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TEZELE CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.
PENTRU CONGRESUL UNIUNII GENERALE

A SINDICATELOR

STATUTUL-CADRU AL SINDICATULUI (proiect)

Publicăm în ziarul de azi textul Tezelor privind rolul și atribuțiile 
sindicatelor in actuala etapă a construcției socialiste in țara noastră, pre
cum și textul proiectului de Statut-cadru al sindicatului, elaborate de 
Consiliul Central al U.G.S.R., spre a fi supuse aprobării congresului sin
dicatelor. Pe baza hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie 
a.c., in spiritul climatului democratic incetățenit in ultimii ani in viața 
noastră socială, aceste documente sint supuse dezbaterii publice.

„Scinteia" pune coloanele sale Ia dispoziția tuturor celor care do
resc, să facă propuneri și sugestii privind aceste documente, stabilirea 
rolului și locului pe care sint chemate să le ocupe sindicatele în viața 
noastră economică și socială.

închinăm Femeii 
una dintre cele 365 
de zile ale anului, 
dar omagiu: nostru, 
al bărbaților, se măr
turisește nu mai pu
țin intens — poate 
doar mai puțin co
lorat... — și in ce
lelalte.

Omagiem Femeia 
— mamă, soție, to
varășă de muncă — 
ort de cite ori gin
dim sau rostim om, 
omenire, omenie. 
Pentru că ea este 
matca și este eter
nul punct de referin
ță al devenirii noas
tre, vatra dintotdea- 
una, depozitul sacru, 
al virtuțiloi perene. 
Le datorăm mame
lor noastre viața — 
și niciodată nu vom 
putea plăti îndeajuns 
această datorie. Este 
veșnicul gind de re
cunoștință pe care — 
Și la 8 Martie - il 
aducem prinos Fe
meii:

Omagiem Femeia 
ori de cite ori gin
dim sau rostim cu
vintul patrie Ea a 
continuat ființa nea
mului, aici, pe pă- 
mintul de la Carpați 
și Dunăre, in vre
muri de urgie și în 
vremuri cind istoria 
s-a arătat mai blinda. 
Oriunde în litera
tura noastră se spun 
lucruri fundamentale 
despre chipul nos
tru, Femeia tși are 
locul ei de cinste. Ul
timul gind al cioba
nului Mioriței este la 
măicuța bătrină, Ana 
zidarului Manole răs
cumpără cu viața ei 
dreptul de zidire, Vi-

toria Lipan întruchi
pează unirea veșnică 
a femeii cu bărbatul. 
Și aproape că nu e- 
xistă clipă de răs
cruce in istoria noas
tră cind Femeia să 
nu fi fost acolo, 
dreaptă, scrutătoare, 
ocrotitoare.

Omagiem 
ta ori de 
gindim sau 
cuvintul :

Feme- 
cite ori 

i rostim 
socialism.

8 MARTIE

*

In munca noastră a 
tuturor, muncă de
votată închinată
înălțării patriei pe 
culmile civilizației 
socialiste, este in
corporată, parte inte
grantă, organic le
gată, munca Femeii. 
Oriunde — in uzine, 
pe ogoare, in labo
ratoare, in școli, in 
birouri — oriunde, 
ea este alături de 
bărbat, cot la cot, 
dovedindu-și hărni
cia și priceperea, 
străduindu-se in rina 
cu el să-și aducă 
partea de efort la 
înaintarea comună. 
Femeia ii datorează 
socialismului elibera
rea, îi datorează cu
cerirea demnității; 
iar socialismul în
seamnă munca și 
lupta comună a mi
lioanelor de bărbați 
și femei.

Omagiem Feme
ia ori de cite ori gin-

dim sau rostim cu
vintul pace. Ea ne-a 
zămislit pentru bu
curie, pentru muncă 
și creație, ne-a închi
nat, in ziua venirii pe 
lume, luminii și în
floririi. Pacea este 
mediul natural al Fe
meii, este marele ei 
dor și suprema certi
tudine. Fii și soți, lo
godnici și frați ai ei, 
sintem intru totul așa 
în pace, prin pace. 
In lumea întreagă, in 
marele front al apă
rătorilor păcii, Fe
meia este in rîndul 
intii. Oriunde, peste 
meridianele și para
lelele planetei, glasul 
ei clamează in sute 
de graiuri numele 
sacru al păcii. Cau
za păcii este cauza 
ei.

...Și omagiem Fe
meia ori de cite ori 
gindim sau rostim a- 
titea și atitea cuvin
te : creație, frumu
sețe, lumină, bucurie, 
muncă, hărnicie, bu
nătate — și cite și 
cite altele 1 Iar oma
giind-o, sintem datori 
să ne punem mereu 
întrebarea dacă am 
făcut totul pentru a-i 
asigura condițiile de
plinei ei afirmări.

închinăm Femeii 
una dintre cele 365 de 
zile — mărturisit. 
Nemărturisit, și pe 
celelalte. 364 — ma
melor, soțiilor, suro
rilor și fiicelor, tova
rășelor noastre de 
muncă. Le acordăm 
omagiul nostru per
petuu.

George-Radu 
CHIROVICI

(Continuare 
în pag. a V-a)

realizată

(Continuare în pag. a IV-a)

puncte de vedere

dorit acțiunea

(Continuare în pag. a V-a)
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cii școlare. Și relev aceasta intrucit 
analiza atentă a unor experimente 
pedagogice ne îndreptățește să subli
niem cîteva probleme care pot con
tribui atît la ridicarea nivelului știin
țific al acestor cercetări cit și la ge- 

> t?eraljzarea,,lor..în. .practică. E ,.vor.ba, 
in primul rînd, de aplicarea mai largă 
a metodei matematice în cadrul aces
tor cercetări, de organizarea riguroa
să a acestor cercetări, pentru ca da-

ALEXANDRIA (coresponden
tul „Scînteii" Al. Brad). — în 
apropierea municipiului Tr. Mă
gurele au început lucrările de 
organizare a șantierului pentru 
construirea unui modern sistem 
de irigații cu conducte ingro- 
pate, sub presiune.

Prevăzută în programul națio
nal de îmbunătățiri funciare, a- 
ceastă lucrare de mari propor
ții va permite ca, la sfîrșitul ac
tualului cincinal, suprafața a- 
menajată pentru irigații în jude
țul Teleo-man să sporească cu 
încă 46 500 ha.

De noul sistem de irigații 
vor beneficia 24 de cooperative 
agricole de producție și o între
prindere agricolă de stat.

Convorbire 
loan ERHAN

tele obținute să reflecte plenar o 
realitate obiectivă. Perfecționarea 
metodicii experimentelor pedagogice 
presupune, în al doilea rînd, lărgirea 
treptată, succesivă a eșantionului 
(numărului de soluții) cuprins în cer
cetare. Altfel spus, cred că cercetă
rile experimentale nu pot i să se o- 
prească la faza verificării inițiale a 
ipotezei, cum se întîmplă în multe 
cazuri, ci trebuie să . continue pe o 
scară din ce în ce mai largă înainte 
de a se ajunge la concluzii definitive.

O altă problemă care ar trebui să 
solicite în mai mare măsură atenția 
este promovarea unei specializări 
mai bine definite în cadrul colecti
velor de cercetători. Datorită ritmu-

Ca atribute ale dezvoltării industriei contemporane moderne, do
minată de imperativul creșterii elasticității producției, a posibilităților 
de adaptare rapidă Ia exigențele progresului tehnic, profilarea și spe
cializarea producției se impun, indiscutabil, în centrul preocupărilor 
specialiștilor de pretutindeni. Practica confirmă că numai pe această 
cale se poate asigura echilibrul dintre necesitatea asimilării rapide în 
fabricație a noi produse, potrivit nevoilor economiei naționale și so
licitărilor la export, pe de o parte, și cerința ridicării neîntrerupte a 
gradului de tehnicitate și de eficiență al producției, pe de altă parte.

înființarea centralelor industriale și a celorlalte unități cu statut de 
centrală a creat în țara noastră premisele pentru adincirea profilării 
și specializării producției în întreprinderile care s-au reunit în cadrul 
lor. Subliniindu-se că acest proces este valabil pentru toate unitățile 
noastre economice, la consfătuirea de lucru a conducătorilor centrale
lor și ai celorlalte unități cu statut de centrală, s-a arătat că trebuie 
să se acționeze cu mai multă fermitate Ia profilarea și specializarea 
producției. De o necesitate imediată se dovedește înfăptuirea acestei 
saroini în industria constructoare de mașini. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a precizat : „PENTRU A REALIZA IMPOR
TANTUL PROGRAM PE CARE ACEST SECTOR ÎL ARE DE ÎNDE
PLINIT ÎN CADRUL PLANULUI CINCINAL ACTUAL ȘI PENTRU 
A FACE CA RAMURA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI SA REALI
ZEZE PRODUSE DE ÎNALTĂ TEHNICITATE, ATIT PENTRU ÎN
ZESTRAREA ECONOMIEI NAȚIONALE CU MAȘINI ȘI UTILAJE CU 
PARAMETRI' DE NIVEL MONDIAL, CÎT ȘI PENTRU REALIZAREA 
PREVEDERILOR MARI LA EXPORT, ESTE NECESAR SĂ LICHI
DAM CÎT MAI REPEDE FĂRÎMITAREA ACTUALĂ DIN ACEST 
SECTOR ȘI SA ASIGURĂM O BUNĂ PROFILARE ȘI SPECIALIZARE 
A PRODUCȚIEI".

lui de dezvoltare a științei, a accen
tuării complexității problemelor, re
considerarea specializării, stabilirea 
sferelor ei rămîne o sarcină mereu 
actuală. Este vorba aici și de o divi
ziune rațională a muncii de cerce
tare, dar și de asigurarea unui cadru 
în care cercetătorul sau colectivul de 
cercetare să fie în stare să rezolve 
problemele și să progreseze în ritmul 
și la nivelul științei mondiale. Dese
ori problema abordată nu poate fi 
rezolvată din cauza sferei ei prea 
largi, sau din centră, aportul cerce
tării rămîne neînsemnat din motivul 
că tema cercetată se referă la o pro- 
blethă secundară; Sub’acest unghi de 
vedere n-ar fi lipsit de interes să se 
organizeze schimburi de vederi între 
diferitele colective sau unități de 
cercetare. Multe învățăminte ar re
zulta și dintr-o analiză a temelor te
zelor de doctorat, al căror număr 
este în prezent apreciabil.

Nu puține probleme ridică și valo
rificarea cercetărilor pedagogice. 
Consemnez cu satisfacție faptul că 
în țara noastră, în ultimul timp, se 
elaborează și apar tot mai multe lu
crări din domeniul educației. Dar 
mi se pare că este prea lentă intro
ducerea mai largă in activitatea șco
lară a concluziilor pe care le relevă 
aceste lucrări. Dincolo de unele nea
junsuri ale cercetărilor înseși, consi
der că în această privință organele 
de îndrumare și control ale învăță- 
mîntului ar putea să-și aducă o con
tribuție mult mai substanțială. Mă 
gîndesc in primul rînd la inspecto
ratele școlare. Se pare că aceste or
gane în preocuparea lor de a efectua 
cit mai multe și mai temeinice con
troale, scapă din vedere sau iasă pe 
planul al doilea tocmai problema in-

(Citiți în pag. a IV-a relatarea 
trimisului nostru special la Bra

șov).

Rszultaîe surprinzătoare în „Cupa României"
TENOS — Din nou, o finaiă Năstase-Graebner
BASCHET — Dinamo București, virtuaiă campioană națională

în contextul acestor idei am pla
sat discuția cu ing. Alexandru loan 
Muscan, director tehnic în Centrala 
industrială de utilaj chimic și rafi
nării din București.

— Pentru Centrala industrială de 
utilaj chimic și rafinării acțiunea de 
conturare a unui profil bine preci
zat al unităților componente, în ve
derea specializării fabricației pe anu
mite categorii de utilaje, ansamble 
sau chiar tehnologii — așa cum a re
comandat conducerea partidului și 
cu ocazia recentei Consfătuiri de lu
cru a conducătorilor de centrale și 
ai celorlalte unități cu statut de cen
trală — apare ca o sarcină de ex
tremă urgență, cu mult poate mai 
urgentă decît în alte cazuri similare, 
a subliniat interlocutorul. Diversita
tea mare de produse fabricate de 
fiecare unitate din componența cen
tralei — pe lingă utilaj chimic și u- 
tilaj pentru. prelucrarea țițeiului, 
centrala produce utilaj pentru in
dustria materialelor de. construcții și 
refractare, utilaj metalurgic, cup
toare de tratament termic secundar, 
unelte pneumatice, pompe, ventila

toare, vagoane cisternă, filtre elec
trice,' suflante, ' lanțuri Gall’etc. — 
nu permite perfecționarea rapidă a 
concepției constructive și a tehnolo
giei, cit și o bună pregătire și ur
mărire a producției. In plus, aprovi
zionarea untți mare număr de ma
terii prime și materiale pentru o 
producție atît de eterogenă — în ca
zul centralei noastre sint necesare' 
peste 35 000 de sortimente de materii 
prime și materiale — devine un pro
ces anevoios și exagerat de costisi
tor. Dacă anumite uzine din compo
nența centralei noastre mai încalcă 
și în momentul de față termenele 
contractuale de livrare a utilajelor, 
pe lingă alte cauze, una — și nu din
tre cele mai neînsemnate — o con
stituie lipsa de specializare în pro
ducție.

esențiale, 
gruparea 
din punct 
tehnologic

Premiul special
(Spania).

Mențiuni speciale acordate de Tele
viziunea Română : DICKIE ROCK (Ir
landa) ; KIKI DcE (Anglia) ; CĂTĂLI
NA MARINESCU (România).

Mențiune de popularitate oferită de 
municipiul Brașov : JERRY RIX (O- 
landa).

Mențiuni acordate de Uniunea Com- 
por.ilorilor din România pentru cea 
mai bună interpretare a unui cîntec

RIAC (România) și LILI CASTEL (Bel- 
gia).

HOCHEI — Echipa României s-a calificat în grupa B a cam 
pionatelor mondiale
FOTBAL ‘ ‘ -----

„Flecare 'oc de muncă își are cincinalul lui" — e de 
părere Vasile Huidu, conducătorul unuia dintre gigan
ticele excavatoare care lărgesc orizonturile „minei la 
zi" de la Rovinari.

— Am, deci, și eu, propriul meu cincinal — adaugă 
omul. Înțeleg prin asta că răspunderea. mea — să zi
cem, răspunderea unei zile de lucru — nu se oprește 
la ora ieșirii din schimb, ci, o dată planul zilnic în
făptuit, ea se continuă și se prelungește spre ziua ur
mătoare. De aici, grija noastră, a tuturor schimburilor 
de pe excavator, ca să îngrijim bine mașina, să ne 
putem sprijini toată nădejdea pe ea, pentru un întreg 
cincinal... Și grija să-i pregătim, să-i ajutăm pe cei 
mai. tineri, fiindcă cerințele muncii sint tot mai 
inalte, cresc de la o lună la alta, de la un an la cel

Bilanțul marilor înfăptuiri eco
nomice și sociale din ultimii cinci 
ani cuprinde realizări deosebite in 
dezvoltarea și diversificarea învăță- 
mi ntului de toate gradele. Această 
realitate ridică în fața cercetării pe
dagogice din țara noastră numeroase 
probleme noi, multe din ele deosebit 
de complexe. Mi se pare firesc, deci, 
ca cercetarea pedagogică să fie su
pusă Unor analize tot mai exigente 
care să conducă la dobîndîrea unor 
rezultate tot mai însemnate, la gă
sirea unor modalități și tehnici noi 
de cercetare, mai eficiente

Aș începe cu .un. deziderat care, nu 
e nou, dar pe caro cred că e bine 
să-1 repetăm cit mal des. Este vorba 
de legătura cercetătorului cu prac
tica școlară, cu fenomenul educativ 
in general. Este adevărat că în do
meniul științei pedagogice există pro
bleme care nu izvorăsc în mod direct 
din practica educațională ci sint le
gate de cunoașterea realităților, a ce
rințelor sociale. Ele se formulează și 
își găsesc .soluționarea lor pe baza 
studierii legităților, a tendințelor de 
dezvoltare a societății. Idealul, scopul 
educației, conținutul ei, întreaga pro
blematică a pedagogiei prospective 
derivă dintr-o asemenea viziune de 
perspectivă și se profilează ca o cer
cetare interdisciplinară. In același 
timp insă organizarea concretă a pro
cesului educațional, aplicarea dife
ritelor modele, metode, tehnici etc., 
sint strins legate de cunoașterea ele
vului, a realităților concrete în care 
se desfășoară formarea lui. Cerce
tătorul în pedagogie nu poate elabora 
teorii, formula indicații, propuneri 
valoroase și ușor aplicabile dacă nu 
cunoaște în mod temeinic realitatea 
practică, cu realizările, greutățile și 
lipsurile ei. Situația pare asemănă
toare cu cea din medicină. Dacă nu 
se; poate concepe un medic, om de 
știință, fără practică spitalicească, tot 
așa și în domeniul științei pedago
gice, în lipsa unei experiențe practi
ce temeinice, cercetătorul poate alu
neca ușor spre combinații, formulări 
speculative, care, deși uneori par'in- 
teresante, rămin departe de practica 
școlară.

în ceea ce privește metodologia 
cercetării, consider că un Ioc tot mai 
important trebuie asigurat cercetări
lor experimentale. Organizarea expe
rimentelor, pe baza unor ipoteze de 
lucru, care să exprime cerințele noi 
față de procesul instructiv-educativ, 
poate contribui cel mai operativ la 
modificarea și îmbunătățirea practi

ce profilare și specializare a pro
ducției unităților din centrală ?
— în cazul unei acțiuni de certă 

complexitate cum este profilarea și 
specializarea producției, soluționările 
practice nu pot fi aduse într-o sin
gură zi, o săptămînă, adeseori nici 
chiar într-un an. Profilarea și spe
cializarea sînt procese care implică o 
mai largă perspectivă. într-o șseme- 
nea perspectivă, specialiștii cen
tralei noastre au elaborat anul tre
cut un studiu complex care soluțio
nează problemele reprofilării uzine
lor existente, precum și ale profi
lării și specializării celor noi în con
textul unui amplu proces de dezvol
tare a capacităților de producție, a- 
vînd în vedere cîteva considerente

(Alte știri din țară și de peste hotare — în pag. a V-a).
în fotografie : Metalurgiștii bucureșteni (în alb), autorii unei surprinzătoare victorii, 

dau de furcă apărării craiovene... Foto : M. Cioc

— O seamă din neajunsurile pe 
care le înfățișați au făcut și cu 
alte prilejuri obiectul discuțiilor in 
ziarul nostru. Vă rugăm să ne spu
neți ce măsuri are in vedere con
ducerea centralei pentru a pune de 
urgență pe făgașul

care vine ; și trebuie ca ei să lucreze, cit mai curînd, 
lingă umărul nostru, ca să facem împreună mai mult.

„Fiecare loc de muncă își are cincinalul lui", dar, 
pentru un comunist, locul de muncă este mai mult 
decit perimetrul .geografic strict, decit sarcina sa de 
producție. Locul său de muncă este întreaga uzină sau 
instituție ; este — în ultimă și primă instanță — țara 
întreagă, la al cărei avint participă și de al cărei 
mers inainte răspunde, în modul cel mai direct și cel 
mai concret. Brigada în care lucrează Vasile Huidu are 
ca sarcină „descoperirea", adică înlăturarea stratului 
de pămint care ascunde filoanele negre ale cărbunelui. 
Cind, insă, cu cîtăva vreme in urmă, cei din sectorul 
cărbune n-au putut ține ritmul impus de „descoper- 
tișii", rămînînd în urmă, întreaga brigadă, la propu
nerea comuniștilor, a lucrat peste program, mutindu-și 
eforturile și in straturile de cărbune.

— ...Și v-am spus de ce — conchide Huidu. Fiindcă 
„cincinalul" fiecăruia dintre noi este parte a cincina
lului minei. Muncim aici, la Rovinari, ca să dăm nu 
pămint, ci cărbune... Asta așteaptă țara de la noi, asta 
este justificarea, rațiunea, scopul final al efortului 
nostru.

Stratul de. pămint pe care-l „descppertează" brigada 
capătă, astfel, valoarea unei metafore. Ni s-a părut, 
ascultind cuvintele lui Vasile Huidu, că acest strat de 
pămint, acest inveliș efemer pe care-l rupe cupa gi
gantică a excavatorului, reprezintă numai o clipă — 
clipa prezentului — în care forăm, harnic și pasionat, 
spre comorile profunzimilor, spre viitor.

S-a urmărit, mai întîi, 
produselor asemănătoare 
de vedere constructiv și 
în vederea însușirii fa-

românesc: ZSUZSA KONCZ (Unga
ria); MIMI IVANOVA (Bulgaria); 
NICOLE JACQUEMIN (Belgia).

Premiul Tinereții, acordat de Uniu
nea Asociațiilor Studențești din Cen
trul universitar Broșov : DEREK JOHN 
TILLEY (Țara Galilor).

prof. univ. dr. 
DANCSULY Andrăs 

Universitatea Babeș-Bolyai

Ieri seară a avut loc decernarea 
trofeelor Concursului de muzică ușoa
ră „Cerbul de Aur” ediția 1971.

lată premiile acordate :
Marele premiu „Cerbul de aur" : 

ANN-LOUISE HANSON (Suedia).
„Cerbul de argint" : HELENA 

VONDRACKOVA (Cehoslovaca).
,Cerbul de bronz" : CORINA CHI-

PICĂTURA DE CERNEALA

O lume nouă 

în „fără de la capătul 

pămîntului"
Cind am vizitat pen

ultima oară Chile, la 
sfîrșitul anului 1967, 
întreaga țară era cu
prinsă de valul unor 
puternice greve mun
ci torești, declanșate îm
potriva unor noi mă
suri de adîncire a ex
ploatării luate de gu
vernul democrat-creș- 
tin. Am văzut atunci 
cum carabinierii au re
curs, pe străzile orașu
lui Santiago, la folosirea 
gazelor lacrimogene, a 
jeturilor de apă și chiar 
a gloanțelor. secerînd 
viața a peste 30 de 
muncitori. Lupta dîrză 
a clasei muncitoare din 
Chile, reunită în Cen
trala unică a muncito
rilor. condusă de par
tidul comunist și par
tidul socialist, nu a pu
tut fi înfrîntă, ci. dim
potrivă, ea s-a ampli
ficat și adîncit. înscri- 
indu-se în bătălia ge
nerală dusă de poporul 
chilian pentru elibera
rea.. socială. împotriva 
exploatării pe plan in
tern și internațional, 
ceea ce și-a găsit o 
strălucită reflectare în 
răsunătorul succes do- 
bîndit de ' Unitatea 
populară în recentele a- 
legeri prezidențiale care 
au adus în fruntea Re
publicii Chile, ca pre
ședinte, pe Salvador 
Allende.

în cursul ultimei vi
zite efectuate de cu- 
rînd în Chile, am re- 
intîlnit un șir de ele
mente și aspecte ce-mi 
erau cunoscute : clima
tul agreabil al țării 
vara (ziua cald și sea
ra răcoare), construc
țiile durabile din cen-

Note de călătorie 
din Chile 

de Ștefan ANDREI

trul capitalei, bulevar
dele largi, marea ani
mație a străzii, colo
ritul viu al îmbrăcă- 
minții feminine, numă
rul mare de automo
bile de diferite tipuri 
și din toate epocile, 
între timp, a început
doar construcția me
troului în Santiago. în 
plus, în cartierul San 
Miguel s-a 'ridicat un 
monument al lui Er
nesto Guevara — pri
mul de acest fel din 
întreaga Americă de 

(Sud — consacrat aces
tei legendare figuri( de 
luptător pentru cauza 
libertății, eliberării na
ționale și sociale în 
același timp, pretutin

deni — în Santiago, în 
alte orașe, la sate — 
am întîlnit o ambianță 
nouă caracterizată, în 
primul rînd. prin larga 
participare a oameni
lor muncii, a întregu
lui popor la înfăptui
rea unor radicale trans
formări economice și 
sociale în direcția plă
mădirii unui viitor de 
prosperitate.

Am parcurs cei a- 
proape 500 km care 
leagă Santiago, capitala 
țării, de orașul La Se
mna, unde s-au ținut 
lucrările celui de-al 
XXIII-lea Congres al 
Partidului Socialist din 
Chile. Mult timp șo
seaua traversează o par
te din zona deșertului 
nordic al țării — un 
coridor întins între Cor- 
dilieri și Pacific. Pe 
distanțe mari — mun
ți golași, nici un pic de 
vegetație, nici o așe
zare omenească. Supra
fețe vaste sub domi
nația secetei. Peisaj 
dezolant. în schimb, a- 
colo unde ploaia cade 
(este adevărat, destul 
de,rar), apar localități, 
vegetație, porturi. Iată 
cochetul port Coquim- 
bo, renumit prin far
mecul oferit de si
tuarea sa în ju-
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Clasa muncitoare, toți oamenii muncii tlin patria noastră au primit cu vie satis
facție și deplină aprobare analiza multilaterală făcută activității sindicatelor de către 
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 10—11 februarie 1971. 
Concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, privind rolul 
și atribuțiile sindicatelor în condițiile actuale ale construcției societății socialiste multi
lateral dezvoltate în Republica Socialistă România, constituie un document programatic 
de o deosebită valoare ieoretică și practică pentru mișcarea sindicală din țara noastră.

Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă 
Romania și-a însușit pe deplin concluziile si recomandările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist .Român, angajîndu-se să militeze neobosit pentru transpunerea 
lor in viață. Îmbunătățirea activității generale a sindicatelor, preocupare de scamă a 
tuturor organizațiilor sindicale, se înscrie în complexul de măsuri politice și organiza
torice adoptate de conducerea partidului pentru perfecționarea organizării și conducerii 
vieții sociale, pentru dezvoltarea continuă a democrației muncitorești, a democrației 
socialiste, pentru atragerea maselor largi de oameni ai muncii la rezolvarea tuturor 
problemelor pe care le ridică construcția socialistă în patria noastră.

Pe baza analizei făcute de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Roman, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor a elaborat prezentele Teze 
?1er,c~r® suput!e dezbaterii membrilor de sindicat, astfel îneît apropiatul Congres al 
L.G.S.R. să poată stabili rolul și sarcinile concrete ale sindicatelor în etapa actuală, în 
lumina indicațiilor conducerii partidului, cele mai eficiente căi și modalități de îmbu
nătățire a activității lor, în scopul participării și mai active Ia întreaga viață economică 
și sociala a țării, la înfăptuirea politicii partidului și statului de edificare a societății 
socialiste și comuniste în România.

în țara noastră, socialismul a triumfat 
definitiv la orașe și sate, a fost desfiin
țată pentru totdeauna exploatarea omului 
de către om. Clasa muncitoare, în strînsă 
alianță cu țărănimea și intelectualitatea, 
cu toți oamenii muncii, deține întreaga 
putere de stat, a devenit stăpînă asupra 
mijloacelor de producție, a bogățiilor 
țării pe care le folosește pentru progresul 
rapid și neîntrerupt al patriei, pentru ri
dicarea nivelului de viață și de civilizație 
al poporului. Idealurile și aspirațiile pen
tru care a luptat, cu grele jertfe, eroica 
noastră clasă muncitoare, condusă de Par
tidul Comunist Român, și-au găsit împli
nirea în anii construcției socialiste.

în tot ce s-a făcut de mai bine de un 
sfert de veac, _ sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru progresul econo
mic și social-cultural al țării, în profun
dele prefaceri înnoitoare pe care le-a cu
noscut România se află organic încor
porată munca plină de abnegație a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor muncii 
români,. maghiari, germani și de alte na
ționalități, a întregului nostru popor.

Bilanțul însuflețitor făcut de recenta 
Plenară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, cu privire la dez
voltarea economică și socială a Republicii 
Socialiste România în perioada 1966—1970, 
evidențiază cu claritate mărețele înfăp
tuiri obținute de poporul nostru în ridi
carea patriei pe o treaptă superioară de 
civilizație și progres. Producția industrială 
a continuat să se dezvolte în ritmuri 
înalte, superioare celor prevăzute în plan; 
s-au construit și dat în funcțiune nume
roase obiective în industrie, agricultură și 
în celelalte ramuri ; srau obținut noi pro
grese însemnate în repartizarea rațională, 
armonioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării. România a făcut în 
această perioadă noi pași înainte pe dru
mul creșterii forței sale economice, al va
lorificării tot mai intense a potențialului, 
.material și uman.

Ca urmare a .rezultatelor obținute în 
dezvoltarea producției a crescut nivelul 
de trai al populației, au sporit veniturile 
tuturor oamenilor muncii de ' lâ'' orașe»', și 
sate„.au crescut periaiilelși-ialocațiile -pen
tru copii, s-a realizat un important pro
gram de construcții de locuințe, învăță- 
mintul, cultura, știința au cunoscut un 
puternic avînt.

Perioada ultimului cincinal se detașează 
ca o etapă dintre cele mai fructuoase din 
anii construirii socialismului în patria 
noastră. Realizările acestui cincinal con
firmă, încă o dată, justețea10 politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Comunist Ro
mân, orientată sure dezvoltarea forțelor 
de producție, perfecționarea relațiilor de 
producție, a întregii orînduiri sociale,. 
creșterea continuă a bunăstării materiale 
si spirituale a întregului popor, afirmarea 
României ca factor activ al cauzei gene
rale a socialismului, păcii și colaborării 
internaționale.

în procesul complex al edificării socia
lismului s-a afirmat puternic rolul de for
ță politică conducătoare pe care îl are în 
societatea noastră Partidul Comunist Ro
mân, cea mai înaltă formă de organizare 
a clasei muncitoare, detașamentul său de 
avangardă — exponent fidel al intereselor . 
și aspirațiilor fundamentale ale muncito
rimii, ale întregii națiuni socialiste.

în făurirea noii orînduiri. clasa munci
toare s-a dovedit la înălțimea misiunii 
sale istorice, demonstrîndu-și devotamen
tul nețărmurit față de cauza socialismu
lui. a propășirii patriei, înaltul spirit re
voluționar. energia și capacitatea sa de a 
mobiliza și a conduce pe toți oamenii 
muncii la opera de construire.a socialis
mului. Creșterea numerică a 'muncitori
mii, ca și schimbările calitative profunde 
care au avut loc în rîndurile ei au sporit 
continuu rolul clasei muncitoare, clasă 
conducătoare a societății noastre.

Sindicatele din România, avînd îndelun
gate tradiții de luptă revoluționară, sînt( 
cele mai largi organizații de masă ale 
clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor

SINDICATELE — CADRUL ORGANIZAT DE PARTICIPARE 
A CLASEI MUNCITOARE Șl A CELORLALȚI OAMENI Al 

MUNCII LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII NOASTRE 
SOCIALISTE, LA DEZBATEREA Șl REZOLVAREA TUTUROR 

PROBLEMELOR PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
Șl SOCIAL-CULTURALĂ, LA ÎNFĂPTUIREA POLITICII
PARTIDULUI COMUNIST

A SOCIALISMULUI
In țara noastră, clasa muncitoare își 

exercită rolul său de clasă conducătoare 
in societate. în primul rind, prin forța 
politică conducătoare a întregii societăți, 
Partidul Comunist Român, prin organele 
statului socialist, care reprezintă puterea 
clasei muncitoare, aliată cu țărănimea și 
cu ceilalți oameni ai muncii, puterea po
porului muncitor.

Un rol însemnat în înfăptuirea misiunii 
istorice a clasei muncitoare, a politicii 
Partidului Comunist Român, revine sin
dicatelor. cea mai largă organizație de 
masă a clasei muncitoare, a oamenilor 
muncii. întreaga activitate a sindicatelor 
trebuie să țină seama de realitățile actuale 
din tara noastră, de rolul conducător al 
clasei muncitoare, de dubla calitate a 
acesteia, de proprietară a mijloacelor de 
producție și de principală forță produc
tivă a societății, de cerințele prezente și 
de perspectivă ale ‘ evoluției noastre 
sociale.

în stadiul actual de dezvoltare socialistă 
a României, sindicatele — care unesc clasa 
muncitoare și ceilalți oameni ai muncii — 
trebuie să reprezinte cadrul organizat de 
consultare și participare a muncitorimii 

muncii. Ele au participat activ, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, la 
lupta împotriva exploatării și așupririi, 
pentru apărarea intereselor celor ce mun
cesc, au adus în anii de după eliberare o 
contribuție de seamă la înfăptuirea revo
luției și construcției socialiste. Militînd 
pentru aplicarea în viață a politicii de in
dustrializare socialistă a țării, sindicatele 
s-au preocupat de mobilizarea maselor de 
salariați la îndeplinirea și depășirea pla
nurilor de stat, punerea în valoare a ma
rilor rezerve de care dispune economia 
noastră, ridicarea eficienței activității e- 
conomice, de antrenarea oamenilor mun
cii la conducerea și buna gospodărire a 
întreprinderilor socialiste. Ele au partici
pat la elaborarea și înfăptuirea masurilor 
și hotărîrilor partidului și statului privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale salariaților, la elaborarea și a- 
plicarea legislației muncii, introducerea și 
generalizarea noului sistem de salarizare, 
exercitarea controlului obștesc-muncito- 
resc în diferite domenii, au organizat tri
miterea la odihnă și tratament a oameni
lor muncii. Prin activitatea lor politico- 
ideologică și cultural-educativă, , sindica
tele și-au adus contribuția la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii, 
la ridicarea nivelului general de cultură 
al maselor, la cultivarea atitudinii înain
tate față de muncă, de. avutul obștesc și 
de îndatoririle sociale, la educarea lor in 
spiritul patriotismului și internaționalis
mului socialist, al devotamentului față 
de cauza socialismului.

în munca sindicatelor, îndeosebi a or
ganelor de conducere, au existat însă și 
unele neajunsuri, care aii făcut ca ele să 
nu-și exercite pe deplin rolul și atribu
țiile mereu sporite ce ’e-au revenit în 
viața social-politică a țării. Ca urmare a 
unor concepții depășite despre rolul sin
dicatelor, despre formele de organizare și 
de muncă ale acestora, în activitatea lor 
s-au manifestat rămîneri in urmă față de 
noile condiții și cerințe ale dezvoltării so
cietății noastre, s-au menținut metode și 
forme de muncă învechite, un centralism 
excesiv, fenomene de formalism , și biro
cratism. Nu a existat,..suficientă, preocu
pare ca în organele executive de condu
cere ale uniunilor pe ramuri și ale Uniu
nii Generale a Sindicatelor să fie atrași 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și 
alte categorii de salariați care lucrează 
nemijlocit în producție. Toate acestea au 
redus posibilitatea organelor sindicale de 
a cunoaște îndeaproape preocupările, in-' 
teresele și aspirațiile membrilor de sindi
cat, realitatea din colectivele de muncă, 
au diminuat capacitatea sindicatelor de a 
mobiliza masa salariaților. la realizarea 
sarcinilor economice, profesionale, aoortul 
lor la perfecționarea organizării producției 
și a muncii, la ridicarea calității produ
selor și a productivității. Ele nu s-au 
preocupat susținut și n-au dovedit exi
gența necesară pentru Rezolvarea proble
melor sociale, pentru folosirea eficientă a 
mijloacelor asigurate de stat în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de muncă și de 
viață ale salariaților, n-au manifestat 
combativitate împotriva unor fenomene 
de birocratism și lipsă de grijă de care au 
dat dovadă conducerile unor întreprinderi 
și ministere față de nevoile și cerințele 
angajaților. Munca politico-educativă des
fășurată de sindicate a cuprins un număr 
restrîns de salariați, nu a fost suficient 
legată de nevoile practice ale producției, 
ale educării socialiste â maselor, iar baza 
materială pentru desfășurarea acestei ac
tivități nu a fost pe deplin folosită.

în lumina orientării date de Plenara 
Comitetului Central al partidului, Consi
liul Central al U.G.S.R. consideră că sînt 
necesare îmbunătățirea întregii activități 
a sindicatelor. întărirea și dezvoltarea de
mocrației și autonomiei sindicale, perfec
ționarea organizării, a formelor și meto
delor lor de muncă, pentru ca sindicatele 
să îndeplinească mai bine rolul și atri
buțiile sporite ce le revin în etapa ac
tuală de dezvoltare socialistă a României.

ROMÂN DE CONSTRUIRE
Șl COMUNISMULUI

la conducerea activității economice și so
ciale, la rezolvarea tuturor sarcinilor con
strucției socialiste, la soluționarea proble
melor care privesc activitatea întreprin
derilor și instituțiilor, progresul economic- 
și social-cultural al țării. Ele trebuie să 
se preocupe de întărirea și dezvoltarea 
democrației muncitorești, democrației e- 
conomice — laturi esențiale ale democra
ției socialiste.

Sindicatele trebuie să participe efectiv 
la întreaga activitate a Frontului Unită
ții Socialiste, a guvernului, a organelor de 
conducere colectivă ale ministerelor, cen
tralelor. combinatelor, grupurilor de uzine, 
întreprinderilor și instituțiilor, în consi
liile populare, să aducă o contribuție mai 
substanțială la activitatea de conducere 
și planificare a economiei naționale, la 
adoptarea celor mai corespunzătoare mă
suri pentru asigurarea dezvoltării continue 
a industriei, agriculturii, a întregii eco
nomii. a învățămîhtului.' științei și cultu
rii. la îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă și de viață ale clasei mun
citoare. ale tuturor salariaților. la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru.

Sindicatele asigură participarea oame
nilor muncii atît prin reprezentanții lor 
cît și prin cei aleși de adunarea generală 
a salariaților la conducerea și buna des
fășurare a întregii activități economico- 
sociale din întreprinderea sau instituția 
respectivă. împreună cu organele de con
ducere colectivă pe linie de stat, ele or
ganizează și conduc adunările generale ale 
salariaților. expresie a democratismului 
profund al orînduirii noastre socialiste, 
formă superioară de conducere colectivă 
a unităților economice. Adunarea gene
rală a salariaților este forumul care apre
ciază. în ultimă instanță, valoarea și efi
cienta muncii de conducere a întreprinde
rii sau organizației economice, exercită 
controlul maselor asupra felului cum se 
îndeplinesc hotărîrile de partid și de stat, 
propriile hotărîri. în viața fiecărui colec

SARCINILE SINDICATELOR IN DOMENIUL
ACTIVITĂȚII

în calitate de proprietari ai mijloace
lor de producție și făuritori ai tuturor va
lorilor materiale, fiecărui colectiv de 
muncă dintr-o întreprindere sau institu
ție îi este încredințată o parte din mij
loacele de producție ale societății și în a- 
ceastă. calitate îi revine responsabilitatea 
socială de a asigura gospodărirea și utili
zarea lor eficientă, contribuind astfel la 
sporirea neîntreruptă a avuției naționale, 
temelia ridicării nivelului de trai al în
tregului popor. La angajarea într-o uni
tate. fiecare salariat devine membru al 
colectivului respectiv, cu toate drepturile 
și obligațiile ce decurg din această cali
tate.. De aceea, sarcina fundamentală a 
sindicatelor este să asigure particiDarea 
activă a oamenilor muncii Ia dezvoltarea 
forțelor de producție, la elaborarea și în
făptuirea planurilor de stat anuale și de 
perspectivă, pentru dezvoltarea economiei 
naționale, în ansamblul ei, a ramurilor, a 
fiecărei întreprinderi și organizații econo
mice de stat.

In centrul preocupărilor sindicatelor 
trebuie să stea problemele organizării 
producției și a muncii, în scopul valori
ficării cît mai depline a rezervelor inter
ne și creșterii eficienței activității econo
mice. Organele sindicale să asigure con
sultarea maselor, atragerea acestora la 
elaborarea și înfăptuirea măsurilor care 
să contribuie la sporirea producției și 
productivității muncii, folosirea completă 
a capacităților de producție și a timpului 
de lucru. întărirea ordinei și disciplinei, 
la reducerea consumului de materii pri
me. materiale, combustibil și energie, a 
cheltuielilor de producție, la creșterea 
rentabilității întreprinderilor Industriale, 
de construcții și agricole de stat. O deose
bită atenție să fie acordată îmbunătățirii 
calității, ridicării parametrilor tehni’co- 
economici ai produselor, satisfacerii ce
rințelor mereu crescînde ale consumatori
lor interni și externi.

Sindicatele vor stimula în mai mare 
măsură spiritul novator al muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, proiectantilor și 
cercetătorilpr,. vor.. dezvolta , în continuare 
mișcarea de maWâ inventatorilor și‘trio-’ 
vatorilor pentru perfecționarea mașinilor.' 
instalațiilor. tehnologiilor, modernizarea 
produselor, folosirea de noi înlocuitori de 
materii prime și materiale, mecanizarea 
proceselor de muncă, elaborarea unor so
luții valoroase de organizare a producției 
Si a muncii.

Sindicatele au datoria să analizeze. îm
preună cu conducerile tehnico-adminis- 
trariv^ și cu masele de salariați. mersul; 
îndeplinirii planului de stat, situația apro
vizionării tehnico-materiale. să cunoască 
la timp cauzele care provoacă greutăți în 
realizarea ritmică a planului, să acțione
ze cu energie pentru, lichidarea neajunsu- > 
rilor ce apar în activitatea economică.

, întreaga muncă politică, organizatorică 
și cultural-educativă a sindicatelor, toate 
mijloacele de influențare a maselor de 
care acestea dispun, să fie subordonate 
mobilizării salariaților la înfăptuirea sar
cinilor economice și profesionale.. Sin
dicatele au datoria să susțină și să dez
volte inițiativele oamenilor muncii pen
tru realizarea și depășirea planurilor de 
dezvoltare a economiei naționale, să sti
muleze concursurile și alte forme de emu
lație profesională : ele vor orienta efor
turile tuturor, salariaților din secții, sec
toare și locuri de muncă în direcția per
fecționării organizării producției și a 
muncii, a valorificării rezervelor existen
te în întreprinderile industriale, de con
strucții, transporturi și unitățile agricole 
de stat, vor extinde și generaliza expe
riența înaintată a muncitorilor, tehnicie
nilor. inginerilor, acordînd colectivelor de 
salariați care au obținut cele mai bune 
rezultate stimulente corespunzătoare.

Creșterea considerabilă în anii actua
lului cincinal a numărului de salariați, 
precum și introducerea pe scară largă în 
producție a cuceririlor științei și tehnicii 
solicită o atenție sporită din partea sin
dicatelor pentru calificarea și perfecție-

REZOLVAREA TUTUROR
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ Șl DE VIAȚĂ
ALE CLASEI MUNCITOARE, ALE CELORLALȚI SALARIAȚI- 

ÎNDATORIRE DE BAZĂ A SINDICATELOR
Una din atribuțiile principale ale sindi

catelor, ca organizații profesionale de 
masă ale clasei muncitoare, este preocu
parea pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ș'i de viață ale celor ce muncesc, 
folosirea tuturor posibilităților create de 
orînduirca socialistă în acest scop, înfăp
tuirea politicii partidului și statului de ri
dicare continuă a standardului de viață 
al întregii populații. Sindicatele trebuie 
să ia parte activă la elaborarea și aplica
rea tuturor legilor și actelor normative, 
care reglementează drepturile și obliga
țiile salariaților. Ele au datoria să. militeze 
pentru înfăptuirea în întregime a preve
derilor cuprinse în legislația muncii, în 
planurile de stat cu privire la salarizare, 
protecția muncii, asigurări sociale, deser
virea publică, pentru folosirea deplină și 
eficientă a fondurilor alocate în vederea 
construirii de locuințe, creșe,. cămine, 
cantine și alte obiective social-culturale. 
Comitetele sindicatelor reprezintă și sus
țin interesele, salariaților în fața organe
lor de conducere colectivă ale întreprin
derilor, organizațiilor economice, de stat 
și instituțiilor, apără în fața organelor de 
jurisdicție drepturile membrilor de sindi- -i 
cat, precum și ale sindicatului, reglemen
tate prin legislația muncii, și se ocupă de 
toate problemele care privesc viața și ac
tivitatea angajaților.

Sindicatele trebuie să manifeste preocu
pare permanentă pentru promovarea mai 
largă a spiritului de echitate socială, să 
dea dovadă de intransigență și să pună 
în dezbaterea adunărilor generale ale sa
lariaților, a adunărilor sindicale, pe cei ce 
tărăgănează sau manifestă birocratism în 
rezolvarea problemelor privind condițiile 
de muncă și de viață ale angajaților. Or

tiv. Ele sînt consultate în promovarea 
cadrelor în conducerea unității respecti
ve, în munca pe linie . de stat, economică, 
în organizațiile de masă și obștești; Sin
dicatele trebuie să creeze toate condițiile 
necesare pentru ca oamenii muncii să 
aibă posibilitate'a de a participa nemij
locit la analizarea modului cum se reali
zează planul de producție, cum se asi
gură condițiile de muncă și de viață ale 
salariaților. să poată critica nestingherit 
neajunsurile care se manifestă în activi
tatea întreprinderilor și instituțiilor, să ia 
parte activă la rezolvarea tuturor proble
melor economice, sociale și culturale din 
aceste unități. Adunările generale ale sa
lariaților să devină o formă efectivă de 
înfăptuire a controlului muncitoresc asu
pra activității desfășurate în unității» 
respective.

ECONOMICE
narea profesională a forței de muncă, a 
cadrelor necesare economiei naționale, 
îndeosebi pentru noile obiective ■ care se 
vor construi în această perioadă. Sindica
tele au datoria să participe activ la elabo
rarea programelor și la buna organizare 
a cursurilor, la aplicarea tuturor preve
derilor legii privind perfecționarea pre
gătirii profesionale a salariaților din uni
tățile socialiste de stat. Totodată, acțiu
nile de propagandă tehnico-economică, 
organizate de sindicate, în colaborare cu 
organizațiile de tineret, cu ■ participarea 
largă a intelectualității tehnice, trebuie să 
urmărească însușirea de către salariați a 
cunoștințelor privind organizarea științi
fică a producției și a muncii, informarea 
lor asupra noutăților tehnico-științifice în 
strînsă legătură cu specificul profesiunii, 
cu cerințele producției la fiecare loc de 
muncă. Programele de propagandă teh
nico-economică să fie elaborate pe baza 
unei largi consultări a muncitorilor, co
misiilor inginerilor și tehnicienilor, a ca
binetelor de organizare științifică a pro
ducției și a muncii.

Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, împreună cu 
Consiliul Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, se va preocupa de sporirea 
aportului Intelectualității tehnice româ
nești la aplicarea în producție a cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice contem
porane, organizarea superioară a produc
ției și a muncii, propagarea cunoștințelor 
tehnico-economice, la dezvoltarea mișcării 
inventatorilor și inovatorilor. Se vor ela
bora propuneri pentru mai buna organi
zare a activității obștești a inginerilor și 
tehnicienilor, corespunzător condițiilor și 
cerințelor actuale.

Activitatea sindicatelor în întreprinderi
le agricole de stat și în întreprinderile 
de mecanizare a agriculturii să fie sub
ordonată realizării sarcinilor privind in
tensificarea dezvoltării agriculturii, creș
terii producției agricole în toate sectoa
rele de activitate, folosirii raționale a pă- 
mîntului. mașinilor, utilajelor și forței de 
muncă, înfăptuirii programelor naționale 
privind amenajările funciare și' dezvolta
rea zootehniei. Sindicatele vor manifesta 
preocupare sporită față de condițiile de 
muncă și social-culturale ale lucrătorilor 
din agricultură.

Organele și organizațiile sindicale din 
unitățile comerciale și cele prestatoare 
de servicii vor trebui ,să-și orienteze 
munca politică și organizatorică în direc
ția mobilizării tuturor lucrătorilor pentru 
asigurarea unei serviri care să corespun
dă exigențelor crescînde ale populației, 
reducerea cheltuielilor de circulație, lichi
darea risipei, pentru educarea lor în spi
ritul cinstei și solicitudinii față de cerin
țele oamenilor muncii.

Sindicatele din învățămînt să ia parte la 
înfăptuirea tuturor măsurilor privind per
fecționarea învățămîntului, legarea lui de 
practică, de nevoile concrete ale societății, 
ridicarea nivelului de pregătire a cadre
lor didactice, să participe mai activ la 
munca de educare și instruire a tinerei 
generații.

Sindicatele din unitățile sanitare să spo
rească răspunderea pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a politicii de ocro
tire a sănătății publice, pentru deservirea 
sanitară exemplară a oamenilor muncii, 
să contribuie la- îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor profesionale ale salariaților, 
să dezvolte la ' fiecare lucrător răspunde
rea și dăruirea în exercitarea profesiei în 
spiritul eticii socialiste.

In instituțiile administrative de stat cen
trale și locale, sindicatele să pună pe 
prim plan creșterea competenței și res
ponsabilității în muncă ale salariaților, ma
nifestarea celei mai profunde solicitudini 
față de nevoile și cerințele cetățenilor, în 
rezolvarea problemelor sociale ale popu
lației, să combată fenomenele de birocra
tism și formalism din activitatea unor 
instituții.

PROBLEMELOR PRIVIND

ganizațiile sindicale se vor preocupa de 
respectarea timpului legal de lucru al sa
lariaților.

Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România va lua parte la elaborarea mă
surilor preconizate__rie Comitetul Centră 1 
al Partidului Comunist-Român~m~legătu- 
ra_cu tfecerea_lauEeducerea treptată a du
ratei săptâmînii de lucru.

Una tlin sarcinile importante ale sindi
catelor este de a organiza controlul ob- 
ștesc-muncitoresc asupra protecției mun
cii, a modului în care conducerile tehnico- 
administrative își îndeplinesc obligațiile 
ce le revin în acest domeniu. Organele 
sindicale să determine ca toate fondurile 
puse la dispoziție de stat pentru asigura
rea protecției muncii să capete"desținația 
corespunzătoare, să fie folosite cu randa
ment ; să participe la elaborarea și res
pectarea normativelor privind echipamen
tul de protecție a muncii-; să militeze 
pentru lichidarea cauzelor care generează 
îmbolnăviri profesionale și accidente de 
muncă. Sindicatele vor controla aplicarea, 
de cătte conducerile întreprinderilor și 
cadrele medicale a măsurilor de preveni
re a îmbolnăvirilor, preocupindu-se ca 
problemele de sănătate ale angajaților și 
cele de protecția muncii să-și găsească 
locul cuvenit în dezbaterile comitetelor 
de direcție, ale consiliilor de administra
ție și colegiilor ministerelor, în măsurile 
și hotărîrile pe care acestea le adoptă.

Repartizarea locurilor în stațiuni pen
tru tratamentul balnear și odihna salaria
ților. se va face de către sindicate, care 
vor administra, totodată, și fondurile din 
bugetul de asigurări sociale de stat alo
cate în acest scop. împreună cu organi
zațiile de turism, ele trebuie să analizeze 

posibilitatea repartizării mai echitabile a 
locurilor în stațiunile balneo-climaterice, 
pentru a asigura ca, an de an, un număr 
din ce în ce mai mare de muncitori și 
alți salariați să beneficieze de condițiile 
create de statul nostru pentru odihnă și 
tratament. Totodată. Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România va lărgi baza 
proprie de tratament și odihnă și va asi
gura administrarea judicioasă a acesteia.

împreună cu organizațiile din cadrul 
Frontului Unității Socialiste, sindicatele 
participă Ia controlul obștesc în domeniul 
aprovizionării și ăl serviciilor către popu
lație, contribuind Ia îmbunătățirea activi
tății în aceste sectoare, în vederea satis
facerii cerințelor și nevoilor populației. 
Sindicatele să organizeze mai sistematic 
controlul obștesc asupra funcționării can
tinelor, bufetelor, căminelor, creșelor, 
grupurilor sociale și a altor unități de de
servire, să militeze pentru construirea și 
amenajarea de noi unități de acest fel.

La nivelul întreprinderilor, centralelor 
industriale și celorlalte unități cu statut 
de centrală, al ministerelor se vor în
cheia contracte colective. Sindicatele tre
buie să se preocupe în mai mare măsură 
de realizarea prevederilor din contracte, 
de creșterea rolului lor In mobilizarea 
maselor de oameni al muncii pentru în
deplinirea sarcinilor economice ale între
prinderilor și îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață ale anga
jaților. Organele sindicale, împreună cu 
conducerile tehnico-administrative, vor 
analiza periodic stadiu] realizării preve
derilor contractului colectiv și vor lua 
măsurile care se impun pentru îndeplini
rea lui. Ele au obligația să informeze sa- 
lariații asupra modului cum se realizează 
angajamentele reciproce din contractul 
colectiv, să acționeze pentru înfăptuirea 
tuturor drepturilor și obligațiilor care re
vin atît întreprinderii, cît și salariaților.

Sindicatele trebuie să dezvolte activita
tea caselor de ajutor reciproc, care s-au 
dovedit a fi unul din mijloacele eficiente 
de întrajutorare tovărășească a membri
lor de sindicat, să le sprijine' în organiza
rea activității și în buna gospodărire a 
fondurilor.

O grijă deosebită vor acorda sindicatele 
problemelor profesionale și sociale ale fe
meilor, calificării și ridicării nivelului de

SARCINILE SINDICATELOR
CULTURAL-EDUCATIVE Șl SPORTIVE

Atribuții importante revin sindicatelor 
în domeniul educației socialiste a oame
nilor muncii, ele avînd răspunderea orga
nizării muncii cultural-educative de masă 
in întreprinderi și instituții. Prin întreaga 
lor activitate, sindicatele trebuie să con
tribuie la cunoașterea și însușirea de către 
toți oamenii muncii a politicii interne și 
externe a Partidului Comunist Român, O 
atenție deosebită se va acorda formării 
și dezvoltării Conștiinței socialiste a ma
selor. cultivării devotamentului nețărmu
rit față de patrie și partid, față de cauza 
socialismului.. întăririi sentimentului de 
frăție1 între poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, a unității și coeziunii 
întregului popor în jurul Partidului Co
munist ' Român. Sindicatele vor organiza 
în mod sistematic acțiuni de informare a 
oamenilor muncii asupra hotărîrilor de 
partid și de stat, a legilor țării, a celor 
mai noi realizări ale științei și tehnicii, 
vor contribui la lărgirea orizontului cul- 
tural-științific al maselor, la educarea lor 
în spiritul concepției materialiste despre 
lume, al combativității fată de fenomenele 
și manifestările, negative, față de tot ceea 
ce este înapoiat și retrograd, vor cultiva 
atitudinea socialistă față de muncă și a- 
vutul obștesc, trăsăturile înaintate de 
comportare'în societate și familie.

Intensificarea și dezvoltarea activității 
cultural-educative de masă impun o mai 
bună folosire și dezvoltare a bazei mate
riale, a ansamblurilor și formațiilor ar
tistice. a celorlalte mijloace de care dis
pun sindicatele. în întreprinderi și insti
tuții, în cluburile și că£ete~de cultura din 
orașe și centre muncitorești?" sindicatele, 
în strînsă 'colaborare cu comitetele de 
cultură și artă, cu organizațiile U.T.C. și 
celelalte organizații de masă, vor organi
za cenacluri literare, cinecluburi, cercuri 
de picțură~și~sculptura, de "Țnuzical de 
dansuri populare? de’ balet, de Turism etc., 
care sa stimuleze aptitudinile și pasiunile 
diferitelor categorii de oameni ai mun- 

lor de familie. în 
muncitorești activi5 

drumată si condusă., de sindicate, asigu- 
rîKdu-se satisfacerea cerințelor cultural- 
educative ale tuturor salariaților. ale în
tregii populații din localitatea respectivă. 
Pentru coordonarea activității caselor de 
cultură și a cluburilor se vor crea con
silii formate din reprezentanți ai sindica
telor. organizațiilor U.T.C.. comitetelor 
de cultură și artă și ai altor organizații 
de masă, obștești, de stat, care vor răs-

cii și ale membrilor 
centrele industriale și 
tâtea tuturoF~caselor T

PERFECȚIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE, 
DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI Șl AUTONOMIEI 

SINDICATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA STILULUI LOR DE MUNCĂ
Pentru îndeplinirea rolului și atribu

țiilor sporite ce le revin în etapa actuală, 
sindicatele să promoveze larg în întreaga 
lor activitate democrația muncitorească, 
autonomia sindicală.

Sindicatul este forma de organizare 
principală a mișcării sindicale din țara 
noastră, cadrul de bază al întregii vieți 
sindicale. El reunește pe muncitori, pe 
toți oamenii muncii, români și cei aparți- 
nînd naționalităților conlocuitoare din în
treprinderea sau instituția respectivă, în 
calitatea lor de proprietari ai mijloacelor 
de producție și de producători ai bunu
rilor materiale, ce-și unesc forțele pentru 
folosirea mai bună a mijloacelor de pro
ducție încredințate de societate colecti
vului respectiv, în scopul creșterii pro
ducției, a avuției naționale, condiție esen
țială pentru bunăstarea materială și cul
turală a oamenilor muncii.

Sindicatul reprezintă cadrul organizat 
de participare a clasei muncitoare, a ce
lorlalți oameni ai muncii la conducerea 
activității economice și sociale, de dezba
tere a hotărîrilor de partid și de stat, de 
atragere a maselor în vederea elaborării 
și aplicării măsurilor pentru realizarea 
sarcinilor privind dezvoltarea economică 
și social-culturală a țării, îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și de 
viață ale salariaților. Sindicatul ,va func
ționa pe baza statutului propriu și va avea 
deplină autonomie în desfășurarea întregii 
sale activități, în rezolvarea tuturor pro
blemelor colectivului de muncă, manifes- 
tînd larg spiritul de inițiativă în organi
zarea activităților cu caracter productiv și 
a celor care privesc soluționarea unor ce
rințe de ordin social-cultural ale salaria
ților.

în condițiile actuale ale organizării ac
tivității unităților economice se consideră 

calificare ale acestora, promovării în muncă 
potrivit pregătirii, aptitudinilor și capaci
tății lor. Sindicatele, împreună cu Consi
liul Național al Femeilor și conducerile 
ministerelor, să acționeze cu mai multă 
energie pentru ușurarea condițiilor de 
muncă și de viață ale femeii salariate 
prin mecanizarea unor lucrări, asigurarea 
igienei muncii și. a asistenței medicale, 
extinderea și diversificarea rețelei servi
ciilor publice, lărgirea sortimentelor de 
produse alimentare, creșterea producției 
de aparate de uz casnic. O atenție deose
bită se va acorda îmbunătățirii muncii e- 
ducative în rîndul femeilor.

Organele și organizațiile sindicale să 
manifeste o preocupare mai mare față de 
formarea și integrarea profesională a ti
nerilor muncitori, educarea lor în spiritul 

’ dragostei și al responsabilității față de 
muncă, de avutul obștesc, al ordinii și dis
ciplinei. Ținînd seama de rolul și sarcinile 
organizațiilor U.T.C. în întreprinderi și 
instituții, sindicatele vor conlucra strîns 
cu acestea în toate problemele economice, 
sociale și culturale, vor acționa în comun 
pentru dezvoltarea în rîndurile tineretului 
a spiritului de responsabilitate în îndepli
nirea sarcinilor profesionale, a pasiunii 
pentru meseria aleasă, a dorinței de auto- 
depășire, de a ține pasul cu ’ progresul 
contemporan în domeniul științei, tehnicii 
și culturii, pentru soluționarea probleme
lor legate de munca si viața tinerilor sa- 

' lariați.
O atenție deosebită să acorde sindical 

tcle condițiilor de muncă și de viață ale 
salariaților din rîndul naționalităților con
locuitoare, preocupindu-se îndeaproape de 
soluționarea unor probleme specifice ale 
acestora, de promovarea lor în muncă, de 
înfăptuirea consecventă a politicii națio
nale marxist-leniniste a partidului și sta
tului nostru.

In vederea rezolvării unor probleme 
care privesc dezvoltarea economiei, unele 
aspecte ale vieții sociale a salariaților, ale 

^femeilor muncitoare și ale tinerilor anga
jați, se vor organiza periodic întîlniri în
tre comitetele sindicatelor și comitetele 
de direcție, între conducerile uniunilor 
sindicatelor pe ramură și colegiile minis
terelor, precum și între cbnducerea 
Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia și Consiliul de Miniștri.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII

punde de buna organizare și funcționare 
a acestor instituții.

Sindicatele vor colabora mai larg cu 
toate organizațiile de masă, cu organele 
de stat, uniunile de creație, cu radio-tele- 
viziunea și alte instituții interesate pen
tru conjugarea eforturilor în activitatea 
de educare și ridicare a nivelului de cu
noștințe politice, culturale și tehnico-știin- 
tifice ale tuturor salariaților.

Purtînd răspunderea pentru activitatea 
sportivă din întreprinderi si instituții, 
sindicatele. în strînsă colaborare cu or
ganizațiile U.T.Cl, trebuie să atragă un 
număr: măi. mare de salariați; în special 
tineri, la practicarea sistematică a diferi
telor discipline sportive, să se preocupe 
de dezvoltarea sportului și turismului de 
masă, să stimuleze sportul de perfor
manță în cadrul cluburilor si asociațiilor, 
împreună cu organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist si ale Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, sin
dicatele vor iniția competiții de masă, 
vor asigura dezvoltarea bazei materiale 
sportive. îmbunătățirea folosirii acesteia.

Sindicatele să acorde o atenție mal 
mare organizării manifestărilor cultural- 
distractive. în vedere petrecerii de că
tre oamenii muncii a timpului lor liber 
în mdd cît mai plăcut și recreativ. în 
acest scop, împreună cu organele Mi
nisterului Turismului, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunii Tinere
tului Comunist, ale altor organizații de 
masă și obștești, să organizeze un număr 
sporit de acțiuni cultural-sportive în clu
buri și case de cultură, pe stadioane. în 
parcuri și locuri de agrement. în zonele 
turistice ale tării.

Presa sindicală centrală, departamen
tală și de uzină trebuie să pună în cen
trul preocupărilor mobilizarea oamenilor 
muncii, a sindicatelor la realizarea sarci
nilor de plan, să acorde o mai mare aten
ție generalizării experienței - înaintate* 
combaterii neajunsurilor din activitatea 
întreprinderilor, instituțiilor, a organelor 
și organizațiilor sindicale, a unor sala
riați. să militeze pentru întărirea legali
tății, a ordinii și disciplinei în muncă. 
Presa sindicală trebuie să devină în mai 
mare măsură o tribună de dezbatere pu
blică, în cadrul căreia muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii, inginerii și alți oameni ai 
muncii să-și spună părerile asupra pro
blemelor actuale ale construcției socialiste, 
ale activității întreprinderilor și institu
țiilor respective, să facă propuneri cu 
privire la îmbunătățirea activității econo
mice și social-culturale.

necesar ca la nivelul centralelor indus
triale și unităților economice cu statut de 
centrală' să se constituie comisii ale sin
dicatelor, formate din președinții sindica
telor din întreprinderile sau unitățile a- 
parținînd centralei și care să-și desem
neze un reprezentant în consiliul de ad
ministrație. La centralele industriale care 
au întreprinderi răspîndite în întreaga 
țară, reprezentanții sindicatelor în consi
liile de administrație să fie numiți de co
mitetele uniunilor, cu consultarea preșe
dinților sindicatelor.

Uniunile sindicatelor pe ramuri se con
stituie prin afilierea de bunăvoie a sindi
catelor din întreprinderi și instituții și vor 
funcționa pe bază de statut propriu. U- 
niunea sindicatelor asigură participarea 
oamenilor muncii din ramura respectivă 
la adoptarea măsurilor care privesc dez
voltarea economică a ramurii, la soluțio
narea problemelor social-culturale ale sa
lariaților din sindicatele afiliate. Uniunea 
asigură coordonarea și îndrumarea activi
tății sindicatelor afiliate în problemele 
'specifice ramurii și conlucrează cu orga
nele teritoriale ale sindicatelor in reali
zarea atribuțiilor sale. Uniunile sindicate
lor pe ramuri reprezintă sindicatele în 
relațiile cu organele centrale de stat, par
ticipă la activitatea colegiilor ministere
lor. De asemenea, ele reprezintă sindica
tele din ramura respectivă în relațiile cu 
organizațiile similare de peste hotare.

Pe raza orașelor, municipiilor și jude
țelor vor funcționa consilii ale sindicate
lor, cu statut propriu. Ele asigură coor
donarea activității sindicatelor de pe teri
toriul respectiv în problemele economice, 
profesionale, sociale și cultural-sportive,

(Continuare in pag. a IlI-a)
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STATUTUL-CADRU AL SINDICATULUI
PROIECT

Sindicatul reunește în rîndurile sale 
clasa muncitoare, toți oamenii muncii din 
întreprinderea sau instituția respectivă in 
calitatea lor de proprietari ai mijloacelor 
de producție și de producători ai bunu
rilor materiale și spirituale. Organizația 
sindicală se constituie prin libera ade
ziune a muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor și funcționarilor, fără deosebire do 
naționalitate, sex și vîrstă, care-și unesc 
forțele pentru, buna gospodărire a mij
loacelor de producție încredințate de so
cietate colectivului respectiv, pentru creș
terea producției, a. avuției naționale, bază 

' sigură a creșterii nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului.

Colectivului de oameni ai muncii din 
întreprinderea sau instituția respectivă îi 
este încredințată o parte a mijloacelor de 
producție a societății și în această cali
tate el trebuie. să asigure gospodărirea și 
folosirea cu toată grija a mijloacelor de 

• care dispun în scopul realizării planului 
de producție, ridicarea ' productivității 
muncii : îmbunătățirea calității produse
lor, creșterea eficienței întregii activități 
economice, aducîndu-și' astfel contribuția 
la sporirea avuției naționale, la ridicarea 
nivelului de viață a întregului popor. Fie
care salariat angajat într-o unitate este 
membru, al acestui colectiv, asumîndu-și 
toate drepturile și îndatoririle ce-i revin.

Sindicatul reprezintă cadrul organizat de 
participare la conducerea activității eco
nomice și sociale, de consultare și dezba

ATRIBUȚIILE ORGANIZAȚIEI SINDICALE
a) - în domeniul economic și 

ai activității productive

Art. 1.— Organizația sindicală reunește 
în rîndurile sale salariații dintr-o între
prindere, organizație economică, instituție 
sau comună, în calitatea lor de proprie
tari ai mijloacelor de producție și făuri
tori ai bunurilor materiale și spirituale. 
Sarcina principală a organizației sindicale 
este de a asigura participarea colectivului 
de muncă la conducerea activității eco
nomice și sociale, pentru creșterea conti
nuă a producției, buna gospodărire a 
mijloacelor- de care dispune, unitatea res
pectivă, mobilizarea tuturor membrilor de 
sindicat la elaborarea și realizarea pla
nurilor de producție anuale și de pers
pectivă. Sprijină prin acțiuni proprii apli
carea măsurilor întreprinse de conduce
rile unităților economice pentru organi
zarea științifică a producției și a muncii, 
creșterea productivității muncii, utilizarea 
deplină a capacităților de producție și a 
timpului de lucru, reducerea cheltuielilor 
de producție, îmbunătățirea- calității pro
duselor, valorificarea rezervelor interne și 
sporirea eficienței întregii activități econo
mice, factori de mare importanță de care 
depind creșterea veniturilor și ridicarea 
continuă a bunăstării tuturor oamenilor 
muncii. Organizează. în întreprindere. în-, 
trdeerea între ■ < secțiir..'sectoaEe,.rfiLelie).-e<;. . 
brigăzi și echipe ; împreună cu conduce
rea unității și pe baza consultării colecti
velor de muncă stabilește obiectivele în
trecerii ; acordă stimulentele morale și 
materiale fruntașilor în producție.

Stimulează spiritul novator al muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor ; intro
ducerea tehnicii și tehnologiei înaintate, 
perfecționarea mașinilor și instalațiilor, 
asimilarea .de produse noi cu parametrii 
tehnico-economici superiori : organizează 
mișcarea de masă a inventatorilor și ino
vatorilor. se preocupă de generalizarea 
experienței și metodelor avansate de 
muncă.

Desfășoară o largă activitate organiza
torică, politică și cultural-educativă pen
tru întărirea răspunderii întregului co
lectiv și a fiecărui salariat față de înde
plinirea exemplară a sarcinilor profesio
nale. Sindicatul se preocupă permanent 
de întărirea disciplinei în producție, pune 
în discuția colectivului de salariați pe toți 
cei care încalcă ordinea și disciplina in 
muncă, pentru ca însuși colectivul de oa
meni ai muncii să. analizeze și să judece 
cazurile respective, adoptînd măsurile ce 
se impun, iar în cazuri deosebite să ho
tărască asupra îndepărtării acestora din 
colectivul respectiv.

b) - în domeniul social și al 
creșterii nivelului de trai

Art. 2.— Punînd în centrul activității 
sale înfăptuirea politicii partidului și sta
tului,. de creștere continuă a nivelului de 
trai al celor'ce muncesc, sindicatele se 
preocupă permanent de rezolvarea pro
blemelor sociale, pentru. îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și de 
viață ale salariaților.

Sindicatul participă nemijlocit la ela
borarea și aplicarea tuturor măsurilor 
care reglementează drepturile și obliga
țiile salariaților și reprezintă interesele 
acestora in relațiile cu conducerea Uni
tății respective. In acest scop, încheie con
tractul colectiv cu conducerea întreprin
derii și urmărește îndeplinirea prevederi
lor acestuia ; participă, în conformitate cu 
legislația în vigoare, la elaborarea și apli

tere cu clasa muncitoare și ceilalți sala
riați, a hotăririlor de partid și de stat, 
de atragere a maselor. în vederea elabo
rării și aplicării măsurilor pentru reali
zarea sarcinilor privind dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a țării, îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de muncă 
și de viață ale salariaților.

Sindicatul își desfășoară activitatea pe 
baza democrației muncitorești și are de
plină autonomie în rezolvarea. tuturor 
problemelor- colectivului de muncă din 
unitatea respectivă, manifestând larg spi
ritul de inițiativă în organizarea activi
tăților cu caracter economic, social, cul
tural, corespunzător intereselor și cerin
țelor membrilor de sindicat.

Sindicatul reunește oamenii muncii, pe 
toți salariații pentru înfăptuirea, politicii 
interne și externe a Partidului Comunist 
Român, forța politică conducătoare a so
cietății noastre în scopul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, al con
struirii comunismului.

■Sindicatul desfășoară o susținută mun
că pentru ridicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale, științifice și de cultură 
generală, de dezvoltare a conștiinței so
cialiste . ii salariaților, cultivă în rîndurile 
lor mîndria pentru tradițiile glorioase, re
voluționare ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor, al<ț frăției dintre oamenii 
muncii români și cei aparținînd naționa
lităților conlocuitoare, ii educă în spiritul 
patriotismului și al solidarității interna
ționale cu cei ce muncesc de pretutindeni.

I

carea corectă a sistemului de salarizare, 
normare a muncii, acordarea premiilor 
(grat.ificațiilor) ; militează pentru respec- ii 
tarea programului de lucru și a timpului 
de odihnă al angajaților ; se pronunță 
asupra desfacerii contractului de muncă 
și intervine pentru punerea in drepturi a 
salariaților conform codului muncii. îm
preună cu conducerea administrativă a 
unităților se preocupă de folosirea în în
tregime și eficientă a fondurilor alocate 
de stat pentru construirea de cămine, 
cantine,- locuințe, creșe și alte obiective 
sociale ; participă la repartizarea locuin
țelor pentru salariați.

— Exercită controlul muncitoresc asu
pra aplicării legislației privind protecția 
muncii și asigurările sociale, funcționarea 
cantinelor, grupurilor sociale, căminelor 
muncitorești ; organizează trimiterea la 
odihnă și tratament a oamenilor muncii 
din întreprinderea sau instituția respecti
vă, participă, prin reprezentanții săi, la 
efectuarea controlului obștesc asupra de
servirii populației prin unitățile comer
ciale, medico-sanitare. și balneo-climatice.

— Urmărește aplicarea corectă a legis
lației care reglementează participarea fe
meilor salariate în producție, ocrotirea 
mamei și copilului, organizarea și func
ționarea căminelor și creșelor pentru 
copii ; se. ocupă de promovarea femeilor 
in activitațea .proțe.șioriaiă; și .obștpașcăt .

— Impwppă .ci), .prgfjnpjXp, ,J,ImUn|i„7:iițfjj 
fetului Comunist se ocupa de atragerea ti
neretului în producție, de integrarea’pro
fesională și socială a ucenicilor și a tine
rilor angajați, controlează respectarea 
drepturilor pentru tineret prevăzute in 
legislația muncii.

— Apără în fața organelor de jurisdic
ție drepturile membrilor de sindicat, pre
cum și ale sindicatului respectiv regle
mentate prin legislația muncii și se ocupă 
ds toate problemele care privesc viața, și 
activitatea oamenilor muncii din unitatea 
respectivă.

c) - Participarea nemijlocită 
a oamenilor muncii și a re
prezentanților sindicatelor 
la organizarea și condu
cerea producției, la întrea
ga activitate economică și 
socială

Sindicatul participă, atit prin reprezen
tanții săi, cit și prin reprezentanții sala
riaților aleși de adunarea generală, la 
conducerea și buna desfășurare a întregii 
activități economice și sociale din unita
tea respectivă, se ocupă de dezvoltarea 
democrației muncitorești, una din laturile 
esențiale ale democrației socialiste.

Art. 3.— Sindicatul, împreună cu comi
tetul de direcție, răspunde de buna pregă
tire și desfășurare a adunărilor generale 
sau ale reprezentanților salariaților. ur
mărește asigurarea condițiilor care să per
mită participanților la aceste adunări să . 
analizeze multilateral realizarea planului 
de producție, să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea activității economice, a con
dițiilor de muncă și de viață ale salaria- 
ților, să critice nestingherit neajunsurile 
care se manifestă în activitatea întreprin
derii sau instituției, în munca comitetului 
de direcție, a consiliului de administrație, 
a oricărui membru de sindicat, indiferent 
de funcția ce o are. împreună cu condu
cerea unității, sindicatul acționează I pen
tru îndeplinirea hotăririlor adoptate Și so

luționarea propunerilor făcute de adună
rile generale ale salariaților.

în cazul cînd adunarea salariaților nu 
va aproba darea de seamă a comitelului 
de direcție sau consiliului de administra
ție, precum și atunci cind va aprecia ca 
nesatisfăcătoare activitatea unor cadre, 
sindicatul să ceară organelor de stat și 
economice superioare luarea de măsuri 
conform prevederilor legale.

Președintele sindicatului, ca reprezentant 
de drept în comitetul de direcție, consi
liul de administrație, consiliul științific, 
senatul universitar sau alte forme de con
ducere colectivă, acționează pe baza man
datului încredințat, se consultă cu mem
brii comitetului — iar în problemele mai 
deosebite, cu membrii de sindicat — și 
stabilește modalitățile concrete de mobi
lizare a tuturor forțelor sindicatului la în
făptuirea deciziilor adoptate.

d) - în domeniul pregătirii 
profesionale, al perfecțio
nării, calificării și reciclării 
cadrelor

Art. 4. — Progresul rapid de'dezvoltare 
a economiei naționale, aplicarea cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice ce carac
terizează dezvoltarea economiei noastre 
naționale impun pregătirea de cadre cu 
înaltă calificare profesională și de cultură 
generală. Problema pregătirii, perfecțio
nării și reciclării cadrelor trebuie să con
stituie o preocupare de prim ordin a sin

dicatului. în acest scop, sindicatul conlu
crează cu conducerea întreprinderii sau 
instituției și cu organizația U.T.C., în e- 
laborarea și înfăptuirea programului de 
pregătire, perfecționare și specializare a 
cadrelor corespunzător cerințelor actuale 
și de perspectivă ale producției. în orga
nizarea și desfășurarea propagandei teh- 
n-ico-economice ; pentru integrarea profe
sională și socială a ucenicilor și a tine
rilor angajați. Controlează felul cum or
ganele administrative asigură elevilor șco
lilor profesionale, tehnice și ucenicilor la

II
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Art. 7. — Membru de sindicat poate fi 
orice om al muncii din Republica Socia
listă România, fără deosebire de naționa
litate, Sex și vîrstă, care, angajîndu-se să 
lucreze într-o întreprindere, instituție, or
ganizație cu caracter obștesc, devine 
membru al. colectivului respectiv cu toate 
drepturile și obligațiile ce decurg din a- 
ceâstă. Pot fi membri de sindicat și elevii 
școlilor profesionale, tehnice, ucenicii, sau 
orice angajat la persoane fizice. Cei care 
vor să devină membri ai sindicatului tre
buie să recunoască și să respecte prevede
rile statutului și să plătească cotizația 
stabilită.

Art. 8. — Primirea in sindicat se face in 
mod individual, la cererea celui care do
rește să devină membru de sindicat ; (ce
rerea de primire se discută și se aproba 
de adunarea grupei sindicale, iar carnetul 
de membru se înmînează de comitetul 
sindifațulțți..

Membrii de sindicat au dreptul :

Art. 9. — Să aleagă și să fie aleși în 
organele de conducere ale sindicatului ;

— Ca membri ai colectivului de oameni 
ai muncii, deținători ai mijloacelor de 
producție încredințate de societate și ca 
producători ai bunurilor materiale și spi
rituale. sindicatul le oferă cadrul organi
zat de dezbatere a tuturor problemelor 
privind bunul mers a! întreprinderii, po
litica generală a partidului și , statului 
nostru 1

— Să ia parte la stabilirea și soluționai 
rea tuturor problemelor economice, so
ciale. cultural-sportive din întreprindere 
sau instituție, să-și exprime nestingherit 
părerea, să critice organele de conducere 
ale sindicatelor, precum și activitatea ori
cărui membru de sindicat, indiferent de 
funcția ce o deține :

— Să ceară comitetului sindicatului 
să-i sprijine în apărarea drepturilor lor 
in caz de neindeplinire a prevederilor 
contractului de muncă, ori de nerespec- 
tare a legislației muncii : să fie trimiși 
la tratament și odihnă în stațiuni balneo- 
climatice, pe baza reglementărilor în vi
goare ; să primească. în cazuri deosebite, 
ajutoare materiale din fondurile sindica
tului : să folosească. împreună cu membrii 
de familie, mijloacele de care dispune 
sindicatul pentru desfășurarea activități
lor culturale, sportive și turistice : să se 
adreseze organelor sindicale, inclusiv 
Consiliului Central al Uniunii Generale, a 
Sindicatelor. în orice problemă, care pri
vește viata de organizație, activitatea eco
nomică si’ social-culturală.

Membrii de sindicat au următoarele în
datoriri :

Art. 10. — în calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție si producători ai 
bunurilor materiale, membrii de sindicat 
sint direct interesați să contribuie activ 
la dezvoltarea economică a întreprinde
rii. să folosească rațional mijloacele de 
producție, materia primă și materialele 
nuse la dispoziție : să militeze pentru în

locul de muncă condițiile necesare pentru 
învățătură și efectuarea practicii în pro
ducție.

e) - în domeniul activității 
cultural educative și spor
tive

, Art. 5. — Sindicatul se ocupă de ridi
carea nivelului cultural-politic al oameni
lor muncii, de formarea trăsăturilor mo
rale corespunzător principiilor eticii clasei 
muncitoare, ale Partidului Comunist Ro
mân. Sindicatul organizează și răspunde 
de activitatea cultural-educativă in între
prinderea sau instituția respectivă. Ca 
organizație largă de masă cu caracter 
muncitoresc, sindicatul trebuie să îndepli
nească un rol activ în dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor muncii, să 
desfășoare o largă muncă pentru însuși
rea de către toți salariații a politicii in
terne și internaționale a partidului și sta
tului nostru.

Sindicatul. în strînsă conlucrare cu or
ganizația Uniunii Tineretului Comunist, 
cu participarea efectivă a comisiei de te
mei, se ocupă de dezvoltarea mișcării ar
tistice de amatori ; conduce activitatea 
clubului și a bibliotecii sindicatului, or
ganizează cercuri pentru literatură, artă 
plastică, muzică, dansuri populare, balet, 
cinecluburi, foto, de turism etc., care să 
stimuleze aptitudinile membrilor organiza
țiilor sindicale și ale familiilor lor ; asi
gură dezvoltarea și utilizarea rațională a 
bazei materiale a activității culturale, or
ganizează manifestări pentru folosirea in
structivă și recreativă a timpului liber ai 
oamenilor muncii.

Art. 6. — Sindicatul conduce activitatea 
asociației sau clubului sportiv din între
prindere sau instituție, acționează împre
ună cu organizația Uniunii Tineretului 
Comunist pentru atragerea șalariaților și 
a familiilor lor la practicarea educației 
fizice, turismului și sportului de masă ; 
contribuie la asigurarea și dezvoltarea ba
zei materiale necesare sportului.

deplinirea la timp și în bune condiții a 
sarcinilor profesionale, pentru realizarea 
ritmică a planului de stat la toți indica
torii ; să contribuie la mai buna organi
zare a producției și a muncii ; îmbunătă
țirea calității produselor ; introducerea 
tehnicii și tehnologiei înaintate în procesul 
dc producție, pentru creșterea eficienței 
economice ; să lupte pentru respectarea 
ordinii și disciplinei socialiste a muncii, 
prevederile regulamentului de ordine in
terioară.

— Să-și perfecționeze necontenit califi
carea profesională, să se preocupe de în
sușirea științei și tehnicii avansate, do 
ridicarea nivelului cultural-politic ; să 
aibă' o comportare demnă în muncă, în 
familie și societate : să militeze pentru 
respectarea și aplicarea legilor statului , 
să apere și să întărească, prin toate mij
loacele. proprietatea obștească i să păs
treze . secretul de stat ; să apgre și să slu
jea^ ' " Republica
Socialista România.

— Să participe efectiv la viața și activi
tatea sindicatului din care fac_ parte.. la 
elaborarea și înfăptuirea hotăririlor sin
dicatului și să plătească cotizația de 
membru al sindicatului.

STIMULENTE Șl SANCȚIUNI.

Art. 11. — Membrii de sindicat, care se 
situează în fruntea activității, sînt exem
plu în îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. profesionale și în activitatea obșteas
că, pot fi stimulați moral și material, 
popularizați in presă, la gazetele uzinale, 
înscriși în cartea de onoare a întreprin

derii. li .se acordă diferite insigne, sînt. 
propuși cu prioritate pentru . a fi trimiși 
la' odihnă și distinși cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Art. 12. — Pentru abateri de la preve
derile Statutului, membrilor de sindicat 
Ii se pot aplica sancțiuni. La stabilirea 
sancțiunilor se va ține seama de cauzele, 
și gravitatea faptelor comise.

Sancțiunile care se pot da sînt : mus
trare. avertisment public, excluderea din 
sindicat.

a) sancțiunea, precum și ridicarea aces
teia se hotărăște de adunarea grupei sin
dicale :

b) excluderea din sindicat se analizea
ză și se confirmă de comitetul sindica
tului ;

c) cînd cel sancționat se consideră ne
dreptățit. se poate adresa adunării gene
rale sau conferinței sindicatului. Colectivul 
de oameni ai muncii din unitatea respec
tivă trebuie să analizeze, să judece și' să 
stabilească Vinovăția lui și, in cazuri mai 
deosebite, să se pronunțe dacă mai poate 
să facă parte sau nu din colectivul res
pectiv.

Art. J3. — Membrii de sindicat, care 
se mută dintr-un sindicat în altul, pre
cum și cei care îndeplinesc obligațiile 
militare, studiază în învățămîntul supe
rior. lucrează sezonieri sau temporar, 
își păstrează vechimea în sindicat. Anga
jatul care a încetat activitatea profesio
nală prin pensionare poate rămine in 
continuare membru de sindicat

III
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ALE SINDICATULUI

Art. 14. — Sindicatui se organizează în 
fiecare întreprindere, instituție, organiza
ție cu carăcter obștesc ; pe grup de între
prinderi sau de instituții din aceeași ra
mură sau din ramuri înrudite ; în cadrul 
sindicatului se organizează grupe sindi
cale pe locuri de muncă ; în întreprinde
rile mari se pot înființa sl organizații sin
dicale pe secții ; •

Grupele sindicale .create in unități . sau 
instituții cu caracter comunal se unesc in 
sindicatul salariaților dir. oomuna res
pectivă.

Art. 15. — Organizația sindicală dispune 
de o largă autonomie , desfășurîndu-și ac
tivitatea pe. baza statutului propriu- adop
tat de adunarea generală sau conferință. 
Sindicatul, declarîndu-se de acord, cu Sta
tutul uniunii sindicatelor pe ramură, se 
poate afilia la uniunea respectivă, bene
ficiind de drepturile și obligațiile prevă
zute în statutul respectiv

Art. 16. — în’organizarea internă a sin
dicatului. în raporturile sale cu uniunea 
sindicatelor pe ramură, cu consiliile teri
toriale și Consiliului Central al Uniunii

IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

Art. 17. — Organul superior al sindica
tului este adunarea generală sau confe
rința. care se convoacă cel puțin o dată 
pe an. \

Adunarea generală sau conferința sin
dicatului :

— analizează și hotărăște asupra pro
blemelor principale cu privire la activita
tea sindicatului în domeniul economic, so
cial-cultural. al activității organizatorice 
și financiare, cit și asupra altor probleme 
care interesează organizația sindicală ; a- 
probă și modifică statutul propriu al or
ganizației sindicale pe baza statutului ca
dru ; hotărăște asupra aderării sindicatu
lui la uniunea de ramură ;

— alege, prin vot secret, o dată la doi 
ani. comitetul sindicatului, președintele 
acestuia, comisia de cenzori ; delegații la 
conferința orășenească, - municipală sau 
județeană și la conferința uniunii pe ra
mură ; aprobă bugetul sindicatului.

Art. 18. — Comitetul organizației sindi
cale conduce între adunări sau confe
rințe întreaga activitate a sindicatului ; 
organizează aplicarea în viață a hotărîri- 
lor privind sarcinile economice, sociale 
și cultural-educative ; îndrumă și ajută 
birourile grupelor sindicale în organizarea 
muncii cu masa membrilor de sindicat : 
stabilește norma de reprezentare pentru 
conferință ; reprezintă sindicatul în ra
porturile cu conducerea unității și cu alte 
organe de stat și obștești ; participă la 
acțiunile organizate pe plan local de că
tre consiliul județean, municipal și oră
șenesc al sindicatelor, . precum și la cele 
organizate pe ramură de comitetul uni
unii ; asigură rezolvarea în termen a ce
rerilor, șeșizărilor.- și scrisorilor membri-.. 
lor--'desindi'cat'T!oi-gahi'zeăză casa de aju-1r" 
tor reciproc și controlează activitatea co
mitetului ei de conducere ; editează ga
zeta uzinală, foi volante periodice și 
gazete de perete.

Comitetul sindicatului se 'întrunește lu

V
FONDURILE Șl BUNURILE MATERIALE ALE SINDICATULUI

Art. 23. — Mijloacele bănești ale sindi
catului provin din taxele de înscriere, co
tizația membrilor de sindicat și încasă
rile de la manifestările cultural-sportive, 
organizate de sindicat, precum și din alte 
venituri. Taxa de înscriere în sindicat 
este de 5 Iei ; elevii școlilor profesionale 
și tehnice plătesc 1 leu.

Art. 24. — Membrii de sindicat plătesc 
o cotizație lunară stabilită pe baza sala
riului tarifar. în felul următor :

— pînă la 2 500 lei — lei 0.50 la sută ;
— peste 2 501 lei — lei 1,00 la sută.
Art. 25. — Membrii de sindicat pensio

nari. elevi ai școlilor profesionale și teh
nice, angajații sezonieri sau temporari — 
în perioada cînd n-u lucrează —'^precum 
și femeile care întrerup temporar munca 
în legătură cu îngrijirea copiilor plătesc 
o cotizație lunară de 1 leu.

Art. 26. — Mijloacele bănești ale sin
dicatului sînt folosite pentru desfășurarea 
activității cultural-educative și sportive, 
organizatorico și gospodărești proprii.

VI
DISPOZIȚII FINALE

Art. 30. — Sindicatul este persoană ju
ridică.

Art. 31. a— Pp baza sta'utului-cadru — 
aprobat de Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor, fiecare organizație sindicală 

Generale a Sindicatelor, se aplică princi
piile democrației sindicale și centralismu
lui democratic, care constau in :

— Toate organele de conducere ale sin
dicatului sînt alese și își desfășoară acti
vitatea pe baza principiului muncii și con
ducerii colective ; candidații pentru comi
tetul sindicatului sînt recomandați de a- 
dunările grupelor sindicale ; propune
rile nominale se afișează cu cel puțin 10 
zile înainte de data adunării generale sau 
conferinței, pentru dare de seamă și ale
geri. Candidații pentru consiliile terito
riale, comitetele uniunilor 'pe ramură și 
Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor sînt propuși de adunarea ge
nerală sau conferința sindicatului ; hotă
rîrile se iau cu majoritate de voturi și 
sînt obligatorii pentru toți membrii de 
sindicat ; minoritatea se supune majori^' 
tații și este obligată să aplice in practică 
hotărîrile adoptate ; organele de condu
cere prezintă periodic dări de seamă in 
fața membrilor de sindicat. îi informează 
sistematic asupra hotăririlor și măsurilor 
ne care le adoptă.

nar în plenare. Membrii comitetului se 
vor constitui in comisii de lucru pe dife
rite probleme, în raport de nevoile spe
cifice muncii sindicatului respectiv. în a- 
ceste comisii pot fi antrenați și alți mem
bri de sindicat. Comitetul sindicatului 
conduce și îndrumă comisiile pentru acti
vitatea in rîndul femeilor.

Arț. 19. — Comisia de cenzori verifică 
activitatea financiar-gospodărească și 
felul cum sînt administrate bunurile ma
teriale ale sindicatului. Membrii comisiei 
de cenzori nu pot fi aleși în același timp 
și membri ai comitetului sindicatului.

Art. 20. — Organizația sindicală de sec
ție alege, prin vot deschis, anual. în adu
narea generală sau conferință, comitetul 
de secție, care asigură participarea mem
brilor de sindicat la îndeplinirea hotări
rilor organelor superioare și a propriilor 
hotărîri. Atribuțiile acestor organe se sta
bilesc în funcție de condițiile concrete în 
care își desfășoară activitatea.

Art. . 21. — Adunarea grupei sindicale 
alege anual, prin vot deschis, biroul gru
pei ; dezbate modul de realizare a sarci
nilor de plan și a angajamentelor asuma
te, mobilizează colectivul de lucru pentru 
îmbunătățirea calității produselor, econo
misirea materiilor prime și a materiale
lor. reducerea cheltuielilor de producție, 
mai buna organizare a producției și a 
muncii, folosirea integrală a utilajelor, a 
capacităților de producție și a forței de 
muncă ; organizează activitatea educativă, 
se preocupă de întărirea' disciplinei în 
muncă, de respectarea normelor de teh
nica securității și igiena muncii ; aprobă 
nominal propunerile de trimitere la tra
tament și odihnă ; discută și hotărăște a- 
supra .-.cererilotmde ■primit'e- în sindicat t : 
asupra 'rfiăsurilor ’ disciplinare a celonrcare- 
încalcă normele statutare.
f Art. 22. — Biroul conduce activitatea 
grupei sindicale și urmărește aplicarea 
măsurilor stabilite în adunările lunar» 
sau trimestriale.

precum și pentru acordarea, în cazuri de
osebite, de ajutoare materiale membrilor 
de sindicat.

Art. 27. — Din cotizația încasată, sindi
catul predă o parte, în raport cu numărul 
de membri, uniunii sindicatelor pe ramură 
la care este afiliat. Cuantumul acestei 
cote se stabilește de către adunarea gene
rală sau conferință pe baza criteriilor 
stabilite de Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România.

Art. 28. — Dreptul de administrare a 
bunurilor materiale ale sindicatului re
vine comitetului care poartă întreaga 
răspundere pentru păstrarea și utilizarea 
acestora.

Art. 29. — Sindicatul, pe baza adeziunii 
proprii, poate folosi o parte din fondurile 
financiare, împreună cu alte sindicate pe 
plan local, pentru amenajarea și dotarea 
unor cluburi, baze sportive, turistice și 
de recreare a oamenilor muncii ce vor fi 
folosite în comun.

îl, va completa cu problemele specifice 
condițiilor concrete în care își desfășoară 
activitatea sindicatul respectiv;, după care 
îl va aproba în adunarea generală sau 
conferința sindicatului ca statut propriu.
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TEZELE
Consiliului Central al U. G. S. R. pentru 
Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor

(Urmare din pag. a II-a)

generalizează experiența pozitivă din 
munca sindicală, conduc activitatea case
lor de cultură, ansamblurilor și formații
lor artistice ale acestora, bibliotecilor, or
ganizează participarea sindicatelor la ac
tivitatea de control obștesc și le repre
zintă în organele locale ale Frontului 
Unității Socialiste, in cele ale adminis
trației de stat,. în relațiile cu celelalte or
ganizații de masă și obștești.

Uniunea Generală a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România reunește in 
rîndurile sale, pe baza adeziunii libere, 
uniunile sindicatelor pe ramuri și, prin 
acestea, organizațiile sindicale. înfăptuind 
unitatea organizatorică și de acțiune a 
sindicatelor din țara noastră. Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor funcționează pe baza 
statutului propriu.

Reunind în rîndurile sale pe proprietarii 
mijloacelor de producție si pe principalii 
producători ai bunurilor materiale, Uniu
nea Generală a Sindicatelor din România 

participă la activitatea guvernului, a al
tor instituții centrale de stat, la dezbate
rea și soluționarea tuturor problemelor 
privitoare la dezvoltarea economică și so-- 
cial-culturală a patriei, la construirea so
cialismului și comunismului în România. 
Uniunea Generală a Sindicatelor asigură 
îndrumarea activității uniunilor sindicate-, 
lor pe ramuri și a organelor teritoriale ale 
sindicatelor, în vederea îndeplinirii sar
cinilor ce le revin în viața politică, eco
nomică și social-culturală a țării. Uniunea 
Generală reprezintă sindicatele în relațiile 
cu organele legislative; și executive ale 
statului, cu-celelalte'organizații de masă 
și obștești, precum și cu centralele sindi
cale din alte țări.

Proiectele de statute ale sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, uniunilor sin
dicatelor pe ramuri, Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica Socialistă Ro
mânia și consiliilor teritoriale, urmează să 
fie date publicității, supuse dezbaterii 
publice, în organizațiile sindicale. în con
ferințele uniunilor sindicale pe ramuri și 

supuse aprobării Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Republica So
cialistă România. De asemenea. Uniunea 
Generală a Sindicatelor va elabora pro-' 
iectul de lege a. sindicatelor care va fi 
supus dezbaterii Congresului U.G.S.R. și 
legiferării in Mgrea Adunare Națională.

Consiliul Centrat comitetele uniunilor, 
consiliile teritoriale și comitetele sindi
catelor- vor asi . ui a, prin toal .• măsurile 
pe care le vor lua. înfăptuirea consec
ventă a democrației muncitorești, întări
rea autonomiei sindicatului, vor milita 
pentru creșterea receptivității față de nou, 
fată de problemele ridicate de oamenii 
muncii, pentru perfecționarea necontenită 
a stilului și metodelor de muncă, a for
melor de atragere a maselor la activitatea 
sindicatelor din întreprinderi și instituții. 
Din organele de conducere ale sindicate-

SINDICATELE - FACTOR ACTIV IN ÎNTĂRIREA 
SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CLASEI MUNCITOARE, 

ÎN LUPTA PENTRU PROGRES SOCIAL Șl PACE
Aplicînd consecvent principiile politicii 

externe a Partidului Comunist Român, 
sindicatele din România desfășoară o in
tensă activitate pe plan internațional. 
O dovadă elocventă in această privință 
o constituie faptul că Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România și uniunile 
sindicatelor pe ramuri întrețin în pre
zent legături cu organizații sindicale din 
110 țări de. pe toate continentele lumii. 

lor să facă parte cu preponderentă mun
citori, alte categorii de salariați, femei, 
tineri, activiști, oameni ai muncii din 
rîndul naționalităților conlocuitoare, care 
lucrează nemijlocit în producție și cunosc 
țn mod concret cerințele și nevoile mase
lor, ale diferitelor domenii .de activitate. 
Candidații pentru organele de conducere 
ale sindicatelor, inclusiv cele centrale, 
vor fi discutați și aprobați de către colec
tivele de muncă unde aceștia își desfă
șoară activitatea. Trăsătura caracteristică 
a activității sindicatelor trebuie să fie 
participarea obștească a oamenilor mun
cii la conducerea sindicatelor, la realiza
rea atribuțiilor și sarcinilor ce le revin. 
Toate hotărîrile și măsurile elaborate- de 
organele sindicale trebuie să fie rezulta
tul consultării colectivelor de salariați 
sau a reprezentanților acestora.

Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România sprijină pe deplin politica ex
ternă a Partidului Comunist Român și a 
guvernului tării noastre de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și colaborare fră
țească cu toate țările socialiste, de extin
dere a cooperării multilaterale cu toate 
statele lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială, politică, bazată pe principiile res
pectării independenței și suveranității na- 

tionale. egalității in drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului re
ciproc. Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România va dezvolta și - în viitor le
gături multilaterale de colaborare cu sin
dicatele din toate țările socialiste, va ex
tinde relațiile cu sindicatele din țările 
capitaliste, cu cele din țările în curs de 
dezvoltare și coloniale. în spiritul prin
cipiilor internaționalismului și solidarită
ții muncitorești, va milita pentru coope
rarea cu toate forțele care reprezintă inte
resele clasei muncitoare de pretutindeni, 
pentru ca acestea să joace un rol tot mai 
important pentru progres social, pace și 
destindere în viata internațională.

Ca membră a Federației Sindicale Mon
diale. Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România își va aduce. în continuare, 
contribuția la activitatea acbsteia. va 
milita neobosit pentru întărirea unității 
de acțiune și a solidarității clasei munci
toare din întreaga lume în lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale celor ce 
muncesc. împotriva exploatării și asupri
rii, a imperialismului și colonia’ismu'ui. 
pentru triumful păcii, libertății și inde
pendentei popoarelor.

★
Consiliul Central al Uniunii Generale a 

Sindicatelor din Republica Socialistă 
România cheamă muncitorii. inginerii, 
tehnicienii, funcționarii, să participe la 
dezbaterea largă a Tezelor, să-și exprime 
părerile și să facă propuneri care să con
ducă la perfecționarea activității sindica
telor. la fundamentarea tuturor măsuri
lor pe care le impune creșterea roluluj S' 
atribuțiilor acestora in etapa actuală de 
dezvoltare a tării noastre. Documentele 
De care Congresul Uniunii Generale a Sin

dicatelor le va adopta în urma acestei 
largi dezbateri cu masele vor fi astfel 
emanația voinței și a înțelepciunii colec
tive a. clasai muncitoare, a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră.

Hotărîrile Congresului al X-lea al par
tidului deschid noi și strălucite perspec
tive României, marchează ridicarea pe o 
treaptă nouă, calitativ superioară, a ope
rei de edificare a societății socialiste. în 
întreaga tară. în uzine, fabrici, șantiere, 
pe ogoare, clasa muncitoare. întregul 
nostru popor muncește cu înflăcărare 
pentru înfăptuirea planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 1971— 
1975, aducind contribuția sa activă la 
dezvoltarea forțelor de producție, la per
fecționarea relațiilor de producție, ,1a asi
gurarea condițiilor pentru satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor materiale și spi
rituale mereu sporite ale membrilor so
cietății.

în opera complexă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
sindicatele, ale căror atribuții de mare 
răspundere cresc în toate domeniile de 
activitate. își vor afirma și mai puternic 
capacitatea politico-organizatorică. rolul 
de forum de consultare și atragere a ma
selor de oameni ai muncii la conducerea 
societății socialiste. Sindicatele vor întîm- 
pina semicentenarul Partidului Comunist 
Român și Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor cu noi și însemnate reali
zări in toate domeniile vieții sociale. își 
vor intensifica eforturile pentru sporirea 
aportului lor la prosperitatea și fericirea 
întregului nostru popor, la ridicarea pa
triei pe noi trepte de civilizație'și progres.
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actualitatea culturală

Cîntecul s-a încredințat
talentului

muzică ușoară in 
încredințat talen-

al concursului a 
DALIDA. Același

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA BRAȘOV, 
SM ARANDA OȚEANU
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• TEATRUL NAȚIONAL „I.
CARAGIALE" prezintă la 
de citeva zile două premiere :

L. 
distantă

„Să nu-ți faci prăvălie cu scară 
de Eugen Barbu. Regia : Sandi 
Mânu. Scenografia : Mihai Tofan Ir 
distribuție : Eugenia Popovici, Ilinca 
Tomoroveanu. Ileana Stana Ionescu, 
Matei Alexandru, Petre 
Dem. Rădulescu (sîmbătă 
ora 20, sala Studio).

Gheorghiu, 
6 martir

de Pau)

în seara în care a cîntat O. C. 
Smith, în care pianistul K. Light
sey își inspira prietenul, îl invita 
la schimbări bruște, revenea, adu
cea frînturi de teme pentru ca să 
le pulverizeze apoi într-o pianisti
că strălucită, în seara în care or
chestra și-a arătat adevărata ei ca
pacitate și virtuozitate — concertul 
nu s-a încheiat în sală. S-a mers în 
saloanele hotelului Carpați. Light
sey s-a aplecat asupra pianului ; a 
fost de ajuns pentru Derek John 
Tilley, pentru Jerry Rix, pentru 
Dova... S-au întrecut în improviza
ții, în ritmuri, și-au unit glasurile, 
au dat microfonul lui Smith, ca 
apoi să revină, să se completeze 
unul pe celălalt. O mărturisire 
spontană a dragostei pentru cîntec.

„Intensitatea cu care am simțit 
muzica aici, în România, — se 
destăinuia ZSUZSA KONCZ (Un
garia) — in competiție sau recita
luri, in manifestarea entuziastă, 
sinceră, de după concert, mă con
ving că această artă are toate con
dițiile să se dezvolte in țara dum
neavoastră. Am reținut multe me
lodii românești inspirate, pe care 
le voi introduce în repertoriu".

„Nu credeam — declara JERRY 
RIX (Olanda) — dar românii — 
cintăreții și ascultătorii — au făcut 
din „Cerbul de aur" o adevărată 
sărbătoare a muzicii ușoare".

„Este o sărbătoare pentru cîn
tecul românesc — afirma impre
sarul spaniol JOHN VALLORI. Am 
ascultat 120 de cîntece, pentru a 
alege Dovei melodia de concurs. 
Inflexiunile muzicii populare, tra
tarea modernă m-au convins că 
au valoare de circuit internațional".

Festivalul s-a sfîrșit. Oaspeții 
vorbesc despre organizarea impe
cabilă a manifestărilor, despre fap
tul că în România se ascultă mu
zică bună, muzică ușoară inspirată. 
„Credeți-mă, sint foarte des mem
bru în juriile festivalurilor inter
naționale, ne mărturisește impre
sarul olandez BENNY VREDEN. 
Festivalul brașovean este de o înal
tă ținută. Și aș vorbi nu numai de 
organizare, ci și de calitatea con
curenților, de nivelul competiției. 
Melodiile românești, prin numeroa
sele imprimări pe care le-am făcut, 
vor fi în curînd transmise la pos
turile de radio și de televiziune din 
Olanda".

începînd cu cea de-a doua ediție, 
la „Cerbul de âur“, -reprezentantele ,. 
țării noastre lățirii avut lahpRegStiXȘioj 
deosebită. Mă refer la cizelarea 
glasului, la perfecționarea artei 
interpretative. Toate acestea se da- 
toresc în mare măsură eforturilor 
și pasiunii cu care profesorul JEAN 
BANESCU, solist al Operei româ
ne, a lucrat cu viitorii concurent! : 
„Categoric, pot afirma că din punct 
de vedere al calităților vocale

concursul din acest an a fost ca o 
avalanșă de voci bune, de cântăreți 
cu o pregătire îndelungată, chib
zuită. Este un bun moment să ne 
gîndim că pregătirea pentru „Cer
bul de aur" trebuie să se facă te
meinic, citeva luni dovedindu-se 
insuficiente".

„Melodii bune (Kiki Dee, Mimi 
Ivanova au avut piese românești 
foarte inspirate), o orchestră al cărei 
dirijor este un maestru și multe 
recitaluri-școală pentru oricare din
tre noi — iată citeva lucruri despre 
care aș putea să vă vorbesc", — ne 
declara HELENA VONDRACKO- 
VA. Am urmărit momente de mare 
artă la acest festival dar, mai mult

ca toate, m-a impresionat pasiunea 
oamenilor din țara dumneavoastră 
pentru muzica bună, spontaneitatea 
cu care au știut să însoțească aceas
tă sărbătoare".

De la canțonetă pînă la blues, 
genuri, stiluri de interpretare au 
fost etalate cu dărnicie pe scenă 
festivalului. „Muzica este o compo
nentă a societății noastre — spune 
DEREK JOHN TILLEY (Țara Ga
lilor). Ne place, o cîntăm, dacă ne 
reprezintă". Sărbătoarea „Cerbului 
de aur" a fost ca o pledoarie pen
tru muzica inspirată, făcută din 
dorința sinceră de a o transmite, 
de a face oamenii să se bucure de 
glasul ei". >

Concursul și festivalul internațio
nal „Cerbul de aur" s-au încheiat, 
în gala laureaților, evoluția lui 
Tilley sau a Cătălinei Marinescu, 
(cea de a doua reprezentantă a 
noastră care a dovedit reale cali
tăți), glasul Dovei sau ritmul Zsuz- 
sei Koncz și al lui Dickie Rock (al 
cărui gest de a reveni la Brașov 
special pentru spectacolul final, 
ne-a impresionat), al tinerei Kiki 
Dee, degajarea lui Jerry Rix, ele
ganța în cîntecele interpretate de 
Mimi Ivanova sau Nicole Jacque- 
min — convingeau fiecare, că, în- 
tr-adevăr, la această ediție au par
ticipat mulți cîntăreți deja formați, 
care au școala cîntec,ului, .(care, știu 
că muzica ușoară își impune în 
lume dreptul de artă majoră.

După cum s-a anunțat, principa
lele premii au fost obținute de 
ANN LOUISE HANSON — Suedia 
(Cerbul de aur), căreia îi remarcam 
siguranța, rodul școlii de estradă, 
a contactului cu'- scena ; HELENA 
VONDRACKOVA — Cehoslovacia 
(Cerbul de argint), diafană și, în

același timp, plină de temperament, 
o artistă care te face să înțelegi 
tîlcul vorbelor „comorii din insulă", 
CORINA CHIRIAC - România 
(Cerbul de bronz) nuanțînd fiecare 
notă și mai ales fiecare cuvint al 
melodiei „Inimă nu fi de piatră". 
Este un succes meritat al tinerei 
noastre interprete, care, departe de 
a determina automulțumirea, tre
buie să o stimuleze în a-și însuși 
în continuare tainele multiple ale 
interpretării muzicii ușoare, de a 
confirma aprecierile de care se 

, bucură — cum am văzut — muzica 
ușoară românească. Premiul ei ne 
bucură șt ne îndeamnă să sperăm 
într-o comportare și mai bună a 
reprezentanților noștri în edițiile 
viitoare. De asemenea, Cerbul de 
bronz a fost cucerit de LILI CAS
TEL (Belgia) — pe care o reținem 
descriind șoapta „vîntului", și în 
care recunoaștem faptul că solistul 
trebuie să țintească a fi artist com
plet. pentru a se impune.

Pentru organizarea regiei de 
transmisie a spectacolului, juriul in
ternațional a acordat o diplomă de 
onoare regizorului ALEXANDRU 
BOCĂNEȚ. De asemenea, o diplomă 
de onoare a fost aoordată de același 
juriu orchestrei radioteleviziunii și 
dirijorului SILE DINICU pentru ca
litatea acompaniamentului.

Cerbul de aur ediția ’71 îl notăm 
ca un concurs de 
care cîntecul s-a 
tului.
' Ultimul recital 

fost susținut de 
farmec romanțios, aceleași cîntece 
sentimentale, pe care le cunoșteam 
de mult din intepretările apreciatei 
soliste, pe care le fredonam în urmă 
cu cîțiva ani.1 „Come prima", „Ciao 
amore", „Un po d’amore"... Nu a 
fost uitat nici „Timpul florilor", 
nici „Trebuie să înveți".

Așadar, cea de-a IV-a ediție a 
„Cerbului de aur" s-a încheiat. Vor 
dăinui încă, în memoria iubitorilor 
de muzică ușoară, melodiile inter
pretate de invitați de prestigiu — 
ambasadori veritabili ai cîntecului 
de calitate — care, prin aparițiile 
lor pe scena Brașovului, au confe
rit personalitate și ținută artistică 
acestui festival. Ne vom aminti cu 
plăcere de evoluția concurenților, de 
calitățile lor vocale și interpreta
tive. dovadă a seriozității cu care 

<l!V1este privit „Cerbul de aur", a fap-
. ,‘țului că el'-'B-a impus îri'Hridul'fda-i': 

nifestărilor de acest gen din lume.
Desigur, în edițiile viitoare este 

de așteptat să se valorifice expe
riența bună de pînă acum și să se 
mediteze eficient asupra eventua
lelor neîmpliniri. Deocamdată, 
aplaudăm succesul festivalului și 
pe concurenții cîștigători.

„Săptămîna patimilor"
Anghel. Regia : George Teodorescu 
Scenografia : I. Popescu Udriște. în 
distribuție : Gh. Cozorici, Emanoil 
Petruț, Silvia Popovici, Const. Dinu- 
lescu, Valeria Gagealov, Costel Con
stantin și Florin Piersic (miercuri 
10 martie, la sala „Comedia").

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU MARE — secția maghiară, a 
prezentat recent premiera piesei 
„Amurgul lui Bolyai Ianos" de Cocis 
Istvan

ft TEATRUL „AL. DAVILA" DIN 
PITEȘTI prezintă miercuri 10 mar
tie premiera piesei „Patru oameni 
fără nume" de Radu Bădilă — spec
tacol realizat în cinstea semicente
narului partidului. Regia e semnată 
de Virgil Calotescu. Scenografia : A. 
Ivăneanu Damaschin. în distribuție : 
Ștefan Moisescu, Dora Chertes,. Di- 
mitrie Dumitru și Petre Dinuliu
• TEATRUL T.V. prezintă „Hedda 

Gabler" de Henric Ibsen cu : Ingrid 
Bergman, Michael Redgrave, Ralph 
Richardson, Trevor Howard. Regia : 
Al. Segal (mîine. marți 9 martie, ora 
20,20). >

Televiziunea prezintă în reluare, 
la cererea telespectatorilor, „Bărbați 
aleși" — un spectacol cu o distribu
ție de zile mari pe care vi-1 reco
mandăm cu căldură, (sîmbătă, orele 
20, programul II).

în aceeași seară, 
veți putea urmări 
Carmen Stănescu. 
Berechet.

pe programul I, 
un Telerecital 
Regia : Mihai

• TEATRUL RADIOFONIC vă in
vită să ascultați în premieră „Ajax" 
de Sofocle. în distribuție : Silviu 
Stănculescu, Gina Patriciii. Simona 
Bondoc, Ion Marinescu, Ion Cara- 
mitru, Ștefan Mihăilescu Brăila. Re
gia : Corneliu Dalu.

Filme în premieră
BĂNUIT E MORTUL — producție 

a studiourilor DEFA-Berlin, în re
gia lui,Rainer Biir. Film de factură-: 
polițîstă,i cu n'Alfred 
Schrom etc.

lb'i
Riicker, ■ ■ Uta ri

a studiourilor 
Janusz Ma-

să

LOKIS — producție 
poloneze în regia lui 
jewski, după nuvela cu același titlu 
a lui Prosper Mărimee. In distribuție 
Edmund Fetting, Iosef Duriasz ș. a.

CARNET PLASTIC^ FILME DE SCURT METRAJ

Expoziția
Hans Mattis Teutsch
„Prin activitatea sa, Mattis 

Teutsch este legat de înnoirile artei 
mondiale la începutul secolului nos
tru, ca și de realitățile și spirituali
tatea culturii românești pe care ler-a 
slujit cu vocație și • devotament, cu 
imaginație și vigoare, pină la moartea 
sa în 1930...", scria Petru Comarnescu 
caracterizind arta maestrului brașo
vean.

Participarea la expoziții regionale, 
dar mai ales expoziția restrospectivă 
organizată la București în 1957, au 
făcut cunoscută publicului româ
nesc această artă. Expoziția de cu
rînd deschisă în sălile Casei de cul
tură „Friedrich Schiller" din Capitală 
(str. Batiștei nr. 15) nu-și propune o 
amplă prezentare a acestei complexe 
personalități, ci insistă cu precădere 
asupra unui singur aspect al preocu
părilor sale — grafica. Grafică și do
cumente ; linogravuri și desene în 
tuș, dar și cataloage, prospecte, de
cupări din ziare — aparținînd colec
ției scriitorului Claus Stephani — for
mează obiectul acestei expoziții. Și 
dacă materialul documentar înregis
trează în timp aprecierile de care lu
crările s-au bucurat, recompun am
bianța în care ele au fost create — 
linogravurile și desenele, deși re- 
strînse numeric, formează imaginea 
unei arte dominate de grija pentru 
accentuarea unor elemente repre
zentative ale realității, pentru abor
darea unor teme de interes omenesc 
mai larg, pentru lucrul sincer și au
tentic.

Ciclul peisajelor — aparținînd, se 
pare, suitei de linogravuri în alb- 
negru create în perioada 1915—1926 
— au la bază experiența directă a 
naturii," cunoașterea ei imediată. Pre
cizia și laconismul desenului, liniile 
viguroase ale acestor peisaje pe care 
artistul le-a putut contempla în îm
prejurimile Brașovului sau al lino- 
gravurii intitulată „Industrie" con
feră lucrărilor o certă expresivitate. 
Căutarea unui ritm al ansamblului 
care multiplicîndu-se ordonează con
tinuu fiecare detaliu este vizibilă 
mai ales în seria desenelor în tuș. 
Sînt notații zilnice, studii în vederea 
operei definitive. Linia unduioasă, 
armonioasă a nudurilor, atitudinea 
arcuită sau destinsă a trupurilor per
mit urmărirea fazelor succesive ale 
unor idei din momentul în care ele 
au izbucnit în imaginația artistului 
pînă la expresia ultimă, materiali
zată în binecunoscute lucrări de pic
tură și sculptură.

Judicios alcătuit, catalogul expozi

ției oferă pe lîngă prilejul unei mai 
bune cunoașteri, pe acela al recep
tării active a opc.ei.

Marina PREUTU
★

Duminică 14 martie, la Galeriile 
de artă „Galateea", (Calea Victoriei 
132) va avea loc vernisajul expoziției 
de pictură SPIRU VERGULESCU.

Giulești : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Prahova ; Dacia : 
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Ialomița ; Laromet : Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în jude
țele Brașov și Sibiu ; Crîngașl : (8—io. 
III). Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria ; Timpuri 
Noi : (după-amiază) Program de filme 
de scurt-metraj românești în premie
ră : — Pelicanii — Oameni și locuri — 
Ceramica de Cucuteni — Ultima în
toarcere. In completare : —' Adunarea 
generală a salariaților uzinei „23 Au
gust" București ; Luceafărul : Răspun
dem la întrebare ; Festival : Muzeul de 
artă al Academiei ; Victoria : In oraș 
la București ; Excelsior : Muzeul de 
artă al Academiei ; Lumina : Rltmuil 
cardiace ; Unirea : Singur printre peli
cani : Lira : După 40 de ani ; Drumul 
Sării : Orizont științific nr. 12/70 ; Fe
rentari : Unde se joacă copilul dv. ?

Pacea: (8—10. III). Sub aripa avionu
lui ; (11—14. TII) 20 de secunde ; Flo- 
reasca : Bun sosit ! Volga : Ajutați-i pe 
bătrîni ; Miorița : Astă-seară mă fac 
praf ; Moșilor : La început a fost ato
mul ; Cosmos : (8—10 III) Pe un picior 
de plai ; (11—14 III) Flori pentru Mi- 
haela ; Flacăra : Tîrgul Internațional 
București ; Arta : La Babadag în colo
ritul toamnei ; Titan : Țara focului ; 
Modern : Nunta Zamfirei ; Rahova : 
Orizont științific nr. 1/71 ; Melodia : 
Ovoidul.

★ .
înfrățirea : Stimați femeile — R. D. 

Germană ; Buzeștl : 12 secole de artă 
în Slovacia — R. S. Cehoslovacă ; Bu- 
cegl : Defect — R. S. Cehoslovacă ; 
Crîngașl: (11—14 III) Iaje — R.S.F. Iu
goslavia ; Viitorul : Reportaj din lumea 
comorilor — U.R.S.S. ; Munca : Bătrîn 
șl tînăr — R. P. Ungară ; Progresul : 
La ora 12 — R. S. Cehoslovacă.

MICROSTAGIUNE

BĂIMĂREANĂ
De curînd, Teatrul 

dramatic din Baia Ma
re a prezentat spec
tatorilor săi și cîtorva 
reprezentanți ai criti
cii teatrale, invitați la 
această microstagiune, 
o imagine concentrată 
a celor mai semnifica
tive realizări ale sale 
din această stagiune. 
Dintr-un repertoriu 
care cuprinde și alte 
titluri — multe presti
gioase (Lysistrata de 
Aristofan, Cadavrul 
viu de Tolstoi, Ion de 
M. Sorbul după Re- 
breariu, Sam de G. M. 
Zamfirescu, Rouă și 
tutun de M. R. Iaco- 
ban), oaspeții teatru
lui au avut prilejul să 
urmărească trei re
cente premiere : în a- 
murg de Gerhart 
Hauptmann, Clipe de 
viață de William Sa
royan și Lovitura de 
Sergiu Fărcășan. în 
general, un reperto
riu care oferă regizo
rilor și trupei prilejul 
unor adevărate teste 
de maturitate.

Rezultatul acestor 
teste este favorabil și 
el demonstrează încă 
o dată că numai pe 
temeiul unui - aseme
nea repertoriu se poa

te consolida locul 
unui teatru în viața 
spirituală a orașului și 
a țării. Publicul mara
mureșean a primit cu 
satisfacție spectacole
le teatrului său, a- 
rătîndu-se interesat 
mai ales de densitatea 
detaliului de viață, de 
admirabila poezie și 
delicatețe a spectaco
lului cu Clipe dc viață 
in viziunea lui Liviu 
Ciulei sau de forța și 
profunzimea cu care 
regizorul Petru Mihail 
a desenat caracterele 
complexe ale piesei lui 
Hauptmann. în fața 
unui program atît de 
divers și .de nuanțat, 
actorii trupei au ma
nifestat temeinice dis
ponibilități de creație 
și, mai cu seamă, o 
remarcabilă omogeni
tate. Interpret! ca La
risa Stase Mureșan. 
Olga Sîrhul, Cazimir 
Tănase, V irgil Fătu, 
Vasile Prisăcaru. Teo- 
fil Turturică, Vasile 
Constantinescu. Tzen- 
fca Velceva Binder, 
Sandu Popa și alții 
s-au dovedit capabili 
să escaladeze cu suc 
ces partituri dintre 
cele mai dificile.

Omogenitatea și pro- 
fesionalitatea fiind a- 
șadar, pentru el, bu
nuri cîștigate, ca de 
altfel și știința de a-și 
atrage colaboratori de 
prestigiu, Teatrul dra
matic din Baia Mare 
se află în fața unei 
noi etape absolut ne
cesare : etapa conso
lidării realizărilor de 
pînă acum, etapa sta
bilizării trupei și a 
completării celor cî-, 
torva absențe. Nici 
numeric și nici calita
tiv, actorii tineri ai 
teatrului nu sînt. în 
momentul de fată, la 
nivelul colegilor lor 
mai vîrstnici, așa îneît 
o infuzie de forțe 
proaspete este cea 
dintîi condiție pentru 
bunul mers al stagiu
nilor viitoare. Pe de 
altă parte, colaborarea 
forțelor regizorale din 
București și din alte 
centre ale țării se cere 
însoțită de permanen
tizarea unor buni re
gizori ai teatrului, 
care să asigure conti
nuitatea preocupărilor 
și a profilului său.

G. DAN

Reproducem, dintr-o 
scrisoare colectivă, pri
mită la subredacția din 
Constanța a ziarului : 
,,De aproape doi ani 
ne chinuim să urcăm 
scările pină la etajele 
8; 9 și 10, unde se află 
apartamentele noastre 
Lifturile au „înghe
țat" ; funcționează o 
zi, și zece stau". Ne-am 
deplasat la fața locu
lui, ca să verificăm au
tenticitatea celor sem
nalate in scrisoare. In
tr-adevăr, din 8 lifturi, 
4 nu funcționează de 
8—10 zile. „Am făcut 
sute de sesizări, scrise 
și verbale, dar fără nici 
un rezultat" — ne spu
ne împuternicitul aso
ciației de locatari, Gh. 
Bîră. Ne-am adresat 
întreprinderii de gos
podărie locativă : „Cu
noaștem situația — ne 
răspunde ing. șef Du
mitru Hlrșulescu. Car
tierul Abator nu este o 
excepție. La blocul T2 
din Tomis-Nord, alte 2 
lifturi nu funcționează 
de aproape 3 săptă
mâni. Tot așa stau lu
crurile și în blocurile

A3-A-4, din centrul o- 
rașului lntreprinderec 
de industrie locală „E- 
nergia", care răspunde 
de buna funcționare și 
întreținere a lifturilor, 
nu-și face datoria".

Cu ajutorul asocia
țiilor de locatari, am 
făcut ulterior un son
daj asupra funcționării 
celor 90 de lifturi din 
Constanța. Rezultatul: 
55 erau defecte. Am 
incercat să găsim o 
explicație și la între
prinderea „Energia", 
împărtășim directoru
lui el, Nicolae Geor
gescu, necazurile cetă
țenilor. Ceea ce aflăm 
aici ne surprinde. Intre 
I.G.L. și întreprinderea 
„Energia" nu mai exi
stă nici măcar un con
tract de întreținere a 
lifturilor. Cu un an în 
urmă, o hotărîre a co
mitetului executiv al 
consiliului popular ju
dețean la stabilit ca re
parațiile și întreținerea 
curentă a lifturilor să 
fie preluate de către 
I.G.L. Dar hotărîrea a 
rămas pe hârtie. Asal
tate de reclamațiile în

dreptățite ale locatari
lor, I.G.L. dă cu dezin
voltură vina pe între
prinderea „Energia", 
iar aceasta din urmă, 
declinîndu-și răspun
derea pentru întreține
rea lifturilor, acuză 
I.G.L. că nu respectă 
hotărîrea amintită.

$i astfel, in timp 
ce instituțiile amintite 
continuă' disputa, 6 000 
de locatari — printre 
care sint și bătrîni, 
bolnavi — urcă zilnic 
scările spre aparta
mentele în care locu
iesc. Cunoaște oare 
comitetul executiv al 
consiliului popular ju
dețean această stare de 
lucruri 7 Dacă răspun
sul este afirmativ, a- 
tunci propria-i hotă
rîre să fie scoasă ne
întîrziat de la dosar și 
aplicată, pentru a se 
face, în sfirșit, ordinea 
mult așteptată de ce
tățeni.

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"
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• Mihai Viteazul : (ambele se
rii — ecran panoramic) PATRIA 
— 10 ; 16 ; 20.
• Brutarul din Valorgue î CA
PITOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30.
• Lokis : CAPITOL — 19 ; 21.
• Bănuit e mortul : VICTORIA

“ ' --- --- - - 18|3Q ;— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45.
• Trandafiri roșii pentru
lica : LUCEAFĂRUL — 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45;
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT - 
11,30 ; 13,45 ; 16 ,
• MEXIC ’70 : :

Depozitele „pe hîrtie" 
e..și paguba 
din magazie

Ange-
8,45 ; 
21,15,

13,30 ; 
ao , io,v>u , xi, mvunxi — 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 , 18,15 ; 20,30.
• MEXIC ’70 : FESTIVAL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
• Ultimul samurai : CENTRAL 
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 • 21.
• Tripla, verificare : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18 ; 20,15.
• Fablio magicianul 
NOI — 9,3Q — 17,30 
nuare.
• Program de filme
tare :
21.
• Un 
TE CA
12.30 ; XT,UU j LU,UU.
• Romeo șl Julieta : EXCEL
SIOR — 10 ; 13 ; 16,30 ; 19,30, MO
DERN — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, ME
LODIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Incineratorul : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Cîntecele mării ; DACIA — 
8,45 — 20,30 în continuare, GIU
LEȘTI — 15,30 ; 18 , 20,15.
• începutul ? RAHOVA — 15,30; 
18 ; 20,15.
© îngerii negri ; FLACĂRA —
15.30 ; 19.
• King Kong evadează : LUMI
NA - “ .......................................
18.30 ;
20,15.
• Clanul
VIAR

TIMPURI NOI

enoriaș ciudat : 
(sala Union) 

14,30 ; 16,30.

TIMPURI 
în conți-

documen-
— 19,30 ;

CINEMA-
10,30 ;

8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
VITAN — 15,30 ; 18 ;21,

La Întreprinderea de 
legume și fructe Sibiu 
s-a imocmit recent, da
rea de seamă a activi
tății pe anul trecut. 
L-am găsit pe director, 
în biroul său, studi.nd 
bilanțul. Era vădit în
grijorat de situația pe 
care o implicau cifrele 
pierderilor rezultate 
din perisabilitățile la 
depozitare. Paguba se 
ridică la 765 000 de lei.

— Nu e cam mult 7
— observăm.

Directorul, ing. Du
mitru Lățea, e de a- 
cord cu noi. „Paguba
— ne explică dânsul — 
se datorește condițiilor 
inadecvate pentru păs
trarea și conservarea 
legumelor și fructelor. 
De fapt, depozitele 
noastre sint niște im
provizații". Să vedem 
in ce măsură realitatea 
coiifvfmă părerea con
ducătorilor 'I.L.F.

Sibiu.: Facem, pen
tru început, o scurtă 
investigație pe Calea 
Cisnădiei, la unul din
tre principalele depo
zite de legume și fruc
te ale I.L.F. Aici gă
sim două barăci gata 
să se dărîme. „După 
cum vedeți, depozitul 
nostru nu corespunde 
n ci pe departe norme
lor în vigoare — 
ne spune gestionarul 
Gheorghe Bică. S-a 
luat însă măsura ca 
grosul mărfurilor să 
fie transferat la Tur- 
nișor". Am făcut un 
drum pină la locul in
dicat. Aici, nici urmă 
de depozit. Aflăm că 
amenajarea lui a ră
mas in... intenție.

Mediaș : La prima 
vedere, ești tentat să 
crezi că la depozitul din 
loca.lta.e marile ca
rențe, întîlnite la cele 
din Sibiu, au fost în
lăturate. Există spații 
mai bune de recepțio- 
nare, sortare și livrare 
a mărfurilor. In schimb, 
se mătură rar, lăzile cu 
legume stau de-a val
ma. Depozitul nu dis
pune de o stație de 
spălare.

Pentru a cunoaște, 
măcar în parte, cauzele 
care generează o astfel 
de situație, să ne reîn
toarcem în biroul di
rectorului întreprinde
rii. Ing. Dumitru Lă
țea ne relatează că de 
multă vreme se vor
bește despre un depo- 
zit-siloz modern, la Si
biu, care ar trebui con
struit în anul de față: 
„Fonduri sint suficien
te, dar lucrările n-au 
început pentru că schi
ța de sistematizare a 
orașului nu e încă de
finitivată și nu ni se 
aprobă studiul tehnico- 
economic. Ne găsim 
deci intr-un „punct 
mort".

Mircea Vlad, adjunct 
al șefului C.I.L., ne în
fățișează o altă latură 
a situației precare in 
care se găsesc depozi
tele de leg itme și fruc
te din Sibiu. I.L.F. de
ține un spațiu de de
pozitare în Piața Tea
trului, oferit cu 8 ani 
in urmă de consi
liul popular munici
pal ; două barăci, pen
tru care plătește o chi
rie de 26 000 de lei a- 
nual. Dar și acest de
pozit improvizat este 
amenințat cu o imi
nentă dispariție. Consi
liul popular județean a 
pus în vedere I.L.F. să 
evacueze barăcile de
oarece pe terenul res
pectiv vor fi construite 
locuințe.

Ne-am adresat in 
cursul investigațiilor și 
tov. Nicolae Hurbean, 
vicepreședinte al Con
siliului popular jude
țean Sibiu. „Este ade
vărat — ne spune in
terlocutorul nostru — 
că I.L.F. Sibiu i s-a ce
rut să elibereze unele 
depozite aflate în pe
rimetrul de construcții. 
Dar i- s-au oferit în 
schimb alte spații, 
mult mai mari, in str. 
Ștefan cel Mare. In 
ceea ce privește cons
trucția unui depozit 
modern de legume și 
fructe, I.L.F. a moti
vat în repetate rinduri

întîrzierea lucrărilor 
prin faptul că nu e de
finitivată schița de sis
tematizare a orașului. 
Adevărul este cu totul 
altul. Departamentul 
respectiv a acordat 
abia acum sumele ne
cesare pentru constru
irea unui asemenea 
depozit în... 1972. Ori
cum, față de situația 
existentă, termenul e- 
xecuției este „impins" 
mult prea departe".

Am văzut, zilele a- 
cestea, și detaliul de 
sistematizare a zonei 
industriale Sibiu-Vest. 
Pe un patrulater de 
peste 4 hectare, cuprins 
între calea ferată și 
strada. Frigoriferului, 
stă scris cu litere 
mari: „Întreprinderea 
de legume și fructe — 
depozite". „Deși schița, 
în ansamblul ei, nu 
este definitivată — ne’ 
spunea ing. I. Motea, 
șeful serviciului jude
țean de sistematizare
— putem aviza oricând 
proiectele de construc
ție ale I.L.F.".

In concluzie : bunele 
intenții se cer traduse 
în fapt. Din păcate, 
I.L.F. n-a uzat pină a- 
eum de toate posibili
tățile în scopul creării 
unor condiții corespun
zătoare pentru depozi
tarea legumelor și fruc
telor in județul Sibiu. 
Conducerea I.L.F. s-a 
complăcut adeseori în 
așteptarea unor avizări 
„de sus", s-a crampo
nat de dificultățile, de
parte de a fi „insur
montabile", pricinuite 
de sistematizarea ora
șului ș.a.m.d. Nici or
ganele locale de stat — 
in primul rind, consi
liul popular municipal
— n-au acordat sufi
cientă atenție solicită
rilor I.L.F. Este timpul 
să se pună capăt aces
tei situații.

N. BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

bricației lor într-o singură întreprin
dere. în această ordine de idei, ne 
gîndim ca. treptat, să încredințăm 
producerea utilajelor de tip reci- 
pient-coloană și, în general, a celor 
grele, exclusiv uzinei „Grivița roșie", 
din Capitală, a schimbătoarelor de 
căldură grele — Uzinei de utilaj 
chimic din Ploiești, a aparatelor cu 
mecanisme — uzinei „Independența" 
din Sibiu, iar a agregatelor mici — 
Uzinei mecanice de utilaj chimic din 
București.

In al doilea rînd, studiul prevede 
specializarea și cooperarea între 
uzine prin crearea unor sectoare re
zervate în exclusivitate fabricației 
unor repere sau subansamble. De 
exemplu, Uzina de utilaj chimic din 
Rm. Vîlcea — azi în construcție — 
se va specializa în fabricația de 
flanșe și talere cu clapete, repere 
care în prezent se produc în mai 
multe uzine, în vreme ce pentru 
producția de compensatori lenticu
lari și funduri pentru recipienți vor 
fi create sectoare speciale la Uzina 
de utilaj chimic din Ploiești. Alte 
ansamble și repere — țevile cu ari
pioare și agregatele de acționare — 
urmează să se fabrice la Uzina me
canică de utilaj chimic din Bucu
rești.

Avantajele economice sînt indis
cutabile in fiecare caz în parte. Spe
cializarea producției de flanșe, bu
năoară, prin crearea unor capacități 
adecvate, dotate cu utilaje de mare 
capacitate permite, potrivit calcule
lor preliminare, o reducere cu circa 
37 la sută a consumului de metal la 
confecționarea lor prin laminare. De 
asemenea, față de procedeele prac
ticate azi, se estimează că aplicarea 
unor noi tehnologii de ambutisare a 
fundurilor de recipienți într-o uni
tate specializată va determina o di
minuare a consumului de metal cu 
12 la sută. Și toate acestea în con
dițiile creșterii importante a produc
tivității muncii.

Dotările ce vor fi făcute, în parte 
încă din acest an, în uzinele produ

cătoare de utilaje tehnologice, asi
milarea și extinderea procedeelor 
de fabricație moderne, finaliza
rea acțiuriii de profilare și spe
cializare vor asigura în următorii 
3—4 ani condiții ca toate uzinelq 
din cadrul centralei -să devină com
parabile — sub raportul tehnicității 
producției, al competitivității produ
selor, al productivității muncii — cu 
unități similare din țările cu indus
trie avansată.

— Perspectiva apare, intr-adevăr, 
îmbucurătoare. Am dori să ne spu
neți ce soluții preconizează condu
cerea centralei pentru organizarea

cităților de proiectare, barînd. dru
mul tipizării de subansamble și de
talii de proiectare. Nu-s de neglijat 
nici complicațiile ce apar atunci 
cînd uzina constructoare de utilaje 
propune o înlocuire de material, o 
modificare constructivă sau tehno
logică, dictate de necesitatea îmbu
nătățirii constructive a echipamen
tului, de cerința introducerii unor 
tehnologii noi, adecvate de lucru. 
Pentru a obține avizul, trebuie par
cursă o largă filieră, printr-un în
treg circuit de adrese.

— Bănuim că studiul la câre v-ațl 
referit abordează și acest aspect al

Accelerarea profilării 

și specializării producției

activității de cercetare și proiectare 
— domenii in care, în momentul 
de față, se resimt incă efectele dis
persării.
— Fenomenul sesizat este real și, 

din păcate, destul de păgubitor. In 
momentul de față nu există încă o 
unitate în ce privește concepția și 
proiectarea utilajelor tehnologice. 
Concepția constructivă de ansamblu 
și documentația generală este elabo
rată în institutele de specialitate ale 
beneficiarilor de utilaje — in special 
ale Ministerului Industriei Chimice 
— în vreme ce elaborarea proiecte
lor de execuție propriu-zise se face 
fie la institutul centralei, fie în uzi
ne. Un asemenea sistem de lucru 
pulverizează responsabilitatea în 
conceperea și realizarea utilajelor 
tehnologice, duce la risipirea capa-

profilării și specializării. Ce soluție 
s-a preconizat ?
— într-adevăr, specialiștii noștri 

au studiat și această problemă. 
Pentru a se asigura o răspundere 
unitară în ce privește concepția 
funcțională și realizarea propriu- 
zisă a utilajelor, am propus elabo
rarea de către institutul centralei 
noastre a proiectelor de execuție, a 
utilajelor pentru industria chimică, 
pornind de Ia tema tehnologică, ches
tionar din care să rezulte numai con
dițiile de exploatare și performan
țele utilajului pentru a se putea rea
liza o concepție unică a proiectului. 
Concomitent, pentru evitarea parale
lismului am propus organelor în 
drept transferarea unor tehno
logi chimiști și a personalului de 
proiectare a utilajelor tehnologice
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sicilienilor : FERO- 
11 ; 13,30 ; 16 ;

9 ; 11,45 ; 
8,30;

18,30 ; 21, FLA-
11,15 ; 13,30 ; 16 ;MURA — 0;

18,15 ; 20,30.
© Vagabondul :
12,30 ;.................

8,30 ; 
AURORA
; 20,15, TOMIS 

16; -----
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___  , 16 ; 19,30. 
O Băîsți buni, 
_____ . 16
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GRIVIȚA 9 ;

, băieți răi : BU- 
18,15 ; 20,30, VOL- 
; 14 ; 16 ; 18,15 ;

— 9 ; 11,15 ; 13,30;

CEGI
GA — 10 ; 12
20.30, MIORIȚA , . . ,
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Medicul de la asigurări : 
UNIREA — 15,30 ! 18 ; 20,15.
• Pe luciul gheții : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Genoveva de Brabant: FLO-
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FE
RENTARI — 15,30 ; 17,45 ; 20.

Un italian în America : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30.
• Cinci pentru Infern : MOȘI
LOR — 15 ; 17 ; 19 ; 21, ARTA —
9.30 ; 11,30; 13,30 ; 15,30; 18;
20,15.
© Ambasador al Uniunii Sovie
tice : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
© Răzbunarea Sfîntului : PRO
GRESUL — 15,30; 18;* 20,15. \
• Călugărița din Monza : CRIN- 
GASI — 16 ; 18.
• Sentința : CRÎNGAȘI — 20.
o Ora scorpionului : COSMOS.
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : MUNCA — 16; 
18 ; 20.
• De șapte ori șapte : DRUMUL 
SĂRII ■— 15,30 ; 17,45, VIITORUL
— 15,45 ; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul de operetă : Recital 
cu selecțiuni din operete — 
19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidel- 
bergul de altădată — 20 ; (sala 
Studio) : Cui 4-e frică de Virgi
nia Woolf ? — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) ; Puricele în ureche — 20.

y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y

vremea
a

Timpul probabil pentru 9, 10 și 
11 martie. In țară : Vremea se 
menține relativ rece în nord-ves- 
tul țării, în prima parte a inter
valului, dar se vg încălzi treptat 
în celelalte regiuni. Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala 
precipitații locale, mal frecvente 
în nordul țării. Vîntul va sufla 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 
grade, local mai ridicate în sud- 
est. Local se va semnala ceață și, 
izolat, polei. In București : Vre
mea se va încălzi ușor șl treptat. 
Cerul va fi variabil, 
precipitațiilor slabe mal 
formă de ploaie. Vînt 
Temperatura în creștere

favorabil 
ales sub 
potrivit 

ușoară.
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din unitățile de proiectare ale Mi
nisterului Industriei Chimice în ca
drul Institutului de cercetări și pro
iectări de utilaje chimice și rafinării 
al centralei noastre. Tot aici vor fi 
cooptate și o parte din compartimen
tele de proiectare din cadrul uzinelor 
care alcătuiesc centrala.

Cît privește activitatea de cerce
tare, S-a prevăzut ca în scurt timp 
să se asigure crearea unei baze de 
cercetare dotată corespunzător, în 
care să se realizeze încercările „pe 
viu" pe standuri, pentru verificarea 
și îmbunătățirea, atît a parametrilor 
tehnici și funcționali, cît și a solu
țiilor constructive bazate pe tehno
logii de execuție noi.

Revin și subliniez că este absolut 
necesar să se înfăptuiască neîntîrziat 
unitatea de concepție funcționa
lă și constructivă în execuția 
utilajelor tehnologice. Fără aceasta 
este de neconceput realizarea acțiu
nii de tipizare. Experiența unor 
țări producătoare de utilaj chimic, 
atestă că prin tipizare se poate 
scurta ciclul de fabricație.

Desigur, rezolvarea unor probleme 
complexe cum este tipizarea nece
sită oarecare timp. Aceasta nu în
seamnă că acțiunea nu a fost dema- 
rantă. O primă măsură o con
stituie renunțarea, de la 1 ianuarie 
a. c., la exprimarea în tone fizice a 
producției planificate de utilaje teh
nologice și experimentarea în pre
zent a indicatorului în tone echiva
lente, bazat pe consumul de mano
peră specifică, la fiecare tip de u- 
tilaj.

La acest prim pas, trebuie însă să 
se adauge neîntîrziat alții mult 
mai însemnați. Ne vom strădui 
ca acțiunile pe care le-am preconi
zat, hotărîrile pe care le-am luat 
pe linia profilării • și specializării , 
producției de utilaje tehnologice să 
capete cit mai repede viață prin 
eforturile conjugate ale centralei și 
unităților din componența sa. Pen
tru o cît mai grabnică finalizare a 
acestei sarcini este nevoie în egală 
măsură și de sprijinul beneficiarilor 
utilajelor tehnologice.

3
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Hocheiștii 
români 

au revenii

o FOTBAL

„CUPA ROMÂNIEI"

in grupa B
Așadar, hocheiștii noștri au 

revenit in grupa B a campiona
telor mondiale! Și trebuie să 
spunem, de la început, că, prin 
felul cum s-au comportat în O- 
landa, ei au reușit să obțină nu 
numai o reabilitare de valoare, 
concretizată în rezultatele înre
gistrate în competiția încheiată 
ieri (la Geleen, România — 
Anglia 11—2), ci și una morală 
în fața suporterilor lor afectați 
de insuccesul de anul trecut, de 
la București.

„Formația României este sin
gura care practică un hochei 
modern, rapid, spectaculos și 
eficace". „Hocheiștii români me
rită pe deplin să joace în gru
pa B a campionatelor mon
diale", etc. etc. Sînt aprecieri 
măgulitoare la adresa sportivi
lor noștri, venite fie din partea 
presei olandeze, fie din partea 
reprezentanților forului inter
național -de specialitate, apre
cieri care califică atît valoarea 
efectivă a echipei, nivelul pre
zenței sale la această întrecere, 
cit și locul pe care trebuie să-l 
aibă în ierarhia internațională. 
Sînt aprecieri care certifică, în 
același timp, valabilitatea activi
tății antrenorilor MIHAI FLA- 
MAROPOL și ZOLTAN CZAKA, 
care au reușit, lucrînd aproxi
mativ cu același lot de anul tre
cut, să prezinte la startul „mon
dialelor olandeze" o echipă re
prezentativă de hochei a Româ
niei la cel mai bun nivel al po- 
Vibilităților sale, capabilă să uti
li e'ze toate cunoștințele tehnico- 
tâctice de care dispune, pentru 
a-și impune punctul de vedere. 
Și nu este deloc de prisos să a- 
mintim acum, aici, că exact cu 
zece ani în urmă, în martie 1961, 
în Elveția, echipa de hochei a 
României promova în grupa B 
— pentru întîia oară 'în istoria 
ei — sub conducerea tehnică a 
aceluiași antrenor, Mihai Fla- 
maropol.

Cu excepția „accidentului" din 
etapa a IlI-a (3—3 cu Ungaria), 
hocheiștii noștri au traversat 
grupa C, fără să fi cunoscut î'ri- 
frîngerea, avînd certitudinea va
lorii lor, certitudine concreti
zată în victorii detașate, în evo
luții de bun nivel, spectaculoase, 
fapt remarcat — așa cum am 
arătat — de gazetarii prezenți la 
parhdele pe care le-a susținut, 
de Pficiali și ^ectato^j.

Hocheiștii noștri au jucat în 
Olanda 7 meciuri, dintre care au 
cîștigat 6, unul terminîndu-1 la 
egalitate. Ei au totalizat 13 
puncte, cu un golaveraj de 70 de 
puncte înscrise și 11 primite.

La ora bilanțului, să arătăm că 
întrecerea din Olanda a impus 
linia de atacanți FODOREA- 
HUȚANU-BAȘA, pe înaintașii 
IIUȚANU și GHEORGHIU și 
pe fundașul TUREANU (alături 
de Varga). Dar... felicitările, 
pentru recalificarea în grupa B, 
pentru victoriile în serie realiza
te, pentru acest succes rotund, 
dacă se poate spune așa. 
nu se adresează numai lor, ci 
întregului lot, antrenorilor lor, 
dorindu-le totodată ca la anul 
în grupa B — care s-ar putea 
să se dispute la București — să 
reconfirme această meritorie 
comportare.

Valentin PĂUNESCU

Patru „naufragii" — Steagul roșu Brașov, Politehni
ca Iași, Universitatea Craiova și C.F.R. Cluj — multe 
meciuri încheiate la scoruri limită sau la două goluri 
diferență — acesta este bilanțul contactului pe care 
l-au avut ieri, in cadrul „16“-imilor „Cupei", cele 16 
divizionare A cu formații din categoriile inferioare. 
Desigur, la duritatea contactului a contribuit serios și 
vremea (mai ales influența vremii asupra calității te
renului de joc), totuși — nimeni nu poate contesta acest 
lucru — cel mai greu cuvînt l-a spus fotbalul însuși 
poate că singurul dintre sporturi în care și în cea mai 
dezechilibrată — teoretic, dlscutînd — confruntare de 
forțe, fiecare parte are cel puțin c șansă pe care și-o 
poate fructifica. Și „Cupa", prir. caracterul său ultima

tiv, este competiția fotbalistică în care șansa teoretică 
poate fi cel mai adesea transformată în realitate. Ieri, 
CHIMIA FAGARAȘ (cu C.F.R. Cluj), POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (cu Steagul roșu), METALUL BUCU
REȘTI (cu Universitatea Craiova) și CRIȘUL (cu Poli
tehnica Iași) și-au jucat cu ambiție și dăruire această 
șansă ipotetică și au cîștigat. Aceste patru formații sînt, 
totodată, și primele performere ale sezonului competi- 
țional oficial care a început Aprecieri merită și echipe 
ca Aurora Urziceni (cu un onorabil 0—2 cu lidera di
viziei A, Dinamo București). Fulgerul Dorohoi, I.R.A, 
Cîmpina sau I.M.U. Medgidia, care nu s-au sfiit să în- 

' cerce ’totul în disputa cu „superioarele" lor.

Ploaie de gofoii la Oradea
ORADEA (corespondentul „Scîn

teii". Aurel Pop). La Oradea, pe. un 
timp rece, în fața a peste 4 000 spec
tatori, a avut loc întîlnirea de fotbal 
între Crișul și Politehnica Iași. Din 
primele minute, poarta ieșenilor a 
fost asaltată de jucătorii de la Cri
șul care. în min. 9. dăschid scorul 
prin Arnoczi. El majorează scorul in 
minutele 14 și 37. Jocul se desfășoa
ră în continuare la o singură poar
tă și in min. 43 șutind puternic prin 
surprindere de la 25 metri, Suciu 
realizează 4—0 ! Tn repriza secun
dă, Crișul continuă să atace. însă cei 
care înscriu sînt de astă dată ieșe
nii, prin Incze (min. 50). în min. 70 
arbitrul Ion Cîmpeanu, din Cluj, e- 
limină cu multă ușurință pe Bule. 
Deși in 10 oameni. Crișul atacă cu 
asiduitate și în min. 84, Al. Nagy, 
dintr-o lovitură de la 11 metri, pe
cetluiește scorul la 5—1.

Studenții timișoreni 
au eliminat o echipă 

din divizia A !
TIMIȘOARA (corespondentul

„Scînteii" Ioana Cezar). Tntr-un de
cor de iarnă — care totuși nu i-a 
speriat pe suporterii echipei timișo
rene, veniți în număr mare pe sta
dion — a avut loc meciul de cupă 
dintre Politehnica si Steagul roșu 
Brașov. în tot cursul meciului au 
dominat net fotbaliștii de la Politeh
nica, care în ciuda terenului dificil, 
au realizat un joc plin de combina
ții subtile care s-a finalizat cu vic
toria lor meritată la scorul sever de 
3—0. Au marcat Kun (min. 29 și 59) 
și Copăceanu (min. 80).

F. C. Argeș învingătoare 
la Arad

ARAD (corespondentul „Scînteii", 
Gabriel Goia). — Meciul C.F.R. — 
F.C. Argeș nu a avut istoric. S-a vă
zut clar din primul și pînă în ultimul 
minut de joc diferența de valoare 
dintre cele două formații. Golurile 
pițeștenilor, care au jucat tără Do- 
brin, au fost înscrise de Iancu .(min.

33), Frățilă (min. 35), Iancu (min. 71), 
Spectatori : 2 500.

O notă proastă pentru organiza
tori, ca și pentru o parte a publicului: 
în repetate rînduri au fost adresate 
invective jucătorilor de la F.C. Argeș 
și arbitrilor, aruneîndu-se, de ase
menea, pe teren bucăți de ghiață și 
bulgări de zăpadă.

Rezultat normal la Cluj

CLUJ (corespondentul „Scînteii", 
Al. Mureșan). — întîlnirea de fotbal 
dintre Unirea Dej și Universitatea 
Cluj s-a desfășurat pe un timp fri
guros și teren alunecos. Disputa din
tre cele două formații s-a soldat cu 
victoria studenților clujeni la scorul 
de 2—0 (1—0) prin golurile înscrise 
de Anca în min. 35 și 82. A fost o 
victorie muncită, intrucît fotbaliștii 
dojeni n-au depus nici un moment 
armele.

Sibienii înfrînți la scor 
pe teren propriu

SIBIU (corespondentul „Scînteii" 
N. Brujan). Proporția, ca și evoluția 
scorului, spun totul despre meciul 
C.S.M. Sibiu — Progresul București. 
„Uitat" complet liber pe extrema 
dreaptă. Sandu Ion fructifică prin- 
tr-un șut bombă. în min. 13. o ex
celentă pasă primită de pe centru 
de la Georgescu. 1—0 pentru oaspeți, 
în min. 30. o penibilă bîlbîială a lui

Zaharia în fața propriei porți, iar 
Năstase nu face decît să împingă 
ușor mingea pe lîngă portarul Lib- 
hard și 2—0. Și. în sfîrșit. cel de al 
treilea mare „ghinion" din prima re
priză pentru sibieni : în ultimul mi
nut al reprizei — 11 metri ! Trans
formă Matei, la păianjen. 3—0 Cel 
de a! patrulea gol este înscris în a 
doua oarte a jocului (min. 63) dc 
același Năstase. care driblează pînă 
și pe portar și intră cu mingea în 
plasă...

Două penaliiuri ratele 
în meciul

Corvinul — Steaua

HUNEDOARA (corespondentul 
„Scînteii" Sabin lonesc-u). Steaua a 
întîlnit ieri la I-Iune.doara formația 
locală Corvinul, care activează în 
divizia B de fotbal. După un ioc de 
modestă factură tehnică, influențat 
în bună parte de terenul lunecos, 
bucureștenii au învins cu scorul de 
2—0 prin golurile marcate de Ștefă- 
nescu (min. 36) și Pantea'(min. 70).

De remarcat că în repriza secun
dă ambele formații au beneficiat de 
cite un penalti — acordate cu de
plină justificare de arbitrul clujean 
Vasile Topan — dar ratate în aceeași 
manieră de către Foca (pentru Cor
vinul) și Tătaru (pentru Steaua), 
care au șutat — ambii 1 — în bara 
transversală.

i DIN NOU, |

} 0 FINALĂ i
I NĂSTASE J
| GRAEBNER! i
1 l
l Finala probei de simplu a ' 
< marelui turneu internațional de ) 
1 tenis pe teren acoperit de la .
I Hampton (Virginia de vest) se ) 

va disputa între românul ILIE i 
\ NĂSTASE și americanul I 
i CLARK GRAEBNER, ceea ce l 
1 va duce la o pasionantă con- , 
l fruntare. ambii jucător: fiind ) 
, angajați și în finala de dublu l 
) bărbați. In semifinale. Ilie Nă- ’ 
i stase și-a luat o meritată re- 
* vanșă asupra iugoslavului < 
( Zcliko Franulovici. După o ‘ 
. luptă epuizantă de 5 seturi, l 
1 Năstase a cîștigat cu 1—6, 
( 5—0, 6—2. 5—7, 7—5. Clark
> Gracbner a obținut calificarea, i 
l întreeîndu-1 în trei seturi 6—2. ’ 
i 6—2, 7—5 oe Ion Tiriac. I
) Finala probei de dublu va o- ’ 
l pune cuplurile Năstase. Tiriao ) 

și Graebner, Koch. I
l Cu turneul de la Hampton * 
i se încheie seria turneelor in- l 
' door din S.U.A. pentru „Pre- J 
l miul Gilette". înaintea finalelor j 

de aseară, în clasament conducea l 
ț Graebner cu 43 puncte, urmat ’ 
i de Ilie Năstase cu 39 puncte, i 
! Richey (S.U.A.) 36 puncte. Fii- i 
l Iol (Chile) .33 puncte, Koch 1 

(Brazilia) 32 puncte. ț

Cronica zilei
La invitația ministrului comerțu

lui interior al R. P. Polone, Edward 
Sznajder, a plecat la Varșovia o de
legație a Ministerului Comerțului In
terior, condusă de ministrul Nicolae 
Bozdog.

Delegația română va purta trata
tive în vederea semnării protocoale
lor privind schimburile directe de 
mărfuri și de colaborare tehnico-ști- 
ințifică între cele două ministere pe 
anul 1971.

La plecare a fost de față Jan 
Brudzykowski, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Duminică s-a înapoiaț din R. F. a 

Germaniei Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, care a purtat dis
cuții cu reprezentanți ai conducerii 
industriei de specialitate din această 
țară, privind extinderea relațiilor de 
colaborare și cooperare în domeniul 
chimiei.

★
Duminică a sosit la București 

Franțois Kisukurume, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Burundi în Republica Socialis
tă România.

(Agerpres)

t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Sce

na.
18.15 „Astăzi e ziua ta..." Emi

siunea prezintă instanta
nee privind viața, munca 
șl aspirațiile unor femei de 
diferite profesiuni.

18,45 Revista economică T.V. e 
In dezbaterea opiniei pu
blice : Rolul și funcțiile 
sindicatelor în etapa actua
lă. a Autocontrolul în ac
țiune. Extinderea unei efi
ciente metode de îmbună
tățire a calității produselor 
la Combinatul de tricotaje 
nr. i București, a In în- 
timplnarea Consfătuirii pe 
țară a constructorilor de 
mașini la Uzina de mecani
că fină Sinaia — preocu
pări pentru realizarea unui 
plus de capacitate produc
tivă. cu același fond de 
investiții.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune 

pentru cel mici.
19,30 Telejurnalul, de seară, e A- 

genda politică de Ion Măr- 
gineanu.

20,00 Romanele lui Mauriac 
„Sfîrșitul nopții" (I).

21,05 - CINCINALUL 1968—1970 
ÎN CIFRE ȘI IMAGINI. 
Dezvoltarea forțelor de 
producție pe teritoriul țării.

21.25 Steaua fără. nume. Con
curs pentru tineri inter- 
pretl de muzică populară.

22.25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Telesport, (
23,00 închiderea emisiunii.

1 l
j Rezultate tehnice
) Aurora Urziceni — Dinamo i
1 București 0—2 ; Fulgerul Dorohoi ) 
’ — C.F.R. Timișoara 0—1 : Mine- l 

A rul Comănești — Sport Club Ba-
i cău 1—6 ; I.M.U. Medgidia — )
1 Farul Constanța 0—1 ; I.R.A. i 
l Cîmpina — Rapid București 1—3: 1 
’ Steagul roșu Plenița — U.T. Arad l
1 0—1 ; Unirea Dej — Universita-
i tea Cluj 0—2 ; Oltul Sf. Gheor- ț
1 ghe — Petrolul Ploiești 0—1 ; t 
l Chimia Făgăraș — C.F.R. Cluj ’

2—1 : Metalul București — Uni- ( 
) versitatea Craiova 2—6 ; Politeh- < 
l nica Timișoara — Steagul roșu 1 
1 Brașov 3—0 ; C.F.R. Arad — F. C. i 
l Argeș Pitești 0—3 ; Corvinul .’ 
. Hunedoara — Steaua 0—2 : ) 
) C.S.M. Sibiu — Progresul Bucu- i 
t rești 0—1 ; Crișul Oradea — Po- 1 
> lltehnica Iași 5—1. I
ț Partida Progresul Brăila — 
i Jiul Petroșcni se va disputa 
1 miercuri, 10 martie.

SCHI

Pe marginea galei de sîmbătă seară

Adversari după stadiul 
pregătirii boxerilor din iot

Iarăși au răsunat încurajările și â> 
plauzele unei săli arhipline la adresa 
gț.leților țingului. Publicul; .„b.ucu-,.

4 răsteariJiilbește boxul,- â ''resimțit-lip
să galelor pe tot timpul iernii, s-a 
arătat dispus să dovedească încă o 
dată, prin prezența lui masivă în 
sala Floreasca, cît de greșită este 
actuala așezare competițională care-1 
privează de spectacolele pugilistice, 
tocmai în sezonul cel mai propice. 
La urma urmei, organizarea unor 
gale nu trebuie să fie provocate de 
semnalele critice ale presei sportive, 
ci să izvorască din necesitățile unui 
sistem de întreceri naționale și pe 
plan local.

Spuneam că spectatorii au fost 
darnici cu aplauzele, le-au plăcut în 
general meciurile, au aprobat majo
ritatea deciziilor, pe altele citeva 
lo-au dezaprobat. Dacă ar fi fost 
puse în aplicare verdictele de „meci 
egal", așa după cum era firesc la în
treceri amicale, probabil s-ar fi în
lăturat. în mare parte, contestațiile 
zgomotoase ale unor suporteri.-

Ce se poate spune despre calitatea 
partidelor 1 Evidentă a fost, atît la 
membrii lotului reprezentativ, cît și 
ta ceilalți pugiltști. insuficienta pre
gătire specifică pentru întrecerile de 
asemenea tărie (faptul subliniind

încă o dată caracterul improvizat al 
galei). Drept urmare, au rezultat 

nnumenoăse faze confuze, chiar-dacă 
rleră vorba dt?:boxeri cu- tehnicitate're-; f 
cunoscută (Victor Silberman, Ion. A- 
lexe, Calistrat Cuțov. Nicolae Gîju 
etc.), combatanți valoroși au primit 
prea multe lovituri dure, inclusiv în 
situațiile in care unii dintre adver
sari erau net inferiori (de pildă. 
Alexe a fost trimis la podea de di
recta de dreapta a lui... Prohor, în
suși Cuțov, învingător categoric în 
fața lui Bădoi, a recepționat fără 
justificare citeva lovituri puterni
ce etc.).

Antrenorii găsesc multe argumen
te pentru a explica insuficiența cali
tativă a boxului practicat de elevii 
lor in momentul de față. Să-1 reți
nem, mai ales, pe aceia după care 
pugillștii noștri fruntași trebuie să 
intre în formă nu astăzi, ci în luna 
mai, cu ocazia campionatelor repu
blicane, sau, în. iunie, la întrecerile 
pentru titlurile continentale. Dar a- 
tunci — acceptînd valabilitatea ex
plicației — era bine să fi intervenit 
o gradare a alegerii adversarilor pen
tru componenții lotului, în raport cu 
stadiul lor de pregătire...

Campionii universitari 
ai anului 1971

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
Campionatul republican universitar, 
ediția 1971. a reunit pe pîrtiile de la 
Poiana Brașov, într-o ambianță de 
adevărată iarnă, pe cei mai buni stu- 
denți schiori din țară. Rivalitatea din
tre cele două cluburi studențești Poli
tehnica Brașov și I.E.F.S. București 
s-a manifestat și în această ediție a 
campionatelor universitare, titlurile 
de campiorii împărțindu-se între 
sportivii acestor două institute de în- 
vățămînt superior. în același timp, 
mai multe centre universitare ca 
Iași, Cluj, Tg. Mureș, Petroșani, ca 
și Institutul de Petrol și Gaze Bucu
rești, au avut cîțiva - reprezentanți 
care au reușit să se mențină Ia ni
velul de comportare necesar cam
pionatelor republicane universitare.

Faptul că la această ediție a cam
pionatelor universitare a participat 

,,, campiogțyil: lAbji^jUei la probcj...de șj.șn 
lom ^special,jaiKJt&h- Tomory,<.',«»» <și 
studentul Politehnicii brașovene, Ni
colae' Crețoi, fruntaș al schiului al
pin din țara noastră, au ridicat cota 
valorică a acestor campionate. Am 
remarcat, totodată, printre partici- 
panți și alți schiori consacrați, prin
tre care : Nicolae Stinghe, Dan Rîm- 
bețiu. Nicu Andreescu (Politehnica 
Brașov), Eogdan Alexandru, Constan
tin Cizmașu '(I.E.F.S.).

în urma celor două probe de sla
lom (uriaș și special) disputate vi
neri și sîmbătă, și-au reconfirmat 
titlurile de campioni republicani u- 
niversitari : ludith Tomory (I.E.F.S.) 
și Nicolae Crețoi (Politehnica Brașov) 
atît la slalom uriaș cît și la cel spe
cial.

Proba de coborîre desfășurată du
minică a desemnat drept cîștigători, 
spre surprinderea generală, pe : Ni
colae Stinghe (Politehnica Brașov) și 
Georgeta Băncilă (Universitatea Cluj). 
La fond (15 km băieți și 5 km fete) 
titlurile au fost cîștigate de Nicolae 
Sumedrea (Inst. Pedagogic Oradea) 
și Paraschiva Cojocaru (Politehnica 
Brașov).

C. DIACONESCU

MANIFESTĂRI CONSACRATE

ZILEI DE 8 MARTIE
Alba folia. _ în cadrul mani

festărilor consacrate Zilei Femeii, la 
Casa de cultură a municipiului Alba 
Iulia a avut loc o adunare festivă. 
Dr. Margareta Mitea, vicepreședintă 
a Comitetului județean al femeilor, 
a făcut o expunere despre însemnă
tatea zilei de 8 Martie.

A urmat festivalul de dansuri „Pur
tata de pe Tîrnave", la care și-au dat 
concursul renumita formație „Fetele 
de la Căpîlna" și echipele de dansa
toare ale căminelor culturale din 
Turdaș, Tatîrlaua, Veseuș, Feisa, Sîn- 
cel și a liceului pedagogic din-orașul 
Blaj.

Constante. - Lucrătoarele din 
portul maritim Constanta s-au întîlnit

cu prof. Veta Ionescu, președinta Co
mitetului județean Constanța al Fe
meilor, care le-a vorbit despre „No
bila misiune a femeilor in societatea 
socialistă multilateral dezvoltată". în 
continuare, actrița Zoe Caraman Ște
fan a recitat poezii închinate femeilor, 
iar formațiile artistice alo clubului 
D.N.M. „Navrom" au susținut . un 
spectacol închinat Zilei Femeii.

Rădăuți. La Casa orășenească
de cultură din Rădăuți a avut loc o 
seară literară cu tema „Imn femeii", 
un grup de artiști amatori susținînd 
cu acest prilej un recital de versuri
închinate femeii. în încheiere, pionie
rii au oferit participantelor buchete 
de flori.
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V. M.

Deziderate ale
cercetărilor

(Urmare din pag. I)

■■^-)activitateaiJ^ £
în încheiere, două observații pri

vind activitatea editorială. Aminteam 
că în ultimul timp apar tot mai mul
te lucrări valoroase, utile practicii 
școlare. Eficiența lor practică este 
însă serios afectată de faptul că ele 
nu ajung în mina multor educatori 
(mai ales din mediul rural), datorită 
unei defectuoase planificări a tiraju
lui, precum și a modului de difuzare. 
Cred că ar merita o atenție mai mare 
stabilirea unor cifre reale în ceea ce 
privește numărul de exemplare și a- 
doptarea unor măsuri organizatorice 
pentru ca lucrările valoroase să ajun
gă la fiecare unitate școlară. 
, Cum se știe, datorită politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Comunist 
Român în problema națională, în 
țara noastră există o largă rețea de 
școli generale și de licee în care ti
nerii din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare studiază în limba lor 
maternă. Este adevărat că majori
tatea cadrelor didactice care predau 
în aceste școli cunosc bine limba 
română și ca urmare pot consulta lu
crările pedagogice fără ' dificultăți. 
Există însă cadre didactice, mai ales

perfecționării 

pedagogice 
învățători, care întîmpină dificultăți 
în asimilarea literaturii pedagogice 
tipăriteân. limba română, poate și ddni 
tori#ă’-‘-teptalui scă>4imbajul unor 1u.t.,< 
craii noii-du o' teiminblogie nouă este' 
destul de pretențios și greu accesi
bil în genere. Pentru a asigura o in
formare cit mal largă a corpului pro
fesoral, consider că ar fi necesar ca 
unele monografii, culegeri de studii, 
manuale sau tratate de interes gene
ral să fie editate și în limbile ma
ghiară și germană. Poate ar fi utilă, 
de asemenea, alcătuirea unor cule
geri de studii, care să conțină atît 
lucrări originale ale unor cercetători 
maghiari din țara noastră, cît și 
unele traduceri din studiile reprezen
tative apărute în limba română. Ase
menea lucrări ar constitui un real 
sprijin și pentru acele cadre didac
tice .care se prezintă Ia examene de 
definitivat sau de grad, întrucît ei pot 
să susțină aceste examene în limba 
maternă.

Desigur, problematica activității de 
cercetare științifică este deosebit de 
complexă și sînt conștient de faptul 
că eficiența cercetărilor pedagogice 
depinde de numeroși alți factori. în 
rîndurile de față m-am referit doar 
la citeva din ele.
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TURNEUL

DE LA CLUJ

CLUJ (prin telefon de la Paul Rad- 
vani). Timp de patru zile, sala spor
turilor din localitate a găzduit cel 
de-al V-lea turneu de sală al cam
pionatului de baschet masculin. Pre
zența celor mai bune echipe și. im
plicit, a membrilor lotului republi
can, a prilejuit tehnicienilor ocazia 
să urmărească evoluția acelora care 
peste două luni vor trebui să repre
zinte culorile . tării în importante 
confruntări internaționale (ne gîndim 
la jocurile de calificare din cadrul 
campionatului european).

Specialiștii de la federație cu care 
am stat de vorbă au făcut puține 
constatări pozitive. Aceasta, întrucît. 
majoritatea partidelor s-au desfășu
rat la un slab nivel tehnic, poate o 
excepție fiind jocul dintre formațiile 
bucureștane. Politehnica și Rapid 
(65—64). Prea puțin însă pentru un 
asemenea turneu... Apare ca ceva 
de neînțeles faptul cum formațiile 
noastre de primă categorie, cu cîteva 
etape înainte de finalul competiției, 
încă n-au atins o formă corespunză
toare. Specialiștii consultați au criti
cat mai ales neglijarea pregătirii

În cîteva rînduri
BASCHET

Rezultate înregistrate duminică în 
campionatul național feminin de bas
chet : I.E.F.S. — Voința Brașov 
90—64 ; Politehnica București — Vo
ința București 83—57 ; Rapid — A.S.A. 
Tg. Mureș 67—61 ; Sănătatea Satu- 
Ma-re — Crișul Oradea 79—70.
BIATLON

Campionatele mondiale de biatlon 
au luat sfîrșit cu desfășurarea probei 
de ștafetă 4X7,5 km (seniori). Au 
cîștigat schiorii sovietici cronometrați 
în' 2h09’42”. Echipa României a ocupat 
locul 7. 

fizice. Jucătorii nu au rezistența ne
cesară unor turnee asemănătoare, 
cauză din care rezultă dese fluctuații 
de formă Lipsurile de ordin fizic 
generează la rîndul lor alte deficien
țe. Astfel, contraatacurile au fost 
o raritate, s-a preferat atacul pozi
țional și o exagerată „tacticizare" a 
jocului avînd drept efect acțiuni ste- 
reotipe și ineficiente...

Din campionat au mai rămas de 
disputat doar patru etape, progra
mate între 18 și 21 martie la Bra
șov. Dar. practic, lupta pentru titlul 
de campioană s-a încheiat, echipa 
Dinamo București acumulînd un a- 
vantaj decisiv și liniștitor pentru ul
timele jocuri. în schimp. .etapele de 
la Brașov vor trebui să hotărască 
pe cele două echipe care vor părăsi 
scena primei divizii. Principalele 
„candidate" : Politehnica Cluj. Poli
tehnica Brașov și Farul Constanța.

Duminică dimineața s-au înregis
trat următoarele rezultate : Politeh
nica Cluj — Universitatea Timișoara 
72—48 (41—24) și Universitatea Cluj 
— Steaua 74—70 (40—36).

PRONOSPORT
Crișul—Politehnica 5—1 1
C.S.M. Sibiu—Progresul

București 0-4 2
Politehnica Timiș.—Steagul 

roșu 3—0 1
Corvinul—Steaua 0-2 2
C.F.R. Arad—F.C. Argeș 0—3 2
Progresul Brăila—Jiul ANULAT
Internazionale—Milan 2-0 1
Juventus—Napoli 4—1 1
Florentina—Torino 1—1 X

Lazio—Bologna 2—2 X

Sampdoria—Roma 0-0 X

Foggia—Cagliari O-l-0 X

Lanerossi—Verona 0—0 X

(Urmare dîn pag. I)

rul unui golf, de clădirile așezate in 
terase. La renumele orașului mai 
contribuie un fapt : aici alegătorii tri
miteau in Senat un medic, militant 
al partidului socialist. Numele său 
este Salvador Allende. Același nume 
l-am auzit, de data aceasta, scandat 
de mii și mii de chilieni care au 
participat la mitingul de masă, orga
nizat în localitatea.La Serena cu pri
lejul inaugurării celui de al XXIII-lea 
Congres al Partidului Socialist. Stra
da principală a orașului a fost, pur 
și simplu, inundată de o mare de oa
meni veniți din satele și orașele în
vecinate să reîntîlnească și să asculte 
pe reprezentantul lor autorizat, pre
ședintele Allende. Adolescenți plini de 
încredere în viitor, bătrîni și femei 
cu lacrimile bucuriei și speranței în 
ochi, bărbați purtînd pe umeri copii, 
țărani cu fețe aspre, muncitori cu pri
vire dîrză, intelectuali plini de în
flăcărare și optimism, cu- toții au fă
cut o manifestație de caldă prietenie, 
simpatie și prețuire „primului man
datar al țării", au ascultat glasul său. 
care le aducea la cunoștință bilanțul 
celor o sută de zile de guvernare și 
trasa sarcinile fundamentale care 
stau astăzi în fața poporului chilian, 
lansind în final un vibrant îndemn 
la disciplină și vigilență, la apărarea 
coeziunii Unității populare.

în timpul șederii în Chile ne-am 
dat seama de cursul înnoitor pe care 
îl cunoaște această țară, întinsă pe 
4 300 km de-a lungul Pacificului — 
cu mari zăcăminte de cupru, fier, 
cărbune și atîtea alte bogății ascun
se în subsol, cu o uimitoare varie
tate în ce" privește vegetația și clima.

Peste tot întîlnești o atmosferă în
suflețită, de entuziasm, caracteristică 
etapelor de cotitură in viața și isto
ria unui popor. Se smulg din rădă
cini sursele unor seculare nedreptăți 
sociale și economice, se trece la ra
dierea Unor adinei rămîneri în urrnă. 
locul contestării și demascării vechii 
lumi, al mîniei împotriva exploatării 
și asupririi, . Iuîndu-1 acum acțiunile 
energice, eficace de clădire a unei 
noi orinduiri sociale mai juste. Am 
văzut cum. respectînd cadrul legal 
al unei constituții, burgheze, actualul 
guvern popular a întreprins o serie 
de măsuri radicale înscrise în pro
gramul Uniunii populare, ceea ce a 
trezit un puternic entuziasm, o mare 
satisfacție și încredere în rîndurile 
poporului chilian și a generat, tot
odată. îngrijorare și panică în cercu- 

’ cile exploatatorilor interni și interna

ționali. Este greu de derulat filmul 
prefacerilor sociale șl economice pe
trecut în Chile în această perioadă 
scurtă. Oamenii ți Ie prezintă, de 
multe ori, în ordinea prin care aces
tea, prin urmările avute, le sînt, în 
primul rînd, apropiate lor. Toți își 
reamintesc însă neapărat de blocarea 
creșterii prețurilor, fenomen dramatic 
care ieri cunoștea un ritnî amețitor, 
situînd Chile, pe acest plan, pe unul 
din primele locuri în lume și pulve- 
rizînd salariul — și așa destul de 
mizer — al oamenilor muncii. Peste 
tot gazdele ne subliniau că salariile

O lume nouă în „țara
de la capătul pămîntului"

au crescut cu 35 la sută, ceea ce re
prezintă în fapt creșterea costului 
vieții în anul trecut. Chilienii vorbesc 
cu atîta satisfacție, cu atîta speranță 
despre faptul că prinde viață o do
rință aprinsă a poporului chilian : 
recuperarea bogățiilor subsolului. în 
acest sens se trece. în primul rînd, 
la naționalizarea industriei cuprifere, 
punîndu-se capăt activității societă
ților de trist renume : „Anaconda". 
„Kennecot" și „Andina". Se pregă
tește, de asemenea, naționalizarea 
companiei de minereu de fier. Chi
lienii îți oferă cifre impresionante 
care arată cîștiguriie fabuloase obți
nute de monopolurile no^d-americane 
prin stoarcerea bogățiilor poporului 
chilian. Am vizitat o exploatare de 
minereuri de fier, la Romeral. Cît 
de rentabilă este această exploatare 
la zi ? Monopolul nord-american 
(„Bethlehem") a evaluat rezervele 
locale la cel puțin 85 milioane de 
tone. Producția anuală este de 3,5 mi
lioane tone, cu o concentrație natu
rală de 57 (după flotațiâ realizată pe 
șantier se ajunge la 67) ; minereu! 
este transportat pe calea ferată la 
un port situat la 35 km distanță ; 

aptoape 70 la sută din producție ia 
drumul Japoniei și S.U.A. Pentru a 
da o imagine a marii productivități 
realizate aici, este suficient a arăta 
că totalul salariaților (mină, trans
port, personal tehnic) este de numai 
1100 “persoane. Muncitorii ne spuneau 
cu profundă satisfacție că în perioa
da guvernului Allende, salariile' zil
nice al<\ minerilor au crescut de la 
21 la 34 de escudos.

Chile dispune de un teren arabil 
deosebit de rodnic. Se recoltează ce
reale, fructe de o calitate excelentă, 
se fabrică vinuri faimoase, există po

sibilități largi pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Cu toate acestea, în fiecare 
an se importă produse agro-alimen- 
tare în valoare de 150 milioane do
lari.

Se știe că țăranii chilieni se zba
teau în mizerie. Pămintul aparținea 
în mare măsură marilor moșieri. 
Ritmul reformei agrare, inițiate de 
guvernul precedent, era extrem de 
încet. Noul guvern a trecut de la în
ceput la accelerarea procesului refor
mei agrare. Se desfășoară treptat 
exproprierea pămîntului, în primul 
rînd a vastelor moșii și a terenurilor 
necultivate. Printr-un singur decret 
au fost expropriate 528 000 hectare 
aparținînd „întreprinderii de exploa
tare a Țării Focului". Aici se va 
crea un mare complex agro-indus- 
trial. Un consiliu național țărănesc 
a fost constituit, urmînd ca el să 
discute Și să stabilească politica agra
ră a țării.

Potrivit promisiunii făcute în cam
pania prezidențială, peste două mi
lioane și jumătate de copii, avînd pînă 
la 15 ani, primesc zilnic, în mod 
gratuit, cîte o jumătate de litru de 
lapte. Un „tren al sănătății" cu 40 de 

doctori și infirmieri a plecat spre 
regiunile din sud, unde . există cel 
mai înalt procentaj de populație abo
rigenă. Aici, mortalitatea infantilă 
este de 154 la mie, iar aproape 40 din 
populație e -analfabetă. De altfel, a 
fost constituit un organism special 
pentru dezvoltarea zonelor populate 
de cei 800 000 de indigeni ținuți în 
trecut într-un regim- de neagră mize
rie și înapoiere. încă un semn al 
timpurilor noi — a fost dizolvat 
grupul mobil al carabinierilor, instru
ment de reprimare anti-muncitoresc, 
pus în slujba claselor avute. Mi s-a 
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părut, de asemenea, simbolic pentru 
cursul democratic al vieții chiliene 
faptul că, pentru transportul apei, în 
cartierele lipsite de surse de ali
mentare cu apă, acum sînt folosite 
cisternele utilizate în trecut de 
carabinieri pentru reprimarea gre
velor. De menționat că, în pa
latul prezidențial de la „Vila del 
Mar" vin săptămînal cîte 25 elevi 
din toate provinciile țării să-și pe
treacă vacanța de vară. Trecînd prin 
Valparaiso ni s-a arătat clădirea în 
care lucrează, fără întrerupere in va
canța de vară, întregul guvern, cu ex
cepția ministrului agriculturii care 
activează la Temuco, în sudul țării, 
acolo unde reforma agrară cunoaște 
cele mai mari dimensiuni. Guvernul 
a inițiat înfăptuirea unui „plan de 
urgență" a construcției de locuințe 
care prevede ridicarea. într-un termen 
de 14 luni, a o sută de mii de 
apartamente.

Ori de cîte ori vorbesc despre mo
dificările de astăzi, oamenii amihtesc 
că, deși „poporul a devenit guvernul 
țării", puterea politică nu se găsește 
în mîinile forțelor populare care sînt 
în minoritate în Congres, iar princi
pale pîrghii economice sînt încă de

ținute de capitaliștii interni și de 
cercurile monopoliste străine. Moște
nirea economică grea a trecutului, la 
care se adaugă politica cercurilor 
reacționare de închidere completă 
sau parțială a fabricilor, campania 
acestora de a semăna dezorientare și 
panică, menite să blocheze investițiile
— au dus la creșterea șomajului și ă 
inflației. Centrul de greutate al con
fruntării dintre „lumea de ieri" și 
forțele strinse în jurul guvernului 
popular se află acum în domeniul 
economiei. Tocmai în direcția înlă
turării fenomenelor negative enun
țate se iau noi măsuri pe calea con
solidării sectorului de stat, acțiune în 
cadrul căreia a avut loc și preluarea 
controlului asupra unor Importante 
instituții bancare.

Pretutindeni, oamenii din „țara de 
la capătul pămîntului" accentuează în 
discuții hotărîrea și dorința lor de a 
nu se izola pe plan internațional, ci 
de a avea legături de prietenie și în
țelegere cu toate statele lumii, de a 
participa activ la circuitul de valori 
materiale și spirituale caracteristic 
vremurilor noastre. în acest spirit, 
Chile a reluat relațiile diplomatice cu 
Cuba, a stabilit relații diplomatice eu 
R. P. Chineză, a stabilit relații consu
lare și comerciale cu R. P. D. Co
reeană. Totodată, ea a susținut și sus
ține principiul celor 200 mile de ape 
teritoriale și â pus capăt activității 
misiunii nord-americane din Insula 
Paștelui.

Tot ce s-a obținut pînă acum, 
perspectivele de viitor ale dezvoltării 
țării sînt strîns legate de consolida
rea Unității populare, de întărirea 
alianței dintre comuniști și socialiști
— partide încercate, cu o mare ex
periență de luptă comună, cu vechi 
tradiții revoluționare.

Deși România și Chile sînt depăr
tate,prin mii și mii de kilometri, am 
cunoscut, aflîndu-ne acolo, numeroase 
pilde de prietenie și de prețuire din 
partea poporului chilian pentru reali
zările și politica României. Din con
tactele avute cu prilejul vizitei, am 
întîlnit pretutindeni — de la munci
tori, țărani, studenți, intelectuali și 
pînă la președintele țării — dorința 
de dezvoltare a raporturilor politice, 
economice, științifice, tehnico-științi- 
fice dintre Chile și România, dintre 
cele două popoare, apropiate prin afi
nități de limbă și cultură, prin aspi
rațiile comune de pace, înțelegere și 
progres social.



PAȘI SPRE SOLUȚIONAREA 
CRIZEI POLITICE DIN PAKISTAN
© SITUAȚIA ÎNCEPE SĂ SE NORMALIZEZE LA DACCA 

® PARTIDUL POPORULUI A ACCEPTAT SĂ PARTICIPE
LA SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE
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CARACI 7 (Agerpres). — Greva 
generală declanșată la începutul săp- 
tămînii în Pakistanul oriental în 
semn de protest împotriva hotârîrii 
președintelui Yahya Khan de a amina 
convocarea Adunării Naționale a luat 
sfîrșit duminică după-amiază. La 
Dacca situația a început să se nor
malizeze, unitățile armate, chemate 
să asigure ordinea, retrăgîndu-se din 
oraș. Singurul incident serios, care 
a avut loc în ultimele 24 de ore, a 
fost evadarea celor 341 de deținuți din 
închisoarea centrală a orașului.

Pe de altă parte. liderii celor 
două principale partide — „Liga 
Awami“ și Partidul Poporului — 
și-au precizai pozițiile în legătură 
cu participarea lor la lucrările Adu
nării Naționale care a lost amînată 
pentru ziua de 25 martie. Se știe că 
între cele două grupări politice există 
serioase divergențe în problemele e- 
laborării unei noi constituții a țării. 
„Liga Awami", care deține cele mai 
multe mandate în Adunarea Națio
nală, se pronunță pentru o constitu
ție care să asigure o mai mare au
tonomie economică a regiunii de est

a Pakistanului, urmînd ca proble
mele politicii externe și ale apărării 
să depindă de guvernul central. 
Șcicul Mujibur Rahman, liderul „Li
gii Awami", care a lansat apelul la 
grevă, a rostit duminică un discurs 
in care s-a declarat gata să ia parte 
Ia lucrările Adunării Naționale, însă 
cu condiția anulării prevederilor le
gii marțiale, transferului puterii 
partidului majoritar (adică partidului 
„Liga Awami") și deschiderii unei 
anchete în legătură cu gravele inci
dente din capitala Pakistanului o- 
riental.

La rîndul său. Zulfikar Aii Bhutto, 
fost ministru al afacerilor externe și 
președintele Partidului Poporului, a 
anunțat sîmbătă la Rawalpindi că 
va participa împreună cu deputății 
partidului său la lucrările sesiunii 
Adunării Naționale convocate pentru 
25 martie Ia Dacca.

Pînă. acum Aii Bhutto condiționa 
participarea partidului său la lucră
rile Adunării Naționale de acceptarea, 
de către „Liga Awami", a unor a- 
mendamente la proiectul său de 
constituție autonomist.

10 000 de agricultori din 
sudul Franței au demonstrai 
sîmbătă la Toulouse împotriva politi
cii agrare în domeniul prețurilor și 
creditelor. Ca și în alte state membre 
ale Pieței comune, agricultura fran
ceză este încorsetată de sistemul rigid 
al prețurilor, impus de către C.E.E. 
Acest sistem a provocat, în ultimul 
timp, puternice nemulțumiri în rîn- 
durile agricultorilor din Italia, Ger
mania occidentală și Franța.

Ambasadorul iugoslav la 
LOIldra Dolorivoe Vidici, a remis 
Ministerului Afacerilor Externe 
Marii Britanii un memorandum
președintelui Tito, adresat primului 
ministru britanic Heath, în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu.

al 
al

Grevele din Suedia, care au dus la paralizarea circulației pe căile fe
rate și au afectat numeroase alte sectoare ale vieții economice și pu
blice, continuă. Berne Palvall, secretarul sindicatului salariafilor de stat, 
a declarat că „greva feroviarilor va continua pe timp nelimitat, întrucît 
propunerile comisiei nu includ nici un răspuns pozitiv la cererile greviști
lor". în prezent, din cauza grevelor și a suspendărilor pe timp limitat 
de la lucru, și-au încetat activitatea 47 000 de salariați. în fotografie : 
Gara principală din Stockholm. Ca urmare a grevei feroviarilor, peroa

nele, de obicei pline de animație, sînt pustii

Acțiuni ofensive 
ale patrioțîlor cambodgieni

a fost marcat la Berlin de o adunare 
festivă. Cu prilejul aniversării, C.C. 
al P.S.U.G. a adresat un mesaj de 
salut organizației de tineret din 
R.D.G.

Consilia! pentru reforma 
agrară din Chile'3 expropriat 
în cursul acestei săptămîni, alte 13 
latifundii, totalizînd o suprafață de 
15 674 hectare.

Pe de altă parte, se anunță că gu
vernul chilian a preluat controlul 
unei alte bănci particulare din țară, 
a anunțat Banca Centrală Chiliană. în 
felul acesta, numărul instituțiilor fi
nanciare controlate de stat se ridică 
în prezent la cinci.

Un număr -de delegații 
parlamentare iordanienevor 
pleca în străinătate în zilele urmă
toare pentru a explica poziția Iorda
niei pe plan intern și pe plan arab, 
transmite din Amman corespondentul 
agenției France Presse. Aceste delega
ții vor vizita Arabia Saudită, Ku
weit, emiratele din Golful Persic, 
Irak. Siria, Liban, R.A.U., Libia, Tu
nisia, Algeria și Maroc. De asemenea, 
o delegație parlamentară iordaniană 
va participa, în același 'scop, la con
ferința Uniunii parlamentare interna
ționale, ale cărei lucrări se vor ține 
la Caracas la sfirșitul lunii martie.

Mișcarea revendicativă 
din Argentinacontinuă să se ex_ 
tindă. După grevele de la începutul 
săptămînii de solidaritate cu muncito
rii din industria de automobile din 
Cordoba, vineri au declarat grevă sa- 
lariații de la telefoane. în timpul 
unei demonstrații organizate de gre
viști la Buenos Aires, poliția a inter
venit, ciocnirile soldindu-se cu răniți 
și numeroase arestări.

Valul de tulburări din Colurm 
bia a fost intensificat în ultime
le zile de greva generală a stu
denților, organizată în semn de 
protest față de represiunile poli
țienești și față de unele aspec
te ale politicii urmate de gu
vernul președintelui Misael Pas
trana. Cîteva zeci de studenți au 
fost răniți.

în fotografie : Polițiști inter
venind împotriva participanților 
la o demonstrație studențească 
în parcul Independenței din Bo
gota.

ALEGERILE 
DIN INDIA

DELHI 7. — Trimisul special A- 
gerpres, Paul Finanțu, transmite : 
Duminică au votat ultimii alegători 
din statele Jammu, Kashmir. Mysore, 
Tamil Nadu (fost Madras) și din teri
toriile unionale Manipur și Tripura, 
precum și corpul electoral din 53 de 
circumscripții din statul Bihar, în 
care alegerile au fost aminate da
torită unor incidente. Cu excepția 
alegerilor din Bengalul de vest, 
programate pentru 10 martie, scruti
nul electoral s-a încheiat practic du
minică în întreaga țară.

Ca și pînă acum, cifrele privind 
participarea alegătorilor la vot, sin
gurele cunoscute deocamdată, arată 
că absenteismul s-a menținut la un 
nivel destul de ridicat.

Atenția observatorilor de aici este 
îndreptată acum spre statul Benga
lul de vest, unde alegerile vor avea 
loc la 10 martie și unde au fost în
registrate cele mai grave incidente 
din cursul campaniei electorale. Pri
mul ministru îndira Gandhi a ’făcdt 
o călătorie la sfțrșitul săptămînii la 
Calcutta, unde a avut întrevederi cu 
guvernatorul Bengalului de vest și 
cu reprezentanți ai armatei, cerîn- 
du-le să adopte măsuri severe îm
potriva celor care încearcă să tulbu
re ordinea publică.

Pînă la începerea alegerilor din 
Bengalul de vest, în întreaga Indie 
se desfășoară pregătirile în vederea 
numărării voturilor. Sute de mii de 
urne din întreaga țară au fost trans
portate la Delhi, urmînd a fi des
chise miercuri.

PNOM PENH 7 (Agerpres). — în
cercările făcute sîmbătă după-amiază 
de trupele regimului de la Pnom 
Penh de a pătrunde în perimetrul 
controlat de forțele populare de re
zistență cambodgiene de pe șoseaua 
numărul patru au fost respinse. Cele 
mai violente ciocniri au avut loc în 
zona localității 
aproximativ 30 
Som. In cursul

Chamnar, situată la 
km de Kompong 
acestor operațiuni.

unitățile regimului Lon Nol-Sirik 
Matak au suferit grave pierderi în 
oameni și materiale de luptă.

în același timp, forțele patriotice 
cambodgiene și-au continuat acțiu
nile ofensive în direcția importantu
lui punct strategic, portul Kompong 
Som. Patrioții au reușit să taie li
niile de comunicații ale trupelor tri
mise de la Pnom Penh.

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R. P. D. Co
reene, Ir ®en> a Pr‘m^ dele
gația Guvernului Regal de Unitate 
Națională al Cambodgiei, condusă de 
Sarin Chhak, ministrul afacerilor ex
terne. Cu acest prilej — informează 
Agenția Centrală Telegrafică Coreea
nă — a avut loc o convorbire prie
tenească.

tokio Miting de solidaritate cu lupta
popoarelor din Indochina

Un avion militar ameri
can 3 Pătruns, la®5 martie, în spa
țiul aerian al R. P. Chineze, în zonele 
de frontieră din provinciile Guandun, 
Yunan și din regiunea Autonomă 
Kwangsi Chuang, anunță agenția 
China Nouă. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe a fost 
autorizat să adreseze un avertisment 
în legătură cu aceste acte provoca
toare — menționează agenția.

Primul ministru italian. 
Emilio Colombo, va asigura interimar 
și postul de ministru al justiției, por
tofoliu pe care l-a deținut Oronzo 
Reale și care a fost lăsat vacant după 
hotărirea Partidului republican de a. 
se retrage din actualul guvern. Aceas
tă hotărîre pune, cel puțin deocam
dată, capăt polemicii care s-a declan
șat după retragerea Partidului repu
blican din guvern, între partidul so
cialist italian și partidul socialist de
mocratic, care și-au disputat portofo
liul justiției.

Discuțiile pentru forma
rea unui nou guvern de coa
liție vor începe luni și vor dura cel 
puțin o săptămînă, a declarat sîm
bătă seara primul ministru desemnat 
al Norvegiei, Kjell Bondevik. Cele 
patru partide care vor fi consultate 
(conservator, liberal, creștin-popular 
și de centru) urmează să elaboreze 
un program politic comun și să defi
nească componența noii echipe minis
teriale.

99II flIBMi
SUBTILĂ

TOKIO 7 (Agerpres). — Mii de ce
tățeni japonezi au participat sîm
bătă la un miting organizat la To
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Ripostă hotărîtă 

înstigațiilor neofasciste

NOTE

VIENA 7. — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Intr-un peisaj de iarnă, 
duminică s-a deschis ediția de 
primăvară a Tîrgului internațio
nal de la Viena. Participă 2 640 
de firme austriece și 2 274 firme 

■ străine din 34 de țări, printre care 
și România.

La actuala ediție, țara noastră 
prezintă un frumos stand al 
O.N.T. Sint prezente, de aseme
nea, cu expoziții naționale de 
turism Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Italia, Iugosla
via, Polonia și Uniunea Sovie
tică.

In zilele ce au precedat des
chiderea Tirgului, ziarele din 
Viena au 'înfățișat pe larg dez
voltarea favorabilă a relațiilor 
economice ale Austriei cu statele 
socialiste din Europa. In 1970, 
exporturile Austriei au crescut 
cu 21 la sută, iar importurile cu 
20,3 la sută. „Creșterea importu
rilor din țările socialiste — con
stată ziarul „Die Presse" — a 
fost favorizată de unele măsuri 
de liberalizare, adoptate de au
toritățile austriece față de măr
furile din aceste țări". Apreciind 
pozitiv perspectivele de viitor, 
„Die Presse" menționează că 
există posibilități de intensifica
re a comerțului Austriei cu sta
tele socialiste.

kio de Comitetul pentru 
Japonia și de Comitetul 
pentru anularea tratatului 
ritate japono-american. Participanții 
au lansat un apel pentru intensifi
carea mișcării de protest a oameni
lor muncii niponi împotriva escala
dării agresiunii S.U.A. în. Indochina. 
£i și-au reafirmat solidaritatea cu 
popoarele vietnamez, cambodgian și 
laoțian, care luptă pentru apărarea 
drepturilor lor legitime.

Totodată, participanții la mitingul 
din capitala niponă și-au exprimat 
hotărirea de a depune eforturi pen
tru unificarea tuturor forțelor de
mocratice din Japonia în vederea a- 
nulării tratatului de securitate ja
pono-american.

pace din 
de luptă 
de secu-

Un fluviu de noroi a inun
dat străzile orașului argentinean 
Mendoza, blocind circa 100 de 
persoane in automobile și pro- 
vocînd moartea a doi copii. Co
municațiile au fost întrerupte și 
in anumite puncte ale orașului 
au izbucnit incendii, ca urmare 
a deranjamentelor provocate la 
instalațiile electrice. Se apre
ciază că pagubele materiale sint 
foarte importante.

O puternică furtună de zăpadă, 
a cărei viteză a atins pe alocuri 
100 km pe oră, s-a abătut asupra 

‘ orașului New York. In ultimele 
24 de ore, circulația rutieră șj 
aeriană a fost practic întreruptă, 
iar vizibilitatea a fost redusă a- 
proape la zero. în mai 
state americane, printre 
Pennsylvania, Maryland, 
Jersey și Connecticut, s-au 
nalat inundații.

multe 
care 
New 
sem-

Cancelarul vest-germun 
Willy Brandt a dezmințit, în,tr-un in-' 
terviu acordat ziarului hamburghez 
„Welt am Sonntag", știrile potrivit 
cărora ar intenționa să procedeze la 
o remaniere a cabinetului său. „Nu 
există nici un motiv pentru a trece la 
asemenea măsuri", a declarat cance
larul vest-german. El și-a exprimat 
opinia că actuala echipă guvernamen
tală „va reuși să depășească dificilele 
discuții care vor avea loc cu prilejul 
elaborării bugetului pe anul 1972“.

0 nouă reuniune a guver
natorilor băncilor naționale 
din principalele țări industriale ale 
lumii occidentale, a avut loc la Basel. 
Potrivit agenției' D.P.A., guvernatorii 
au abordat problema cursului de 
schimb dintre statele membre ale Pie
ței comune și celelalte țâri occiden
tale.

Patra studenți de la Uni
versitatea din Coimbra 3U 
fost arestați pentru că se pronunță 
împotriva politicii coloniale a guver
nului portughez. Numărul studenților 
arestați la Coimbra, pentru același 
motiv, se ridică la 22. Studenții pro
testează împotriva procesului de la 
Lisabona, 
persoane, 
mișcarea 
Angola.

intentat unui grup de 10 
sub acuzația că sprijină 

de eliberare națională din

Delegația de prietenie 
Japonia - China 
burile în domeniul agriculturii, care 
a făcut o vizită în R. P. Chineză, a 
părăsit Pekinul — informează agenția 
China Nouă.

pentru schim-

In legătură cu soarta ce
lor patru militari americani 
răpiți în capitala Turciei, nici o 
precizare oficială n-a fost difuzată 
pînă în prezent. Ultimatumul dat de 
răpitori, care cereau în schimbul eli
berării celor patru militari suma de 
400 000 dolari, a expirat sîmbătă di
mineața. în tot cursul zilei de sîm
bătă, autoritățile turcești au între
prins masive acțiuni de cercetare pen
tru depistarea răpitorilor și ă ascun
zătorii în care sînt ținuți militarii 
americani. La aceste acțiuni au parti
cipat circa 30 000 de militari și poli
țiști turci. Un purtător de cuvînt ofi
cial a declarat 
pentru cercetări

DE LEZARE

că au. fost reținute 
356 de persoane.

Ministrul francez al jus
tiției, Rend Pleven, care se află în- 
tr-o vizită oficială în Republica Arabă 
Unită, a avut o întrevedere cu Hassan 
Fahmi Badaoui, ministrul egiptean al 
justiției. în cursul întrevederii, au 
fost analizate posibilitățile de întărire 
a colaborării între cele două țări, pre
cum și unele aspecte ale vieții inter
naționale.

La R©ma, S~3U deschis sîmbătă 
lucrările conferinței naționale a sin
dicatelor din industria metalurgică, 
la care participă 900 de delegați din 
cele trei centrale sindicale (C.G.I.L., 
C.I.S.L., U.I.L.). Conferința a fost
convocată în vederea studierii celor 
mai eficace mijloace pentru realizarea 
unității sindicale.

Bancherul venezueîean
Enrique Dao, răpit. în urmă cu 26 de 
zile de membrii unei organizații ile
gale, a fost eliberat contra sumei de 
444 000 dolari. Poliția nu a izbutit încă 
să depisteze pe autorii răpirii.

Uniunea Tineretului Liber 
German din RePuWica Democrată 
Germană a sărbătorit, la 7 mantie,- 
25 de ani de existență. Evenimentul

Huligani înarmați, strigind 
„ Reggio sau moartea !“, apar pe 
neașteptate in diverse puncte 
ale orașului Reggio Calabria. Ri
dică baricade, aruncă cu pietre 
și deschid foc de puști și pistoa
le împotriva membrilor organi
zațiilor democratice, împotriva 
forțelor de ordine ca și a tre
cătorilor pașnici. Atacă cu bom
be sediile partidelor de stingă, 
împrăștie benzină' pe străzi și-i 
dau foc, întrerupînd in felul a- 
cesta circulația. Huliganii apar
țin „Frontului național" — orga
nizație neofascistă ce are strînse 
legături cu Mafia calabreză. Ini
țiatorii sint personalități cu 
„vază" — Piero Battaglia, reales 
primar cu sprijinul elementelor 
teroriste, armatorul
Amedeo Matacena, in
dustriașul Demetrio 
Mauro, baronul Livio 
Musco și marchizul 
Felice Zerbi, care, sub
pretextul că luptă pentru ca 
Reggio Calabria să fie capitală 
de regiune în locul orașului Ca
tanzaro, caută de fapt să intro
ducă haosul cu scopul de a asi
gura elementelor fasciste rolul 
de salvatori. După cum scrie 
presa italiană, pe alocuri eveni
mentele de la Reggio Calabria 
reamintesc zilele de teroare pe 
care le-a cunoscut Italia în pe
rioada dominației fasciste. Ma
rea majoritate a populației, 
trăind în nesiguranță și lovită 
de extinderea îngrijorătoare a 
speculei, dezaprobă violența in
staurată de aproape 8 luni în 
oraș de „Comitetul pentru 
Reggio — capitală de regiune" 
șt se arată receptivă la propu
nerile guvernului de a construi 
in acest oraș un centru siderur
gic necesar dezvoltării echilibra
te a regiunii, de a înființa o 
universitate, de a transforma lo
calitatea intr-un important cen
tru turistic și de a stabili aci 
sediul principal al parlamentului 
regional, Catanzaro rămînind 
mai departe capitala Calabriei.

Partidele politice de stingă și 
organizațiile de masă, condam
nă cu tărie manevrele forțelor 
de dreapta, neofasciste, care în

cearcă prin violență și provo
cări să atragă sudul Italiei pe 
un drum periculos. Forțele de 
stingă, in frunte cu comuniștii, 
au exprimat hotărirea fermă a 
oamenilor muncii de a apăra 
democrația. Enrico Berlinguer, 
vice-secretarul general al P.C. 
Italian, a criticat lipsa de com
bativitate a autorităților față de 
provocările neofasciste, cerind 
să se adopte măsuri energice 
care să garanteze respectarea 
constituției republicane. Repre
zentanții celor trei mari centrale 
sindicale au subliniat, la rindul 
lor, necesitatea interzicerii orga
nizațiilor fasciste, a pedepsirii 
instigatorilor și a complicilor de 
agresiune.

In urma protestelor 
care au izbucnit in în
treaga Italie, premie
rul Colombo și mi
nistrul de interne 
Franco Restivo s-au

angajat să pună capăt acțiunilor 
provocatoare. Unităților de cara
binieri și de securitate, cărora 
li s-au alăturat treptat trupe de 
parașutiști și unități blindate, li 
s-au adăugat, in ultimul timp, 
un regiment de infanterie și 
nave militare cu misiunea de a 
patrula in strivitoarea Messina. 
A? fost arestat armatorul Ame
deo Matacena, acuzat, intre alte
le de instigare la crimă și insu
recție armată, tulburarea ordinii 
publice și difuzarea de știri 
false.

Cu toate măsurile luate, cal
mul nu a fost incă restabilit. Noi 
focare amenință să izbucnească, 
sub presiunea neofasciștilor, in 
alte din regiunile nou create, 
folosindu-se același pretext al 
stabilirii capitalelor regionale. De 
curind a apărut un nou „punct 
fierbinte" : Aquila, tn aceste 
condiții, forțele de stingă-, și în 
primul rind comuniștii, își ma
nifestă hotărirea de a da o ri
postă fermă tuturor provocări
lor, de a asigura pentru toți ce
tățenii apărarea drepturilor de
mocratice, a libertăților consti
tuționale.

T. PRELIPCEANU
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de ISO m. Globul subacvatic, ce 
cîntărește 3 600 kg, dispune de 
o rezervă de oxigen pentru opt 
ore. Un sistem special asigură

absorbția bioxidului de carbon. 
Alimentarea navei se face cu a- 
jutorul unor acumulatori cu 
plumb.

17 G0 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli.
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ÎN FOSTUL 
„BÎRLOG AL LUPILOR"

Ex-cartierul general al lui 
Adolf Hitler din Kentszyn, voie
vodatul polonez Olsztyn, supra
numit în timpul Reichului hitle- 
rist ,.Wolfschautz" („birlogul lu
pilor"), unul din locurile de un
de își dicta „fuhrer“-ul ordinele 
in timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, a căpătat o nouă 
destinație. Construcțiile subte
rane din beton și oțel, mas
cate de o pădure deasă, au de
venit un complex turistic mo
dern. .Au fost deschise un hotel 
și, un restaurant, frecventate a- 
nual de mii de persoane. De o 
mare popularitate se bucură, de 
asemenea, cinematograful ame
najat : aici, care prezintă filme 
inspirate din evenimentele ulti
mului război mondial.

EXPLORĂRI 
SUBACVATICE 
ÎNTR"UN GLOB

O duzină de plăci din plexi
glas, boltite, alcătuiesc prin îm
binare acest glob transparent 
care este, de fapt, o ambarca
țiune subacvatică cu două locuri. 
Construită de o firmă america
nă pentru explorarea platformei 
continentale, nava a primit re
cent botezul lui „Neptun", scu- 
fundindu-se pină la o adincime

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scînteh". TeL

teranei vor pătrunde intr-un ba
zin ce urmează a fi construit in 
pustiu. Marea artificială , va fi 
folosită pentru irigarea untor în
tinse suprafețe din Algeria, Tu
nisia și Libia, precum și pentru 
navigație. La țărmurile sale se 
vor amenaja porturi și construi 
hidrocentrale. Costul proiectului 
este estimat la 20 miliarde

acum inainte, cei ce doresc să 
divorțeze la Juarez, sint obligați 
să locuiască acolo minimum 6

MARE ÎN MIJLOCUL...
SANAREI

Proiectul creării unei mări in 
mijlocul pustiului Sahara a fost 
elaborat de specialiștii O.N.U. 
in problemele resurselor hidro
energetice. Autorii acestui pro
iect prevăd săparea unui canal 
de 46 km, prin care apele Medi-

FABRICA 
DIVORȚURILOR 

ÎN PRAGUL 
FALIMENTULUI

Orășelul mexican Juarez, 
tuat in apropierea graniței 
S.U.A., a fost timp de patru 
cenii o adevărată „fabrică" pen
tru cei ce intenționau să „rezi
lieze" contractul de căsătorie. 
Era suficient să locuiești 24 de 
ore la Juarez și să plătești a- 
vocaților specializați in acest 
„business" 500—1000 dolari, 
Anual, orașul era vizitat de peste 
17 000 de persoane, in special 
nord-americani, dornici de a se 
divorța cit mai repede (anual 
Statele Unite înregistrează circa 
o jumătate milion divorțuri).

Recent, autoritățile mexicane 
au emis o lege care pune capăt 
acestei practici, in ciuda pro
testelor avocaților din Juarez, 
care susțin că urbea lor va pier- 
le, in acest fel, un venit anual 
de 9 milioane de dolari. De

Tumul din imagine constituie 
una din cele mai originale con
strucții din India. Ridicat pe 
muntele Malabar, el oferă o pri
veliște panoramică spre golful 
Bombay.

O reuniune de rutină a ex- 
perților din țările membre ale 
Comisiei economice de coordo
nare latino-americană (CECLA), 
ținută recent la Brasilia, a de
venit pe neașteptate terenul 
unor aprinse dezbateri asupra 
evoluției relațiilor interamerica- 
ne. A reținut . în mod deosebit 
atenția adoptarea, în unanimi
tate, a unei rezoluții care" se 
opune categoric creării unui or
ganism internațional — „Agen
ția internațională de asigurări 
pentru investițiile străine" — 
care, așa cum arată și numele, 
ar avea misiunea de a garanta 
capitalul străin în fața oricărui 
fel de „pericole?. Este vorba de 
o idee lansată încă din 1964 de 
țările exportatoare de capital și 
care, după multe tentative ne
reușite. de a fi impusă, a ajuns 
în dezbaterea reuniunii CECLA 
de la Brasilia, la propunerea 
Băncii Mondiale.

Cu toate modificările suferi
te pe parcurs de proiectul în 
cauză, participanților nu le-a 
fost greu să detecteze că sub 
vălul discutării detaliilor tehni
ce și operaționale ale unei vii
toare „agenții de asigurare" se 
ascunde un plan cu implicații 
politice din cele mai grave pen
tru țările latino-americane. 
Căci organismul proiectat pre
tinde să asigure investițiile 
străine, contra următoarelor ti
puri de „riscuri" : a) exproprie
re, confiscare sau altă măsură 
echivalentă care ar priva pe 
investitorul „asigurat" de con-, 
trolul efectiv al investiției sale 
și al profiturilor rezultate din 
ea; b) restricții jMvernamenta- 
le in ce privește convertirea 
monedei și transferul ei din 
țara membră spre țara de re
ședință a investitorului ; c) con
flicte armate sau „dezordinea 
civilă" ; d) alte riscuri neco
merciale care îngreunează in
vestițiile străine și care nu pot 
fi „asigurate" prin canalele nor
male.

Cînd o 
considera 
sau mai 
enumerate și că nu a primit din 
partea guvernului compensații 
la nivelul pretențiilor ei, aceas
ta ar putea solicita agenției 
despăgubiri. La rîndul ei, agen
ția ar avea dreptul să ceară 
țării în cauză prezentarea de 
probe și informații corespunză
toare. Dacă informațiile firmei 
asigurate nu corespund cu ale 
țării în care aceasta a făcut in
vestiția, conducerii agenției ar 
urma să-i revină rolul de 
tribunal care decide" cine 
me are dreptate.

E lesne de)1 înțeles că 
aceste clauze sînt destinate să 
asigure, în condiții optime, pro
fituri deținătorilor de capital, 
chiar și atunci cînd suveranita
tea unei țări este direct lezată 
prin condițiile impuse în vede
rea soluționării eventualelor li
tigii.

Reacția participanților a fost 
unanimă. Respingînd proiectul, 

. reprezentantul chilian a ținut 
să declare că „orice protecție 
specială pentru un organism in
ternațional este suspectă. îar 
în cazul de față ignorarea legi
lor interne apare mai mult de- 
cît evidentă". La rîndul său, re
prezentantul peruan a declarat : 
„Avem de-a face cu o formă 
subtilă de lezare a ^suveranită
ții și ca atare ea trebuie res
pinsă total".

împotrivirea fermă a țărilor 
în cauză, concretizată în rezo
luția adoptată, constituie încă 
o dovadă a 
americane în 
privesc dezvoltarea lor econo-, 
mică independentă^ respectarea 
suveranității naționale.

V. OROS

firmă asigurată ar 
că s-a conturat unul 

multe din cazurije

Rio de Janeiro

înalt 
anu-
toate

unității latino- 
probleme care
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