbună- 
activități 

a socialismului,

20,30
21,15

21,50

22,40

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.
Cincinalul 1966-1970 în 
cifre și imagini.
Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți! 
1001 de seri — emisi
une pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
România ’71. 
Azi, județul Iași. 
Tele-enciclopedia.
■oria și Radu — Sin
guri printre... roluri. 
Emisiune muzical-umo
ristică.
Film serial: „Incorup
tibilii" : Frații Stryker. 
Voci tinere (Intervizi- 
une)

23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 Săptămina sportivă pre- 

olimpică.
23,40 închiderea emisiunii.
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Știința a cucerit 
detașat „Cupa de 

iarnă" la volei
10 și 11 februa-In zilele de

rie, sala de sport din Lupeni 
a găzduit prima ediție a 
competiției voleibalistice dota
te eu „Cupa de iarnă", com
petiție organizată de Consiiiul 
municipal al sindicatelor Pe
troșani în colaborare cu 
C.M.E.F.S. Petroșani. La startul 
întrecerilor s-au aliniat 7 e- 
chipe: Știința, Parîngul, Jiul, 
toate din Petroșani, Energia 
l’aroșeni, Parîngul Lonea, Pre
parați» Coroești, Minerul Lu- 
l?eni. Echipele au fost împăr
țite în două serii, jucîndu-se 
sistem turneu. S-au disputat 
12 meciuri care, în genera), 
au fost de un mulțumitor ni
vel tehnic. Cum era de aștep
tat, fosta divizionară B, Știin
ța Petroșani, a oferit spectato
rilor cele mai bune jocuri, 

I cî.știgîndu-le pe toate și cuce- 
t rind astfel trofeul pus in joc. 
! Pe locul II s-a situat echipa

Minerul Lupeni, avantajată și 
ț de faptul că a avut o sală unde 
I să-și desfășoare pregătirile. Re- 
' velația turneului a constituit-» 
1 echipa Energia Paroșeni care 
' s-a situat în final pe locul iii, 
[ întrecînd formații destul de 

bune cum ar fi Jiul Petroșani 
și Parîngul Lonea.

Echipei cîștigătoare a cupei, 
Știința Petroșani, i s-a oferii 
și un premiu în material spor
tiv, iar primelor trei clasate li 
s-au atribuit și diplome din 
partea organizatorilor. La reu- 

I șita competiției au contribuit 
« arbitrajele competente prestate 
' de Eronim Ceacu și Vasile

Zarculea, precum și condițiile* 
bune asigurate de asociația Mi
nerul Lupeni.

Răspuns la o 
invitafie

• In contextul manifestărilor 
cultural-artistice și sportive 
prilejuite de împlinirea a 50 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român se înscrie și 
întîlnirea ce va avea loc mîine 
între elevii Liceului nr. 4 Ti- 
mișoaia și elevii Liceului Lk- 
peni. In baza unei înțelegeri 
prestabilite, timișorenii și-a» 
invitat colegii din Lupeni la o 
competiție amicală pe teme de 
sport și istorie. 3e vor disputa 
întreceri la handbal, șah, tenis 
de masă, va avea loc »n con
curs pe tema „Istoria P.C.R.
i >tul liceenilor din Lupeni es
te însoțit la Timișoara de pre- 
freortil de sport Petru Șebn.

publicitate
Simion Marta, mulțumește 

i pe această cale tuturor celor 
ce au fost alături de dineul 
în clipele grele prilejuite de 
pierderea soției, Ma la lil' na

SCOATE LA CONCURS URMĂTOARELE POSTURI:

M. Vulcan, str. Crividia nr. 52.
Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 914/1968.

ziua de 16 februarie 1971
Concurenții din alte localități vor depune cerere la exploatare pînă

Concursul va avea loc în ziua de 17 februarie 1971, ora 9, la sediul

Un post maistru miner principal ; condiții, 5 ani vechime ca maistru ; 
Un post maistru miner cu calificare.

Informații suplimentare se primesc zilnic la biroul evidență personal
între orele 7—15.

*

*

**

*
A
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în Vietnamul de

Guvernul italian hotărît
să salveze Veneția

al

din Uruguay
de la Paris

a-

uzinelor engleze „Rolls Royce
ce pot fi 
continuării

rețelei C.B.S 
sud.

a-și 
pre- 
bri- 
fost

în întreaga 
amenințarea 
în întreaga

subliniat 
militară ameri- 
în sudul Lao- 

pas nou și ex- 
în escaladarea

★
— Coresponden- 

Nicolae Puicea, 
Reprezentanții ita- 

Conferinței permanen-

O nouă înscenare

Senatul chilian
a adoptat proiectul

ROMÂNE

PROTESTUL

proble-
—

Ședința C.C

insule.

Implicațiile falimentului

U Thant despre ritmul decolonizării

p

Republica 
acord asu-

In 
loc

șurile 
derea

iminente 
muncitori 
Lockheed 
de mun-

— Or- 
a Zia-

m ii ioane 
ministrul 
Pepin în 
Majorita- 
sînt în-

(Agerpres). 
britanice

ma sa aibă loc la un an după 
retrocedarea acestei

de trei săptămîni f ir- 
iasă din impasul fi- 
care se află.
primejdiei

, așteaptă în stația 
din Tokyo, sosirea fre
care să-i transporte 

stațiunile de iarnă, 
foto : Pînă la sosirea

pă-
■în

ur-

justă 
cam- 
sub- 
dată 
alge-

" re- 
Marii 

întrucît 
lipsesc 

împreună

celei mai prestigi- 
de echipament aero- 
automobile de lux 
Britanic, guvernul a

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

—m*

judiciară 
la Lisabona

Mișcarea revendicativă 
din Franța

PARIS 12 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Greva minerilor din 
bazinul carbonifer al Lorenei, 
începută în urmă cu o săptă- 
mînă, în semn de protest îm
potriva închiderii unor puțuri 
de extracție a luat sfîrșit vi
neri. Minerii au evacuat clă
dirile direcției din Merlebach, 
pe care le-au ocupat timp de 
o săptămînă. In prezent mai 
continuă unele mișcări spo
radice în bazinele carbonifere 
din nordul țării, precum și 
la minele de la Faulquemont.

In porturile din Franța 
muncitorii docheri, ca și per
sonalul de la instalațiile por
tuare au declarat vineri grevă 
revendicînd îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

La Paris și în regiunea ca
pitalei Franței, 8 000 de pro
fesori și cercetători — personal 
tehnic și administrativ de la 
instituțiile de învățămînt su
perior și de cercetare — au or
ganizat o manifestație în Piața 
Republicii, pentru obținerea 
unor credite suplimentare 
necesare • cercetărilor științifice 
și învățămîntului superior.

AUSTRIA : In 
foto : O vedere a 
teatrului orașului 
Viena, „Burgthea- 
ter“. In spate se 
vede Catedrala Sf. 
Ștefan.

IRLANDA

Președintele 
Rafael Caldera 

despre

RELAȚIILE 
VENEZUELAN!)

de lege privind
naționalizarea 

cuprului
ASTRONAUȚII DE PE „APOLLO-14" 

sosit la Houston

LISABONA 12 (Agerpres). — Joi a început la Lisabona 
o nouă înscenare judiciară îndreptată împotriva unui grup 
de zece persoane, acuzate de a fi luptat „pentru separarea 
provinciei Angola de țara-mamă“. Majoritatea acuzaților 
sînt de origine angoleză. Printre aceștia se numără și preo
tul Joaquim Pinto de Andrade, președintele de onoare al 
Mișcării Populare de Eliberare a Angolei (MPLA), arestat 
de mai multe ori în ultimii zece ani sub diverse pretexte. 
Vina" lui Andrade este, după cum a spus avocatul său, 
aceea de a fi negru, angolez, cult și patriot".

DE NORD

CARACAS 12 (Agerpres). — 
„Sperăm ca relațiile intre Ve
nezuela și România să fie tot 
mai cordiale" — a declarat pre
ședintele Republicii Venezuela, 
Rafael Caldera, răspunzînd, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, la o întrebare a trimisului 
Agerpres, Vasile ■ Oros, în le
gătură cu relațiile venezuelano- 
române.

Aceste relații, a spus în con
tinuare președintele, au un ele
ment comun important, și anu
me — faptul că ambele țări 
sînt producătoare și exporta
toare de petrol. Reprezentanții 
petrolului, industriei, sindicate
lor și ai guvernului Venezue
lan au vizitat România și au 
fost primiți în mod cordial. 
De asemenea, au vizitat Vene
zuela reprezentanți români.

Considerăm, a menționat șe
ful statului Venezuelan, că în 
cadrul cooperării economice e- 
xistă posibilități pe care tre
buie să le explorăm și care 
pot aduce beneficii pentru am
bele națiuni. In același timp, 
nu putem uita că România este 
o țară de origine latină și, în 
cele din urmă, latinitatea este 
prezentă în adîncul sufletului 
latino-american. Considerăm că 
există elemente culturale și va
lori care pot fi explorate în 
comun și care pot favoriza ar
monia și prietenia dintre am
bele națiuni.

SANTIAGO DE CHILE 12 
(Agerpres). — Senatul chilian 
a aprobat proiectul de 'ege 
privind naționalizarea indus
triei cuprului, care urmează 
acum să fie transmisă spre 
dezbatere Camerei Reprezen
tanților. Legea dă dreptul gu
vernului să naționalizeze în
treprinderile străine care ex
ploatează cuprul chilian, în 
schimbul unor despăgubiri fi
xate de la caz la caz.

HOUSTON 12 (Agerpres). 
Alan Shepard, Edgar Mit-, 
cheli și Stuart Roosa au so
sit vineri dimineața la Cen
trul Spațial de la Houston, 
după un zbor fără escală, de 
peste 12 ore, din Arhipela
gul Samoa din Pacific. la 
bordul unui avion de tran
sport „C-141". Imediat după 
sosire, astronauții au fost 
introduși în laboratorul de 
recepție lunară un le ră-

mine in continuare în caran
tină, pînă la 26 țebruirie.

La Houston a sosit, de a- 
semenea, și primul „tran
sport" de mostre recoltate 
de Shepard și Mitchell în 
regiunea craterului Era Mau
ro. Tranșa a doua urmează 
să sosească la începutul Săp- 
tămînii viitoare. In aștepta
rea lor, cercetătorii NASA 
au încheiat pregătirile pen
tru a începe examinarea

minuțioasă a trofeelor sele
nare ale misiunii „Apollo-14".

Paralel cu studierea roci
lor lunare, astronauții vor 
trece în revistă în timpul 
cît se vor afla în carantină 
evoluția zborului navei 
„Apollo-14" și fazele înde
plinirii programului de cer
cetări științifice. Rapoartele 
lor de activitate vor fi exa
minate cu atenție de specia
liștii de la Houston.

FERM AL OPINIEI PUBLICE MONDIALE
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII AMERICANO-SAIGONEZE ÎN LAOS

LONDRA 12 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : Situația din Irlan
da de Nord s-a deteriorat ra
pid în ultimele zile, devenind 
tot mai primejdioasă. Aceasta 
este părerea observatorilor din 
capitala britanică după recen
tele evenimente de la Belfast 
și Londonderry. In decurs de 
numai 48 de ore, de exemplu, 
în timpul incidentelor și-au 
pierdut viața șase persoane. Au 
loc frecvent schimburi de focuri. 
Sînt rănite numeroase persoa
ne și se distrug clădiri și alte 
bunuri materiale. Informațiile 
publicate de presa londoneză 
arată că actuala situație ,ar fi 
provocată de organizația extre
mistă Armate Republicană Ir
landeză (I.R.A.) — interzisă de 
mai bine de 30 de ani. Ziarele 
citează declarația unui purtător 
de cuvînt al acestei organizații 
paramilitare, care a arătat că 
I.R.A. urmărește „să protejeze 
minoritatea catolică din Irlanda 
de Nord".

Atît la Londra, cît și la Bel
fast (chestiunea a fost evocată 
și în Camera Comunelor), a fost 
condamnată inițiativa extremiș
tilor din I.R.A. de a recurge 
la ajutorul copiilor pentru 
manifesta protestul față de 
zența în Ulster a trupelor 
tanice. Această versiune a
dezmințită de reprezentanții 
Armatei Republicane Irlandeze. 
Ei subliniază că demonstrațiile 
care au loc sînt o expresie a 
nemulțumirii populației catolice 
față de excesele trupelor tri
mise să păstreze ordinea.

Făcînd abstracție de învinui-

MONTEVIDEO 12 (Ager
pres). — La Montevideo a avut 
loc o ședință a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Uruguay, care a analizat 
situația politică din țară și 
problemele legate de înde
plinirea hotărîrilor ultimului 
congres al partidului. Partici
panții au relevat că formarea 
frontului larg al forțelor pro
gresiste — „Frente Amplia" — 
a deschis noi perspective pen
tru schimbări democratice și 
că unirea forțelor progresiste 
a fost posibilă datorită acti
vității îndelungate și consec
vente a Partidului comunist, 
a oamenilor muncii și a altor 
pături sociale de orientare de
mocratică. La încheierea șe
dinței, a fost adoptată hotărî- 
rea de a sprijini frontul forțe
lor progresiste și lupta orga
nizațiilor sindicale pentru îm
bunătățirea situației social-e- 
conomice a oamenilor muncii 
din Uruguay.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
'Aproximativ 1000 de muncitori 
de la uzinele din întreaga An
glie ale firmei Rolls-Royce au 
sosit joi cu un tren special la 
Londra pentru a cere guvernu
lui și parlamentului britanic să 
salveze uzinele lor, declarate în 
stare de faliment. In cursul 
după-amiezii, muncitorii au ma
nifestat în fața Camerei Co
munelor, iar o delegație a lor 
s-a întîlnit cu deputați și 
membri ai guvernului. Ei pur
tau pancarte pe care era scris : 
„In 1940 Rolls-Royce a salvat 
Anglia, astăzi Anglia poate să 
salveze Rolls-Royce", aluzie la 
„bătălia aeriană a Angliei" cîș- 
tigată de avioanele „Spitfire" e- 
chipate cu motoare produse la 
Rolls-Royce.

In ședința de joi seara a 
Camerei Comunelor, consacrată 
examinării situației create prin

ALGER 12. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Benga, 
transmite: „Algeria condamnă 
cu fermitate agresiunea ame- 
ricano-saigoneză în Laos și își 
reafirmă sprijinul total și ne
condiționat față de cauza 
a popoarelor vietnamez, 
bodgian și laoțian" — se 
liniază într-o declarație 
publicității de ministrul 
rian al afacerilor externe, Ab
delaziz Bouteflika. Algeria — 
relevă declarația — „este con
vinsă că pentru o soluționare 
justă și trainică a situației din 
Indochina trebuie să li se a- 
sigure popoarelor din această 
peninsulă posibilitatea de a de
cide în libertate asupra 
melor lor".

★
PRAGA 12 (Agerpres). 

ganizația Internațională 
riștilor a dat publicității o de
clarație cu privire la agresiu
nea americano-saigoneză împo-

triva Laosului. Invazia în Laos, 
se spune în declarație, consti
tuie un nou pas periculos pe 
calea escaladării acțiunilor mi-' 
litere în Indochina. Această a- 
gresiune face să crească și mai 
mult încordarea 
Asie de sud-est și 
la adresa păcii 
lume.

★
NEW YORK 12 (Agerpres). 

— Rețeaua americană de radio- 
televiziune „Columbia 
casting System" a 
joi că elicoptere 
transportă în Laos 
forțelor speciale ale 
„Beretele verzi" — 
în uniforme saigoneze. 
fapt contrazice afirmațiile fă
cute la Washington și la co
mandamentul american din 
Saigon că nici un fel de trupe 
terestre ale S.U.A. nu operea
ză în Laos", menționează Jeff 
Williams, trimisul special

Broad- 
dezvăluit 

americane 
ofițeri ai 
S.U.A. — 
îmbrăcați 

„Acest

ROMA 12. 
tul Agerpres, 
transmite : 
lieni ai „i 
te de la Stockholm pentru pa
cea și independența Indochinei" 
au hotărît să constituie un co
mitet sub denumirea de „Co
mitetul Italia-Vietnam", aderent 
la conferință.

Intr-un apel dat publicității 
de către noul comitet se subli
niază că „războiul dus de 
S.U.A. împotriva libertății și in
dependenței Vietnamului s-a ex
tins, urmînd logica 
bilă a agresiunii, la 
Indochină", făcînd ca 
din această peninsulă 
vină pe primul plan 
colelor pentru pacea

inexora- 
întreaga 
situația 
să „re

al peri- 
lumii".

Apelul relevă că este necesar 
să se manifeste neîntîrziat cea 
mai largă solidaritate cu po
poarele din Indochina care 
luptă împotriva agresiunii, a- 
cordîndu-li-se ajutor moral, po
litic și material.

★
BUDAPESTA 12 (Agerpres). 

— Intervenția americano-saigo- 
neză în Laos reprezintă un 
nou pas pe calea escaladării 
războiului agresiv din Indochi
na, se arată în declarația Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat, dată publicității la 
Budapesta. Federația cere re
tragerea totală și necondițio
nată a trupelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud, Laos și Cam- 
bodgia și cheamă tineretul lu
mii să-și intensifice acțiunile 
de solidaritate cu popoarele din 
Indochina, cu lupta lor dreaptă.

rile reciproce ale celor două 
tabere, un lucru este clar : a- 
ceste incidente ■ au provocat 
moartea a zeci de persoane, ră
nirea a altor cîteva sute și 
mari pagube materiale. Econo
mia Irlandei de Nord, care și 
așa este destul de înapoiată față 
de cea din restul Marii Brita
nii, va cunoaște și mai mari 
dificultăți. Numărul șomerilor 
a atins 10 la sută din totalul 
populației apte de muncă. In 
aceste fapte și cifre, în situa
ția economică a provinciei, ca 
și în discriminările practicate 
de guvernul local față de o a- 
numită parte a populației tre
buie căutate rădăcinile conflic
telor din Irlanda de Nord, ca
re durează de mult timp. Gu
vernul condus de James Chi
chester-Clark a promis unele 
reforme, dar acestea sînt mi
nore și se aplică într-un ritm 
prea lent. După cum scrie 
„Daily Telegraph", în teorie, 
Irlanda de Nord are un guvern 
constituțional, răspunzător pen
tru menținerea legii și ordinii, 
dar, în practică, acest guvern 
supraviețuiește în virtutea pro
tecției acordate de armata 
tanică.

In Irlanda de Nord, 
este tot mai mare numărul ce
lor care văd rezolvarea pro
blemelor acestei provincii nu 
în folosirea forței, ci în apli
carea urgentă de măsuri po
litice și economice profunde. 
In acest sens, ziarele londo
neze publică apeluri către pro
testanți și catolici, chemîndu-i 
să se abțină de la orice fel 
de tulburări si incidente.

„Lunohod-1“ 
în... pauză

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— La 10 și 11 februarie au 
fost realizate noi legături 
prin radio cu „Lunohod-1". 
Laboratorul autopropulsat a 
parcurs 509 metri și se află 
Ia distanța de aproximativ 
1 km de treapta de aseleni
zare.

In total, „Lunohod-1" a 
parcurs pînă în prezent pe 
suprafața Selenei 4 813 me
tri.

In perioada 12-15 februa
rie, datorită faptului că po
ziția Soarelui deasupra o- 
rizontului în regiunea Mării 
Ploilor nu permite obținerea 
unor imagini suficient de 
clare, lunohodul va staționa.

In această perioadă va 
continua efectuarea de mă
surători științifice.

Demonstrații studențești la Bonn, 
Frankfurt pe Main și Marburg

Ședința Conferințeit » f

cvadripartite
PARIS 12 (Agerpres). 

capitala Franței a avut
cea de-a 102-a ședință a Con
ferinței cvadripartite în pro
blema Vietnamului. In cuvîn- 
tul său, conducătoarea delega
ției Guvernului Revoluționar 
provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, Nguyen Thi 
Binh, a condamnat energic in
tervenția americano-saigoneză 
în Laos, subliniind că aceasta 
reprezintă un nou act de es
caladare a războiului. Nguyen 
Thi Binh a denunțat S.U.A. 
pentru intensificarea interven
ției împotriva Cambodgiei, a 
operațiunilor în Vietnamul de 
sud, cît și pentru masarea de 
trupe în apropierea paralelei 
17, în stopul pregătirii unor noi 
acțiuni militare împotriva Re
publicii Democrate Vietnam. 
Vorbitoarea a menționat că 
regimul Thieu-Ky care a în
deplinit rolul de mercenar al

Statelor Unite în agresiunea 
cestora împotriva Cambodgiei, 
joacă acum acest rol în Laos.

Șeful delegației R. D. Viet
nam, Xuan Thuy, a 
că intervenția 
cano-saigoneză 
sului este un 
trem de grav 
războiului în Indochina. Aceas
tă intervenție, care constituie 
o încălcare a independenței, 
suveranității, neutralității și 
integrității teritoriale a Lao- 
șului. o sfidare a prevederilor 
acordurilor de la Geneva din 
1962, este condamnată cu ve
hemență în întreaga lume, a 
menționat Xuan Thuy. „Po
poarele celor trei țări indochi- 
neze, strîns unite, își consoli
dează solidaritatea în lupta lor 
împotriva intervenției S.U.A.", 
a spus în încheiere șeful dele
gației R.D.V.

BONN 12 (Agerpres). — In 
cursul după-amiezii și serii de 
joi, au avut loc demonstrații 
studențești la Bonn, Frankfurt 
pe Main și Marburg împotriva 
extinderii de către S.U.A. a 
războiului din Indochina. După 
cum informează corespondentul

nostru din Bonn, Mircea Moar- 
căș, participanții la demonstra
ții au parcurs principalele 
străzi ale acestor localități, pur- 
tînd pancarte pe care erau în
scrise lozinci de protest împo
triva intervenției americano- 
saigoneze în Laos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

falimentul 
oase firme 
spațial și 
din Marea 
făcut cunoscut că intenționea
ză să finanțeze, pînă la data 
de 5 martie, producția moto
rului avionului „RB-211" coman
dat de firma nord-americană 
„Lockheed", pentru a ajute so
cietatea Rolls-Royce să depă
șească actualele dificultăți. A- 
ceastă hotărîre acordă însă numai 
un termen 
mei ca să 
nanciar în

In fața
ca zeci de mii de 
de la Rolls-Royce și 
să-și piardă posturile 
că, lideri sindicali din Marea
Britanic și S.U.A. au anunțat 
că se vor întîlni, săptămîna vi
itoare, pentru a examina mă-

luate în ve- 
producției.

OTTAWzX 12
Falimentul societății 
„Rolls-Royce" periclitează o se
rie de contracte canadiene în 
valoare de peste 65 
de dolari, a declarat 
comerțului Jean-Luc 
Camera Comunelor, 
tea acestor contracte 
cheiate cu societatea nord-ame- 
ricană „Lockheed" privind pro
ducerea unor unități auxiliare 
ale motoarelor pentru airbusul 
„Tris'tar", care urmau să fie 
livrate' de „Rolls-Royce". Revi
zuirea contractului dintre „Lock
heed" și „Rolls-Royce" și mo
dificarea prețurilor inițiale va 
atrage după sine repercusiuni 
negative asupra contractelor ca
nadiene.

Iubitorii sporturilor alpine, 
în special schi, destul de 
mulți la ora actuală in Ja
ponia, 
Ueno 
nului 
spre !

In
trenului, sportivii joacă „Ma- 
jong“, citesc etc.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a deplîns- joi, vor
bind la deschiderea sesiunii a- 
nuale a Comitetului special 
al Națiunilor Unite pentru de
colonizare, „ritmul lent de îna
intare în direcția realizării o- 
biectivului de decolonizare

OTTAWA 12 (Agerpres). — 
In ultimele luni numărul șo
merilor a crescut îngrijoră
tor în Canada, ajungînd în 
prezent la 668 000, a anunțat 
în cadrul celei de-a șasea 
Conferințe federal-provinciale 
Otto Lang, ministrul resur
selor umane și pentru proble-

mele imigrației. Participanții 
la Conferință și-au exprimat 
îngrijorarea față de această 
creștere, fără precedent în 
ultimii 25 de ani, și au pro
pus adoptarea unor măsuri 
urgente în vederea limitării 
creșterii numărului șomerilor.

ROMA 12 (Agerpres. — 
Oficialitățile italiene studia
ză în prezent posibilitatea 
recurgerii Ia un mare împru
mut internațional, în vede
rea eliminării efectelor de
zastruoase pentru monumen
tele arhitectonice ale Vene
ției, ale fenomenului natural 
de scufundare a orașului. 
După reuniunea de joi 
Consiliului municipal

Veneția, ministrul italian al 
trezoreriei, Mario Ferrari 
Aggradi, a reafirmat hotă- 
rîrea guvernului de a rezol
va această problemă.

Din 1908, Veneția s-a scu
fundat 13,6 cm, iar specia
liștii prevăd că, dacă nu 
vor fi luate măsuri urgente, 
pină in 1990, două treimi 
din istoricul oraș-lagună se 
vor afla sub apă.

Lemngrad a sosit, 
a-și prelua funcția,
Glicine, numit de 
american consul ge- 
S.U.A. în acest oraș, 
cum anunță agenția 

consulate generale ale 
U.R.S.S. și S.U.A. se deschid 
la San Francisco și Leningrad, 
potrivit înțelegerii de princi
piu la care au ajuns cele 
două guverne în anul 1969.

•< La 
pentru 
Coolver 
guvernul 
neral al

După 
TASS.

Canada și 
Cuba au căzut de 
pra începerii unor negocieri în 
vederea reglemetării bilaterale 
a problemelor privitoare la 
deturnările de avioane, anun
ță un comunicat dat publicită
ții la Ottawa.

După cum relatează zia-
1 „Wienef Zeitung", volumul 

schimburilor comerciale . din
tre Austria și R. D. Germa
nă s-a ridicat în intervalul 
1966—1970 la aproximativ 7 
miliarde șilingi.

Yasuhiro Nakasone, direc
tor general al Agenției japo
neze pentru autoapărare, a 
declarat, în Comitetul buge
tar al Camerei Reprezentanți
lor a Dietei, că guvernul nipon 
intenționează să cumpere o 
parte din rachetele americane 
„Nike-Hercules", de tip 
mînt-aer, staționate acum 
Okinawa. Cumpărarea ar

$ Comisia federală pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea constată că există posibili
tăți pentru semnarea unui nou 
program de colaborare culturală 
între Iugoslavia și Grecia, rela
tează agenția Taniug. In ulti
mul timp, relevă agenția, s-a 
convenit de ambele părți ca tra
tativele legate de semnarea 
noului program de colaborare 
culturală să fie continuate.

•< Numărul victimelor pro
vocate de cutremurul care a 
zguduit marți sudul Californiei, 
se ridică la 57 de persoane. 
Se crede însă, că cifra exactă 
a celor care și-au pierdut via
ța în timpul seismului nu va 
putea fi cunoscută decît după 
îndepărtarea dărîmăturilor.

completă a ultimelor 44 de te
ritorii dependente". El și-a ex
primat speranța că acest orga
nism va avea o contribuție 
constructivă la „soluționarea 
rapidă" a problemelor colo
niale în suspensie. Secretarul 
general al O.N.U. a declarat că

„regretă în mod deosebit 
tragerea S.U.A. și a
Britanii din comitet, 
de la dezbaterile sale 
„două puteri care 
răspund de administrarea ma
jorității teritoriilor aflate încă 
în stare de dependență".

„Apollo-15“
HOUSTON 12 (Agerpres).

— Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a declarat că viitoa
rea lansare spațială din se
ria „Apollo-15" va avea loc 
la 25 iulie a.c. Echipajul na
vei „Apollo-15“ este alcătuit 
din David Scoot, aflat la cel 
de-al treilea zbor spațial, și 
ilebutanții James Irwin și 
Alfred Worden.

Primii doi urmează să pe
treacă pe solul lunar 66 de 
ore, efectuînd trei excursii 
selenare de cîte șase ore fie
care. In timpul excursiilor, 
ei vor utiliza, pentru prima 
dată, un fel de „Jeep tunar"
— L.R.V.-ul (Lunar Roving 
Vehicle) — care îi va ajuta 
să acopere o distanță de 
8 000 de metri.

Printre obiectivele fixate 
în programul misiunii „A- 
pol!o-15" figurează și lan
sarea de pe orbita lunară a 
unui satelit de 40 de kg, 
care va fi plasat pe o orbită 
la 110 km de suprafața Lu
nii. De asemenea, Alfred 
Worden, în perioada cit va 
evolua solitar în jurul Lu
nii, va manevra trei camere 
de luat vederi, dintre care 
una, asociată la un altime- 
tru cu raze laser, va permite 
trasarea unei hărți a solului 
lunar cu o precizie de pînă 
la un metru. La aceasta se a- 
daugă localizarea regiunilor 
vulcanice și analiza solului 
lunar pînă la o adîncime de 
cîțiva metri cu ajutorul a 
două spectrometre cu raze X. 
întreaga călătorie spațială 
va dura 13 zile.

Uragan Ia
Rio Grande do Sul

RIO DE JANEIRO 12 (A- 
gerpres). — Un puternic u- 
ragan s-a abătut asupra sta
tului brazilian Rio Grande 
do Sul. In multe localități 
sinistrul a produs pagube 
materiale. Au fost inundate 
importante suprafețe agrico
le. Pagubele materiale și nu
mărul victimelor n-au pu
tut fi încă stabilite.

Un nou cutremur 
de pămînt înregistrat 
la Roma

ROMA 12 (Agerpres). — 
Institutul național de geofi
zică din apropierea Romei 
a înregistrat, joi seara, un 
nou cutremur de pămînt, a- 
vînd o intensitate de 7 gra
de pe scara Mercalli, în re
giunea Toscana. Noua miș
care seismică, resimțită pu
ternic și in alte localități din 
centrul Italiei, a produs o 
adevărată panică în rîndul 
populației, care și-a petrecut 
cea mai mare parte a nopții 
în afara locuințelor.


