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ME SI FRUCTE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii PeruTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 23 martie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru, Hubert Wieland, 'în
Ambasadorul

legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Republicii

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

Vietnamului de Sud

Marea sală a Palatului Republicii găzduiește de ieri un eveniment cu semnificații majore în viata și activitatea' oamenilor muncii din întreaga tară — Congresul sindicatelor.La acest forum al democrației muncitorești iau parte delegați aleși în conferințele uniunilor pe ramuri de activitate, veniți din toate colțurile tării — muncitori, ingineri tehnicieni Si funcționari din industrie, agricultură. transporturi și din celelalte sectoare ale economiei naționale, activiști de partid, de stat și ai sindicatelor — tineri și virstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități.Congresul va face bilanțul activității desfășurate în ultimii ani și va stabili sarcinile ce revin sindicatelor în înfăptuirea hotăririlor trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, în lumina concluziilor și recomandărilor recentei plenare a C.C. al P.C.R.’, cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară. Congresul, precedat de ample și multilaterale dezbateri în vederea stabilirii rolulpi și sarcinilor care revin sindicatelor în etapa actuală de dezvoltare a patriei, se înscrie în procesul de reînnoire profundă și de largă perspectivă a tuturor sectoarelor de activitate, de adîn- cire a democrației muncitorești, a democrației socialiste, proces initiat și promovat cu consecventă de Partidul Comunist Român.La congres iau parte numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării muncitorești din tara noastră, ziariști români și străini.Sînt prezenți reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, ai altor organizații internaționale, precum și a 59 de organizații sindicale naționale din diferite țări.Lucrările congresului au început la ora 9,30.întreaga asistență a întîmpinat cu puternice aplauze și urale pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mânescu, Paul ■ Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Emil Drăgă- nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- vici, Mihai Dalea, Ion Iliescu, Vasile Patilineț, Mihai Marinescu, Ion Pățan, care iau loc / în loja din dreapta a.prezidiu- : lui.în loja din stînga prezidiului iau loc conducătorii delegațiilor organizațiilor sindicale de peste hotare.
(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Congresul sindicatelor din România, care reunește reprezentanți ai clasei muncitoare, ai celorlalte categorii de oameni ai muncii — bărbați și femei, vîrstnici și tineri, români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — exponenți ai celor 5 milioane de sindicaliști reprezentînd jumătate din populația activă a țării, constituie o înaltă tribună de afirmare a opiniei celor ce muncesc, un larg forum democratic de dezbatere profundă și multilaterală a problemelor construcției socialismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice).Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, participanților la congres, tuturor membrilor sindicatelor; oamenilor muncii din întreaga țară, un cald mesaj de salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze prelungite).Congresul dumneavoastră este chemat să facă bilanțul uriașei activități creatoare desfășurate de clasa muncitoare, de masele largi ale salariaților, al aportului organelor și organizațiilor sindicale la construcția economică și culturală, la munca de conducere a țării, in opera de edificare a noii orînduiri sociale, de ridicare a bunăstării întregului popor. (Aplauze îndelung 
repetate).Totodată, el are menirea de a pune în lumină, în spiritul criticii și autocriticii — metoda de bază care asigură mersul înainte al societății noastre socialiste — deficiențele și lipsurile manifestate în munca organelor sindicale, de a adopta soluțiile cele mai corespunzătoare pentru ridicarea pe un plan superior a acesteia, pentru intensificarea participării, în cadrul sindicatelor, a maselor largi de sala- riați la elaborarea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe, a liniei generale de dezvoltare multilaterală a României socialiste. 
(Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Ne aflăm la • punctul de intersecție între două mari etape ale 

istoriei construcției socialiste în țara noastră : încheierea cincinalului 1966—1970 și inaugurarea noului plan de cinci ani 1971— 1975. întregul nostru popor a' fost informat pe larg și în mod detaliat, atît în cadrul comunicatului oficial, cît și prin presă, asupra bilanțului bogat al cincinalului trecut. Nu există domeniu sau sector de activitate economică, socială sau cultural-educativă care să nu fi înregistrat în acești cinci ani profunde transformări înnoitoare, în care să nu se fi resimțit cu putere pulsul viu al socialismului, să nu se fi produs noi acumulări cantitative și calitative, noi și noi progrese.Sînt cunoscute rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru în dezvoltarea industriei, care are rolul hotărîtor în progresul economico-social al țării. Este un motiv de profundă mîndrie patriotică pentru poporul român de a fi reușit să asigure creșterea producției industriale globale în acești 5 ani intr-un ritm mediu anual de aproape 12 la sută — unul din cele mai înalte ritmuri de dezvoltare economică atinse pe plan mondial. (Vii aplauze). La sfîrșitul cincinalului, harta industrială a țării se prezintă îmbogățită cu încă peste 1 500 unități economice și capacități de producție noi, care, repartizate în mod rațional pe teritoriu, au contribuit la dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție, la ridicarea tuturor județelor, la întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului.Cincinalul s-a încheiat cu rezultate bune și în agricultură. în anii din urmă s-au luat noi măsuri pentru ridicarea gradului de mecanizare și chimizare a lucrărilor agricole, s-au desfășurat ample acțiuni de ameliorare și irigare a solului, s-au creat condiții care să permită practicarea unei agriculturi intensive. Ca urmare, în pofida condițiilor climatice nefavorabile' din ultimii ani, și mai ales a calamităților din primăvara anului 1970, care au lovit puternic agricultura noastră, producția globală vegetală și animală a crescut în ultimii 5 ani cu circa 24 la sută, față de cei 5 ani precedenți, asigu- 

rînd satisfacerea nevoilor economiei și aprovizionarea în condiții corespunzătoare cu produse agro- alimentare a populației.Marile realizări obținute în dezvoltarea economică s-au reflectat direct în nivelul de trai al oamenilor muncii, au permis creșterea în decursul ultimilor 5 ani cu 20 la sută a salariului real. După cum se știe, în această perioadă a fost realizată majorarea generală a salariilor, o atenție deosebită acor- dîndu-se ridicării cîștigurilor oamenilor . muncii cu salarii mai mici. Ca rezultat al creșterii salariilor nominale și al sporirii numărului de salariați, populația a realizat în 1970 venituri cu 50 la șută mai. mari decît în 1965.O influență, .puternică, asupra. nir velului de trai a avut-o creșterea cheltuielilor social-culturale din bugetul statului, care s-au ridicat în 1970 la 35,7 miliarde lei, față de 22,4 miliarde lei în 1965. Pe această bază au fost majorate pensiile, fondurile destinate acestora cres- cînd în 1970 de 2,2 ori față de 1965, a fost dezvoltată rețeaua instituțiilor de învățămînt public, de ocrotire a sănătății, s-au luat noi măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Un efort însemnat a făcut statul nostru în această perioadă pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe, asigurînd condiții ca peste 2 milioane de persoane, adică circa 10 la sută din populația țării, să se mute îp locuințe noi. Este evident pentru oricine că opera de construcție socialistă se materializează în ultimă instanță în îmbunătățirea permanentă a vieții poporului, se resimte în existența fiecărei familii, a fiecărui cetățean, duce în mod nemijlocit la creșterea rapidă a gradului de civilizație din România. Și tocmai datorită faptului că rezultatele construcției socialiste sînt resimțite de fiecare familie, întregul popor sprijină politica partidului nostru comunist. (Aplauze pre
lungite).Cu toate că bilanțul cincinalului este rodnic, bogat în înfăptuiri mărețe, sintem conștienți că mai avem 

mult de făcut pentru a atinge acel nivel de dezvoltare economică și culturală la care aspirăm, pentru a crea acele condiții optime de viață pe care le poate oferi civilizația socialistă modernă fiecărui cetățean.Trecînd în revistă succesele, cunoaștem în același timp neajunsurile și defecțiunile pe care le mai avem. în activitatea noastră. Ana- lizînd atît plusurile cît și minusurile, atît realizările cît și lipsurile, putem aprecia cu deplină convingere că ceea ce este esențial și caracteristic societății noastre este dezvoltarea tumultuoasă, progresul neîncetat și multilateral, succesul pe toate fronturile măreței opere de. construcție a socialismului. (Vii 
aplauze).•Evoluția 'dinamică a societății- noastre pune cu putere în relief justețea și eficiența politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, care își îndeplinește cu fermitate misiunea istorică de forță politică conducătoare a societății socialiste românești. (A- 
plauze puternice).. Succesele pe care le obținem se datoresc faptului că partidul nostru se călăuzește în elaborarea programului construcției socialiste după legile obiective ale dezvoltării sociale, după realitățile concre- •te ale țării, aplicînd în moi creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile din România. Faptul că politica noastră exprimă în mod fidel interesele vitale ale poporului asigură unitatea.de granit dintre partid și popor, încrederea nemărginită a oamenilor muncii în partidul comunist, hotărîrea de a înfăptui neabătut politica sa internă și ex
ternă. (Aplauze prelungite).In promovarea întregii sale politici, partidul asigură îmbinarea armonioasă a intereselor naționale cu interesele generale ale socialismului, pornind de la convingerea că principala sa îndatorire națională și internațională este construirea cu succes a orînduirii noi, socialiste în România, înfăp-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 23 martie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Vietnamului de Sud,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT PE 

AMBASADORUL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD
.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți, pe ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud Ia București, Nguyen Duc Van, în legătură

>•

Campania agricolă din primăvara acestui an se desfășoară in condiții agrometeorologice superioare celor din anii precedenți. Conținutul de umiditate a solului este mai apropiat de cerințele culturilor, iar în zonele mai joase băltirea apei și excesul de umiditate sînt mult mai restrinse. După timpul rece și zăpezile generale din prima parte a lunii martie, în ultima decadă timpul s-a încălzit simțitor, ceea ce a permis zvîntarea stratului de la suprafața solului. In majoritatea județelor țării, exceptînd unele zoiie din nord, au 1'ost create condiții bune pentru desfășurarea lucrărilor agricole.în cele mai multe unități agricole s-a trecut la semănat, folosin- du-se din plin toate mijloacelfe ' și forțele. Fină Ia 22 martie au fost însămînțate 44 260 hectare în întreprinderile agricole de stat și 128 450 hectare în cooperativele a- gricolc de producție. In sudul ță^ rii, aceste lucrări avansează în ritm rapid. Astfel. în cooperativele agricole din județul Constanța s-au în- sămînțat 32 Ia sută din suprafețele destinate a fi cultivate cu culturi din prima epocă, Tulcea — 27 la sută, Ialomița și Olt — 19 Ia sută. Lucrările sînt avansate și în cooperativele agricole din județele Argeș și Mehedinți. Se poate spune că acele întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole in care au fost făcute eforturi pentru a fi folosite zilele bune de lucru din a- ceasță parte a lunii martie au a- vut de cîștigat. Plantele din prima epocă însămînțate în timpul optim vor asigura producții bune. Timpul ar putea deveni însă nefavorabil. De aceea trebuie folosite din plin fiecare zi și fiecare oră bună de lucru în cîmp pentru a se termina semănatul culturilor din prima evocă. Bineînțeles, pe măsură ce condițiile agrometeorologice permit, trebuie să se treacă la semănatul celorlalte culturi. în acest scop, tre

Nguyen Duc Van, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

cu plecarea sa definitivă din țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească, a luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

buie grăbite lucrările de fertilizare și pregătire a terenurilor destinate acestor culturi.în întreaga țară s-a desfășurat o vastă acțiune pentru a se constata starea de vegetație și fitosanitară a semănăturilor de toamnă. Griul, de exemplu, se prezintă bine. îndeosebi în marile zone agricole ale țării Bărăgan. Dobrogea, sudul Olteniei și cîmpia de vest a țării. Pentru a se stimula vegetația semănăturilor de toamnă au fost fertilizate suplimentar 450 000 ha în întreprinderile agricole de stat și 1300 000 ha în cooperativele agricole. Este necesar să se aplice, in continuare, îngrășăminte chimice pe acele terenuri unde plantele au mai multă nevoie de materii hrănitoare. întrucît iarna și primăvara va-au fost geruri mari, dăunătorii nu au fost distruși. Aceasta impune urmărirea cu atenție a evoluției semănăturilor in vederea depistării și combaterii la vreme a dăunătorilor care ar apărea.Trebuie continuate intens lucrările în legumicultura, pomicultură și viticultură. în cooperativele a- gricole de producție semănatul mazării de grădină s-a făcut pe 37 la sută din suprafețe, plantatul și semănatul cepei — în proporție de 12 Ia sută, iar plantatul usturoiului — 13 la sută. Pentru obținerea unor recolte mari se cere ca a- ceste lucrări să fie încheiate la termenul prevăzut. De asemenea trebuie grăbit plantatul pomilor și ai viței de vie.în aceste ultime zile ale lunii martie, lucrările agricole se aglomerează foarte mult. Pentru executarea lor la timp se cer o bună organizare a muncii, pină în cele mai mici amănunte, în fiecare unitate agricolă, un sprijin concret, pe teren, din partea organelor județene de partid. Sînt condiții bune de lucru în cîmp. Ele trebuie folosite din plin pentru a pune o bază puternică recoltei din acest an.
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GALAȚI (corespondentul „Scînteii“. Stelian Savin). — Aseară, în jurul orei 18, la oțe- lăria LD a Combinatului siderurgic de la Galați a fost e- laborată cea de-a 25 000-a șarjă de oțel. Șarja jubiliară a fost elaborată în convertizorul numărul 1 — primul convertizor care inaugura, la 8 iunie 1963, fluviul de oțel de la Galați. O dată cu elaborarea celei de-a 25 000-a șarjă, moderna oțelărie cu convertizoare de la Combinatul siderurgic Galați a realizat peste 3 673 000 tone oțel. De remarcat faptul celor doi ani și tate a oțelăriei, late 125 de noi luri.
că, în decursul ceva de activi- au fost asimi- mărci de oțe-
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)tuirea aspirațiilor și idealurilor poporului român, transpunerea în viață pe pămîntul țării noastre a visului de aur al omenirii — comunismul. (Aplauze puternice, pre
lungite).Dragi tovarăși,Un rol fundamental în transformarea revoluționară a societății românești, în realizarea tuturor înfăptuirilor cu care ne mîndrim astăzi a avut și are eroica noastră clasă muncitoare, călită în numeroasele bătălii revoluționare, devotată pînă la capăt cauzei socialismului, clasa care și-a luat pe u- merii ei greaua răspundere de a conduce poporul spre o viață liberă și demnă, spre progres și prosperitate. Transformînd societatea, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, clasa muncitoare s-a transformat pe ea însăși în anii socialismului. Paralel cu dezvoltarea e- conomiei și culturii, cu succesele obținute în construcția socialismului, clasa noastră muncitoare și-a' sporit rîndurile cu noi și noi contingente, și-a ridicat pregătirea profesională, și-a îmbogățit'orizontul științific, tehnic și de cultură generală, dovedindu-și pe deplin forța creatoare, capacitatea de a hsigura modernizarea industriei socialiste la nivelul cuceririlor revoluției tehnico-științifice mondiale, de a conduce dezvoltarea generală a societății socialiste românești. 

(Aplauze puternice). Pentru toate acestea, pentru modul exemplar în care-și îndeplinește rolul de clasă conducătoare a societății noastre socialiste, doresc ca de la această tribună să adresez cele mai calde felicitări clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii, care prin activitatea lor harnică de fiecare zi înalță luminosul edificiu al socialismului pe pămîntul României. (A- 
plauze puternice, prelungite).Un loc de seamă în viața societății noastre au avut și au sindicatele, organizații largi ale clasei muncitoare, ale maselor de oameni ai muncii, cu o bogată și îndelungată tradiție revoluționară în lupta pentru apărarea intereselor celor ce muncesc împotriva exploatării. în anii construcției socialiste, sindicatele au desfășurat o activitate intensă pentru organizarea și unirea eforturilor creatoare și a inițiativei oamenilor muncii la îndeplinirea planurilor de stat, la promovarea noului și perfecționarea continuă a muncii în toate sectoarele vieții economice și sociale. Desigur, în munca sindicatelor au existat unele neajunsuri, o serie de lipsuri, dar ceea ce a caracterizat activitatea lor este contribuția valoroasă -la înfăptuirea politicii partidului și statului, la construcția socialistă, la progresul multilateral al întregii țări. Pentru munca depusă, pentru aportul la succesele noastre generale, felicit din toată inima organele și organizațiile sindicale, miile și miile de activiști sindicali, toți membrii sindicatelor care și-au consacrat eforturile slujirii intereselor poporului, propășirii patriei socialiste. (Vii și 
puternice aplauze).Stimați tovarăși,Ne aflăm la începutul unei noi etape a dezvoltării economico- sociale a României — cincinalul 1971—1975. După cum știți, obiectivul fundamental pus de Congresul al X-lea în fața partidului, a întregului nostru popor, pentru perioada care vine, este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, caracterizată printr-o puternică și modernă bază tehnico- materială, prin perfecționarea relațiilor de producție, prin ridicarea științei, culturii, învățămîntului, a bunăstării generale a tuturor celor ce muncesc din patria noastră. 
(Vii aplauze).înfăptuirea prevederilor cincinalului va marca un nou și însemnat pas înainte în dezvoltarea industriei naționale Ia nivelul cerințelor științei și tehnicii mondiale, în scopul creșterii potențialului nostru industrial, noul cincinal prevede investiții în valoare de circa 500 miliarde lei, adică mai mult decît s-a investit în decursul ultimelor două cincinale luate la un loc. Se vor crea, ur- mărindu-se în continuare dezvol

tarea armonioasă a tuturor județelor țării, peste 1 700 de noi obiective economice. Paralel cu dezvoltarea cantitativă a forțelor de producție, noul plan cincinal va asigura ridicarea nivelului calitativ al industriei socialiste, crearea condițiilor ca aceasta să asigure valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării, participarea cu o contribuție proprie, de valoare ridicată, a țării noastre la diviziunea internațională â muncii, la circulația mondială de bunuri materiale.O importanță deosebită vor a- corda în noul cincinal partidul și statul modernizării agriculturii — ramură de bază a economiei noastre — sporirii aportului ei la dezvoltarea economică generală, la creșterea avuției naționale, la ridicarea bunăstării poporului. Pentru extinderea . și perfecționarea bazei tehnico-materiale a agriculturii și susținerea programelor inițiate în vederea practicării unei agriculturi intensive se vor investi circa 80 miliarde lei, adică de peste două ori mai mult decît în cincinalul precedent.Partidul și statul nostru pornesc de la premisa că o condiție indispensabilă a progresului economic și spiritual al societății noastre este intensificarea cercetării științifice, aplicarea cuceririlor științei și tehnicii moderne în toate domeniile de activitate. în acest scop se va dezvolta baza materială a cercetării, se va organiza mai buna valorificare a potențialului nostru științific, a forței de creație a cercetătorilor din patria noastră, se va asigura orientarea consecventă a activității de cercetare în direcția satisfacerii cerințelor vieții economice și sociale. Este știut că numai pe baza celei mai înalte științe, a tuturor cuceririlor cunoașterii, umane se poate crea cu succes noua societate, se poate asigura victoria comunismului. (Aplauze 
puternice).Realizarea marilor obiective economice ale cincinalului impune sporirea numerică în continuare a clasei muncitoare, a tehnicienilor și inginerilor, a tuturor specialiștilor, ridicarea nivelului de pregătire profesională a întregii mase de oameni ai muncii. De aceea vom acorda o importanță deosebită dezvoltării rețelei învățămîntului public de toate gradele, perfecționării procesului de învățămînt în pas cu exigențele actuale ale producției, ale științei și tehnicii, legării lui mai strînse de viață, de practică. După cum se știe, partidul și statul au inițiat un larg program de perfecționare sistematică a pregătirii profesionale a cadrelor în raport cu cuceririle științei și tehnicii moderne, de însușire a științei conducerii — imperative de prim ordin pe care societatea- noastră le ridică în fața fiecărui salariat, fie el muncitor, specialist sau ministru. Fiecare om al muncii, indiferent de sectorul său de activitate, trebuie să-și, îmbogățească continuu cunoștințele profesionale, deoarece fără aceasta nu se poate concepe dezvoltarea economiei, științei, culturii, făurirea socialismului. (Aplauze puternice).Ca urmare a dezvoltării economiei, venitul național va crește pînă în 1975 de 1,6—1,7 ori față de 1970, ceea ce va permite ridicarea salariului real cu circa 20 la sută, sporirea cu 37—44 la sută a fondului general de salarii, majorarea sumelor destinate pensiilor și alocațiilor pentru copii. Totodată, sumele destinate finanțării acțiunilor social-culturale vor fi în 1975 de peste două ori mai mari decît în 1965. Vor spori la peste 80 de mii locurile în creșe, adică de trei ori mai mult decît numărul celor existente. O atenție deosebită se va acorda în cincinalul actual îmbunătățirii condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, prevăzîndu-se construirea a circa 800 mii locuințe, din care jumătate de milion din fondurile statului sau cu credite de la stat, înfăptuirea cu succes a programului de dezvoltare economică și culturală a țării, precum și măsurile ce le vom lua în continuare pentru creșterea nivelului de trai se vor reflecta nemijlocit în viața fiecărei familii, vor face ca toți cetățenii patriei noastre să trăiască mai bine, să beneficieze în măsură sporită de avantajele civilizației mo

derne, să-și satisfacă în condiții tot mai bune cerințele materiale de existență, să-și îmbogățească o- rizontul spiritual.Un obiectiv important spre care partidul și statul nostru își concentrează de asemenea atenția în anii ce vin este perfecționarea conducerii și organizării societății, dezvoltarea și adîncirea în continuare a democrației socialiste, promovarea în raporturile sociale, în relațiile dintre oameni, a principiilor de etică și echitate socialiste. Sînt cunoscute măsurile a- doptate în acest sens în anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului și Conferinței Naționale. S-a acționat pentru perfecționarea planificării, conducerii și organizării economiei naționale, s-a înfăptuit reorganizarea administra tiv-teritorială a țării, asigu- rîndu-se apropierea conducerii de unitățile de jos, lărgirea atribuțiilor organelor locale ale puterii de stat, a unităților productive. Sînt,- de asemenea, de notorietate publică măsurile luate pentru a- sigurarea cadrului propice participării efective a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la elaborarea hotărîrilor privind mersul nostru înainte pe toată scara ierarhică a societății, de la întreprinderea industrială sau cooperativa agricolă de producție pînă la guvern, pînă la Marea Adunare Națională.Punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune orîn- duirea noastră, afirmarea în practică a superiorității socialismului impun în viitor atragerea la o viață socială și mai intensă a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, valorificarea la maximum a energiei, experienței, priceperii și elanului revoluționar al întregii națiuni. In sensul realizării acestui deziderat vor acționa cu toată consecvența partidul și, statul nostru în anii ce vin, asigurînd condiții ca muncitorii, țăranii, intelectualii •— a- devărații făuritori ai istoriei noi a patriei — să decidă asupra direcțiilor în care se concentrează eforturile pentru emanciparea economică și culturală a societății noastre. Numai pe calea dezvoltării continue a democrației socialiste, a participării nemijlocite a oamenilor muncii la conducere se poate asigura construirea cu succes a societății noi ; aceasta este de ■altfel însăși esența principiului de conducere în socialism. (Aplauze 
puternice).Vorbind de democrația socialistă este bine să ne punem întrebarea : în ce țară capitalistă, oricît ar fi ea de dezvoltată din punct de vedere economic, tehnic și științific, muncitorii, țăranii, intelectualii — creatorii bunurilor materiale și spirituale — își pot spune cuvîntul asupra treburilor întreprinderilor 'și unităților economice în care lucrează, pot influența asupra deciziilor conducerii acestora, pot, asigura măsuri ale societății care să vizeze satisfacerea intereselor celor ce muncesc ? în comparație cu societatea ' capitalistă, orînduirea noastră oferă ,nu iluzia democrației, abstracte, declarative, ci realitatea exercitării în fapt a drepturilor suverane ale poporului în stat, a celor mai largi libertăți democratice ale maselor, exprimate în ultimă instanță în participarea nemijlocită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la guvernarea țării. Noua etapă de dezvoltare a țării — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — pune sarcini mari și complexe în fața întregului nostru popor, chemat să-și unească și mai strîns eforturile, să-și valorifice tot mai larg spiritul de inițiativă, capacitatea și elanul creator, să ridice pe un plan superior întreaga activitate de edificare a noii orînduiri. Toate acestea pun, totodată, sarcini deosebit de importante în fața sindicatelor. Congresul dumneavoastră are tocmai menirea de a defini aceste sarcini, stabilind cu claritate atribuțiile și obiectivele activității sindicale în condițiile noi ale dezvoltării societății socialiste românești.Vechile practici și metode în activitatea sindicală nu mai corespund schimbărilor adînci produse în societatea noastră. Nu se mai poate vorbi despre sindicate ca despre o „curea de transmisie", partidul nu are nevoie de o asemenea ,,curea" pentru a sta de vorbă cu oamenii muncii ; acest lucru poate să-l facă — și îl face — direct, zi de zi, ceas de ceas, în 

întreaga sa activitate de conducere a construcției socialiste. 
(Aplauze puternice). în orînduirea noastră socialistă oamenii muncii au nevoie de sindicate ca de o organizație largă, a lor, în care să-și unească eforturile și să-și poată spune în mod organizat cuvîntul, să participe la adoptarea tuturor măsurilor privind dezvoltarea societății românești. (Aplauze puter
nice). Pentru a putea îndeplini un rol activ și eficient în dezvoltarea societății, în viața oamenilor muncii, sindicatele trebuie să țină pasul cu schimbările sociale, să-și adapteze întreaga activitate, întregul mod de lucru cerințelor noi ale vieții, cerințelor oamenilor muncii din România. De altfel, în cadrul adunărilor sindicale din întreprinderi și instituții, al conferințelor uniunilor pe ramuri s-au formulat numeroase și îndreptățite critici asupra stilului șl metodelor de muncă ale sindicatelor, subli- niindu-se rămînerea lor în urmă, caracterul ineficient al unei bune părți a activității pe care o desfășoară. După cum știți, recenta plenară a Comitetului Central al partidului, analizînd munca sindicatelor, a trasat linia de orientare pe baza căreia sindicatele să-și îmbunătățească activitatea corespunzător cerințelor și stadiului actual al evoluției vieții noastre sociale.în evaluarea locului pe care sindicatele trebuie să-l ocupe în societatea noastră trebuie să pornim de la realitatea, fundamentală că -oamenii muncii din România au o calitate dublă — aceea de producători și, în a- celași timp, de proprietari ai mijloacelor de producție, ai avuției naționale. De altfel, tocmai aceasta deosebește situația clasei muncitoare din România de cea a clasei muncitoare din țările capitaliste : faptul că a răsturnat orînduirea bazată pe exploatare și a instaurat o nouă orînduire, în care mijloacele de producție aparțin oamenilor muncii, întregului popor. Fiecare colectiv de întreprindere, de unitate economică este în fapt proprietarul acestor mijloace, al unei părți din avuția generală, pe care trebuie să o gospodărească în așa fel îneît să contribuie din plin la dezvoltarea societății socialiste, la creșterea bunăstării poporului. (Aplauze puternice). Pornind de aici, sindicatele, reunind în rîndurile lor clasa muncitoare, milioanele* de oameni ai muncii, trebuie să ofere cadrul organizat în care aceștia să-și exercite atît drepturile, cît și obligațiile ce le revin ca producători și proprietari. în sindicate, clasa muncitoare, celelalte categorii de salariați trebuie să găsească terenul cel mai propice pentru a participa, sub conducerea partidului comunist, la conducerea treburilor economice și sociale, la guvernarea țării.Sfera primordială în care sînt chemați să se manifeste clasa muncitoare și ceilalți oameni ai muncii este adoptarea hotărîrilor și măsurilor care privesc mersul înainte al societății, perfecționarea activității în toate domeniile oonstrucției socialiste. In alcătuirea planurilor de stat, sindicatul trebuie să participe activ și să asigure, în același timp, participarea tuturor celor ce muncesc la studierea și punerea în evidență a marilor rezerve de creștere a producției existente în toate unitățile, 

a resurselor și posibilităților de care dispune economia noastră națională. Aceasta va oferi garanția că planurile și programele noastre vor fi temeinic fundamentate, vor avea un caracter profund realist, dispunînd de girul celor care sînt chemați să le înfăptuiască. în acest sens este necesar să fie folosite în modul cel mai eficient formele instituționale create de partidul și statul nostru — și anume, organele colective de conducere ale întreprinderilor, centralelor și combinatelor, în care oamenii muncii, sindicatele își au reprezentanții lor, adunările generale ale salariaților, for suprem de conducere al tuturor unităților economice. Participarea reprezentanți-' lor sindicatelor în conducerile unităților economice, ca și prezența lor în colegiile ministerelor și în guvern impun organelor și organizațiilor noastre sindicale o înaltă răspundere. Participarea sindicatelor în ’ toate organismele de 

conducere ale țării cere acestora să acționeze — activ, nu formal, făcînd acolo doar un simplu act de prezență — în calitate de purtătoare de cuvînt ale clasei muncitoare, ale tuturor salariaților, să militeze pentru afirmarea punctului de vedere, a părerilor oamenilor muncii în aceste organisme. 
(Aplauze puternice). Desigur — așa cum am arătat și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului — de conducerea societății noastre se ocupă partidul comunist, statul socialist, care asigură ca tot ceea ce facem să corespundă năzuințelor oamenilor muncii ; dar sindicatele — ca organisme ce reunesc pe toți oamenii muncii, aflîh- du-se în permanentă legătură cu masele muncitoare — trebuie să aibă un cuvînt greu de spus în elaborarea planurilor de stat, a politicii noastre economice și sociale. Or, trebuie să spunem deschis în fața congresului dumneavoastră că pînă acum sindicatele nu prea s-au achitat cum trebuie de această sarcină. Sperăm că noua conducere a sindicatelor ce va fi aleasă de congres, noile conduceri ale uniunilor și organelor sindicale care au fost alese, împreună cu toți oamenii muncii organizați în sindicate, vor lichida aceste stări de lucruri, făcînd ca sindicatele să-și îndeplinească rolul lor deosebit de important în societatea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice).După elaborarea și adoptarea planurilor economice de dezvoltare socială, un obiectiv central al activității organizațiilor sindicale trebuie să fie mobilizarea și unirea forței creatoare și a elanului constructiv al milioanelor de oameni ai muncii din patria noastră în lupta pentru realizarea în practică a prevederilor planului de stat, a programului de edificare a socialismului. Sindicatele, trebuie să mj.-î. liteze pentru o înaltă disciplină în producție, pentru îndeplinirea riguroasă a îndatoririlor ce revin fiecărui salariat, pentru intensificarea eforturilor în vederea creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, sporirii venitului național.Ținînd seama de faptul că t.ot ceea ce se creează în societatea noastră este destinat omului, satisfacerii nevoilor sale, împlinirii personalității lui, sindicatele au datoria de a acorda cea mai mare atenție problemelor sociale, de viață și de muncă ale oamenilor muncii, realizării politicii partidului și statului în acest domeniu. Ele trebuie să acționeze pentru realizarea tuturor prevederilor legislației munții, pentru respectarea în fapt a drepturilor garantate de lege sala- riațilof din țara noastră. Sindicatele au un cuvînt important de spus în înfăptuirea principiilor salarizării socialiste, ale cointeresării materiale, în asigurarea retribuției în funcție de aportul fiecăruia la munca generală, de contribuția calitativă și cantitativă la bunul mers al întreprinderii sau, instituției. O atenție neslăbită trebuie acordată ameliorării neîncetate a condițiilor de muncă ale salariaților, ușurării, pe baza mecanizării și automatizării, a eforturilor lor fizice, înfăptuirii prevederilor legate de securitatea muncii, urmărindu-se ca fondurile alocate în acest scop de statul nostru să-și atingă întotdeauna destinația, să dea rezultatele scontate. O îndatorire de seamă a sindicatelor este să se preocupe de modul în care se asigură ocrotirea sănătății celor ce muncesc, igiena muncii și preîntîmpinarea bolilor profesionale, administrarea în cele mai bune condiții a rețelei noastre sanitare. Un rol important revine sindicatelor în repartizarea fondului de locuințe salariaților, ele avînd grijă să fie soluționate în primul rînd cerințele celor cu nevoi reale, cu condiții mai grele și care, totodată, aduc un aport prețios la eforturile colectivului din care fac parte. Participînd la realizarea tuturor prevederilor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, sindicatele trebuie să ia parte activă la elaborarea legilor și măsurilor privind acest domeniu de activitate; numai în aceste condiții ele își vor putea îndeplini cu adevărat sarcina de a veghea permanent la creșterea bunăstării tuturor celor ce muncesc din România socialistă. (A- 

plauze prelungite).

Sarcini deosebit de importante revin sindicatelor în dezvoltarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc, în educarea acestora în spiritul idealurilor noastre comuniste. Evoluția continuă a societății noastre a determinat și determină schimbări adînci în concepția despre lume și viață a oamenilor, în modul lor de existență, în orizontul lor de înțelegere a răspunderilor și îndatoririlor sociale. Pentru a contribui la accelerarea procesului de formare a omului nou, sindicatele trebuie să se preocupe îndeaproape de toate problemele legate de comportarea în societate, de raportul dintre individ și colectivitate, de îmbinarea armonioasă a intereselor particulare cu cele generale, luptînd împotriva mentalităților retrograde burgheze, a tarelor morale moștenite de la vechea orînduire capitalistă, împotriva oricăror manifestări antisociale.Unul din mijloacele deosebit de importante de care sindicatele dispun pentru a influența asupra dezvoltării conștiinței salariaților este, activitatea cultural-educativă de masă. De altfel, sindicatele dețin întreaga bază materială culturală din întreprinderi și instituții, dispun de toate condițiile pentru a organiza o activitate educativă vie, atractivă și eficientă. Trebuie să spunem că, din păcate, această bază este folosită insuficient, munca de educare politică și culturală de masă nu este la înălțimea condițiilor de care dispunem și, mai cu seamă, a cerințelor oamenilor muncii din patria noastră ; ea nu asigură într-o măsură suficientă posibilitatea ca oamenii muncii, îndeosebi tineretul, să-și petreacă timpul liber în condițiile cele mai bune și într-un mod cît mai folositor din punct de vedere educativ, în același timp, trebuie menționat că sindicatele participă cu drepturi depline ia conducerea activității Organelor de stat și obștești care se ocupă de educația maselor. Mă refer la radioteleviziurie, la presă, cinematografie, la instituțiile de artă care — după cum am mai arătat de multe ori, și pentru cinematografie și radioteleviziune de cu- rînd — au un rol de cea mai mare importanță în activitatea generală desfășurată de. partidul nostru pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, lărgirea orizontului de cultură al celor ce muncesc, pentru cultivarea în rîndurile tuturor oamenilor muncii a principiilor de viață proprii noii o- rînduiri. Trebuie spus că nici în această privință nu s-a făcut pe deplin simțită prezența sindicatelor, în sensul de a acționa ca programele radioteleviziunii, creația cinematografică să corespundă într-o mai mare măsură cerințelor pe care partidul, poporul nostru le pun în fața acestor instituții de cultură. Sindicatelor Ie revine, de asemenea, îndatorirea de a colabora îndeaproape cu uniunile de creatori în sensul ca sindicatele să comande și creatorii să creeze o- pere literare și de artă care să oglindească cît mai fidel realitățile noi ale patriei noastre, munca tumultuoasă a poporului, bogata sa viață sufletească, care să exercite o puternică influență în procesul de formare a omului nou. Sperăm că scriitorii, creatorii noștri de artă vor răspunde mai bine decît pînă acum cerințelor clasei muncitoare, întregului popor, vor da opere de valoare artistică și ideologică ridicată, contribuind și mai mult la făurirea omului nou al societății socialiste, la ridicarea culturală generală a României. (Vii aplauze).După cum vedeți, tovarăși, sindicatele dispun de mari posibilități, au la îndemînă toate mijloacele pentru a realiza un larg program de educare politică, culturală a tuturor celor ce muncesc. Sperăm că ele vor acționa în viitor cu mai multă fermitate pentru realizarea rolului de mare importanță ce le-a fost încredințat în această, direcție de către partidul nostru, de oamenii muncii. Sindicatele au posibilitatea de a lua parte nemijlocit la întreaga activitate de instruire și educare publică din țara noastră.Aci sînt mulți reprezentanți ai sindicatelor din străinătate ; veți avea posibilitatea să discutați cu delegațiile în pauză și' să vă convingeți și pe această cale că nicăieri în țările capitaliste oamenii muncii nu dispun de asemenea mijloace, condiții și posibili

tăți cum au la îndemînă sindicatele din România ; dimpotrivă, in țările capitaliste, datorită condițiilor materiale, maselor largi de oameni ai muncii le este îngreunat accesul la știință și cultură, la învățămînt.Avînd la îndemînă aceste largi posibilități, sindicatele diri țara noastră sînt chemate să organizeze, în ultimă instanță, controlul muncitoresc asupra tuturor organismelor societății — în economie, în viața socială, în domeniul învățămîntului,. culturii, sănătății,' al serviciilor publice — în interesul maselor largi de oameni ai muncii. Exercitarea acestui control asigură tuturor celor ce muncesc posibilitatea de. a influența nemijlocit activitatea, statului, a organelor puterii, a celorlalte organizații de masă și obștești ; aceasta reliefează faptul că în țara noastră poporul este cu adevărat stăpîn pe destinele sale, își făurește în mod conștient viața așa cum dorește. 
(Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Ținînd seama de acest larg complex de sarcini ce revin sindicatelor, este necesară schimbarea atît a concepției de muncă, cît și a structurii organizatorice a acestora, pornind de la principiul democratizării conducerii sindicatelor, a întregii vieți sindicale. Este evident că baza activității sindicale o constituie sindicatul fiecărei întreprinderi și al fiecărei instituții în parte ; acesta trebuie să se bucure de autonomie în munca sa, în organizarea dezbaterii problemelor producției, ale activității economice, sociale și culturale din unitatea respectivă, asigurînd, într-un cadru profund democratic, posibilitatea ca masele de oameni ai muncii să hotărască asupra tuturor problemelor ce privesc muncă 'și1 vîâța "lo'rT'Dezvoltarea rolului1" siiidiCătui'dr ' de ' întreprindere sau instituție ca factor de bază. în organizarea și unirea forțelor celor ce muncesc va contribui la înlăturarea fenomenelor de birocratism din munca sindicală, a suprapunerilor și paralelismelor care frînează inițiativa și orientarea activității spre problemele concrete. întărirea autonomiei a- cestuia nu știrbește cu nimic, ci, dimpotrivă, întărește principiul centralismului democratic, care presupune . dezvoltarea inițiativei de jos, asigurarea unei strînse legături între conducere și mase, crearea condițiilor ca întreaga activitate sindicală să exprime voința și interesele celor ce muncesc.Ținînd seama de' faptul că sindicatele reunesc masele largi ale oamenilor muncii, este necesar să ne preocupăm permanent de perfecționarea formelor organizatorice de cuprindere și mobilizare a a- cestora in viața economică și so.-S cială. în această ordine de idei apare necesitatea studierii posibilității de ridicare a nivelului activității sindicatelor agricole, de exemplu, a rolului pe care acestea îl exercită în înfăptuirea programului de înflorire a agriculturii noastre socialiste. Totodată, se reliefează necesitatea organizării unei mai intense și fructuoase colaborări între sindicatele muncitorilor agricoli și uniunile cooperativelor agricole de producție. Procesul de producție în agricultură devine tot mai unitar, mecanizarea, chimizarea se exercită în măsură tot mai puternică at.ît în agricultura de stat, cît și în cea cooperatistă, formele de organizare a muncii se aseamănă tot mai. mult, iar în ultima vreme au loc tendințe tot mai pronunțate de cooperare în producție și în valorificarea produselor, în acțiunile de ameliorare a solului, între cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat. De aceea se impune găsirea unor forme care să permită mai buna unire de către sindicate și u- niuni cooperatiste a eforturilor țărănirhii și lucrătorilor din unitățile agricole de stat în vederea modernizării agriculturii, a acestei importante ramuri a economiei noastre naționale, creșterii producției’ vegetale și animale, a randamentului muncii agricole, pentru continua. înflorire a satelor patriei noastre. Am în vedere în perspectivă și o colaborare organizatorică, găsirea unei forme în care Uniunea sindicatelor agricole și Uniunea cooperativelor agricole să con-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a) stituie un organism comun de îndrumare a activității tuturor celor ce muncesc în agricultură. (Vii a- 
plauze).Este necesară, de asemenea, luarea unor măsuri pentru dezvoltarea spiritului democratic în activitatea’ organelor de conducere sindicale, începînd de la consiliul județean și pînă la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. în acest scop este necesar ca în Consiliul și Comitetul Executiv al U.G.S.R., în conducerile uniunilor sindicale, în consiliile județene să participe oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producție, astfel ca activitatea acestora să se bazeze în principal nu pe salariații sindicali, ci pe activiștii muncitori, ingineri, tehnicieni, intelectuali, creatori de valori materiale și spirituale, care lucrează nemijlocit în întreprinderi și instituții. Prin a- ceasta, organele de conducere sindicale vor exprima mai bine opinia celor 5 milioane de membri ai lor, activitatea lor va fi mai puternic ancorată în viața și realitatea noastră socială, putînd contribui în mod mai substanțial la soluționarea problemelor conducerii societății socialiste.îmbunătățirea activității sindicatelor în concordanță cu cerințele noi ale dezvoltării sociale va duce la sporirea rolului acestora în cadrul sistemului democrației noastre socialiste, transformîndu-le în- tr-un factor tot mai activ, dinamic și eficient în dezvoltarea societății, în înflorirea patriei.De altfel, trebuie avut în vedere— și mă refer la tovarășii care vor fi aleși în conducerea sindicatelor— că și societatea noastră va continua să meargă înainte, că și democrația noastră socialistă se va perfecționa ; de aceea, trebuie considerat că ceea ce vom stabili la congres nu înseamnă limita dezvoltării democrației sindicale și muncitorești, ci, dimpotrivă, de abia un început spre perfecționarea generală a democrației socialiste, spre găsirea formelor organizatorice cele, mai corespunzătoare care să asigure participarea permanentă, în ștrînsă,unitate,.a,clasei munr. citoare și a celorlalte categorii sociale din România la conducerea construcției socialiste și comuniste. 
(Aplauze puternice).Am revenit, tovarăși, de cîteva ori asupra problemei democrației socialiste, pentru că aceasta este o problemă de bază a dezvoltării societății noastre. Avem rezultate deosebite în ultimii ani. Cunoașteți cu toții că nu există hotărîre, lege mai importantă care să nu fie dezbătută larg cu întregul nostru popor. Cu toate acestea, nu considerăm că am ajuns la maximum în dezvoltarea democrației noastre ; acesta este și va fi un proces continuu. Problema găsirii celor mai bune forme prin care să se asigure participarea celor ce muncesc la conducerea societății se va pune în 

continuare chiar și în societatea comunistă. De aceea, partidul și statul nostru — care și-au propus edificarea socialismului și comunismului în România — se preocupă permanent de găsirea formelor organizatorice cele mai bune pentru îndeplinirea acestui țel măreț. 
(Aplauze puternice).După cum vedeți, în condițiile societății noasțre, rolul de forță politică conducătoare a societății îl îndeplinește Partidul Comunist Român. Partidul nostru și-a do- bîndit acest rol în lupta desfășurată de-a lungul glorioasei sale existențe de jumătate de secol, dovedind în practică că se identifică în întregime cu interesele și aspirațiile poporului, că exprimă idealurile cele mai înaintate ale națiunii noastre, demonstrîndu-și capacitatea de a conduce masele pe calea eliberării sociale și naționale, a făuririi unei vieți noi, libere și prospere, pe drumul luminos al socialismului și comunismului. (Aplauze).îndeplinindu-și rolul de forță conducătoare în societate, este normal ca partidul nostru să conducă toate organismele sociale, deci și sindicatele.Modul în care se realizează a- ceastă conducere trebuie să corespundă stilului general de activitate a partidului nostru, care nu urmărește să se suprapună diferitelor instituții sau organisme, ci, dimpotrivă, să le dezvolte capacitatea de a rezolva singure atribuțiile ce le revin, de a-și îndeplini în cele mai bune condiții menirea pentru care au fost create. Partidul nostru veghează ca activitatea sindicală, ca și a tuturor celorlalte instituții și organizații, să corespundă intereselor fundamentale ale societății, ale poporului, să contribuie la înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru. Conducerea de către partid a sindicatelor se realizează totodată și prin faptul că fiecare comunist care lucrează în organele sindicale acționează pentru înfăptuirea liniei generale a partidului, asigură îndeplinirea sarcinilor încredințate acestor organe.Tocmai datorită faptului că partidul comunist își exercită rolul conducător în societate nu în mod administrativ, ci pe calea dezvoltării dialogului nemijlocit cu poporul în elaborarea politicii sale, prin consultarea largă a maselor de oameni ai muncii în conducerea țării, el este înconjurat de stima, dragostea și încrederea nețărmurită a tuturor celor ce muncesc — români, maghiari, germani și de alte naționalități — politica sa este urmată de întreaga națiune cu convingerea fermă că ea exprimă interesele supreme ale României, slujește cauzei victoriei socia

lismului și comunismului în patria noastră, cauzei păcii în lume. 
(Aplauze puternice).Stimați tovarăși,întreaga politică internă și externă a statului nostru are drept țel asigurarea condițiilor pentru construirea cu succes a socialismului în România, participarea activă la lupta pentru progres social, colaborare și pace în întreaga lume.Noi acordăm un loc central dezvoltării continue a relațiilor cu țările socialiste, considerînd că acestea au o importanță deosebită pentru accelerarea progresului fiecăreia în parte, pentru întărirea sistemului socialist mondial, pentru creșterea prestigiului și influenței socialismului în lume. In acest sens concepem raporturile dintre țările socialiste ca raporturi de tip nou, cu un caracter profund democratic, bazate. în întregime pe respectul reciproc al națiunilor și popoarelor ce făuresc noua orînduire, pe egalitatea deplină în drepturi, pe respectarea independenței și suveranității naționale, pe întrajutorarea tovărășească. Colaborarea, în acest spirit, între țările socialiste duce la înflorirea fiecărei națiuni și, în același timp, la întărirea socialismului pe plan mondial, exercită o puternică influență asupra conștiinței popoarelor de pretutindeni, asupra vieții internaționale în ansamblu.Partidul și statul nostru acționează, de asemenea, pentru extinderea conlucrării cu toate popoarele, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială — cu țările în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste avansate — pornind de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la lupta pentru progres social, destindere și pace în lume. La baza acestor relații noi punem, după cum se știe, în mod consecvent respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne — principii apreciate astăzi de opinia publică mondială ca singurele menite să evite conflicte interstatale, să faciliteze întărirea încrederii și colaborării între popoare, să salvgardeze securitatea întregii lumi. Noi pornim de la premisa că astăzi participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor tot mai complexe ale vieții internaționale este o condiție sine qua non a păcii, a lichidării cauzelor care generează animozități și războaie. Nu mai este posibil ca problemele internaționale să se decidă fără participarea tuturor statelor ; fiecare țară, mare, 

mică sau mijlocie, are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la impunerea pe arena mondială a principiilor dreptului internațional, a respectului voinței și intereselor tuturor popoarelor. în acest sens se evidențiază necesitatea și utilitatea colaborării și contactelor internaționale, a schimbului de vizite între conducătorii țărilor, a promovării metodei tratativelor în soluționarea litigiilor dintre’ state, în asigurarea destinderii.în politica noastră externă pornim de la considerentul că atitudinea de izolare nu poate aduce decît daune intereselor popoarelor, dezvoltării cu succes a socialismului, luptei forțelor progresiste, anti- imperialiste, pentru apărarea intereselor maselor populare, pentru cauza progresului și păcii. După părerea noastră, nu trebuie să existe nici o temere că dezvoltarea largă a raporturilor internaționale ar prezenta pericolul exercitării unei influențe negative de către lumea capitalistă asupra popoarelor care au pășit pe calea construirii noii orînduiri sociale. Poporul nostru are o zicală : „cel căruia îi i-e teamă de lup se sperie și de iepure". Noi am trăit mult în munți, cunoaștem lupii; nu ne speriem nici de lupi, și cu atît mai puțin de iepuri. Nu ne temem să desfășurăm o amplă activitate de colaborare internațională largă. (Aplauze puternice). A te teme să colaborezi cu state avînd altă orînduire socială înseamnă a manifesta neîncredere în popoarele care și-au luat soarta în propriile mîini și-și făuresc destinele corespunzător voinței și intereselor lor vitale, în forța și viabilitatea orînduirii socialiste, în superioritatea ideologiei £ noastre marxist-leniniste. Am desfășurat în trecut activitatea noastră în România, așa cum o desfășoară azi multe partide comuniste și muncitorești, în condițiile grele ale luptei de clasă, ale prigoanei exploatatorilor care dispuneau de poziții dominante în. stat și am învins obstacolele. Ne-am confruntat nu o dată cu dușmanul, cu concepțiile sale și, după cum știți, istoria a dat dreptate partidului nostru, a dat dreptate acelora care în rîndurile partidului comunist și-au pus în joc viața pentru eliberarea poporului. (Vii aplauze). Iată de ce noi avem încredere deplină în concepția despre lume și viață a proletariatului și, de aceea, sîntem convinși că în înfruntarea cu ideologia claselor exploatatoare ea va ieși triumfătoare, așa cum s-a întîmplat de altfel totdeauna de-a lungul istoriei cu toate concepțiile înaintate. 
(Aplauze). Este evident pentru oricine că în lumea de azi au loc profunde transformări în gîndirea 

oamenilor de pretutindeni, adînci deplasări în conștiința, în convingerile filozofice și politice ale unor largi pături sociale. Noi și noi categorii ale societății se ridică în lumea capitalistă împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru respectarea dreptului la existența liberă a fiecărui popor. Evenimentele care au loc într-o serie de țări din America Latină, din Africă șf Asia demonstrează creșterea impetuoasă a aspirațiilor popoarelor spre o nouă cale de organizare a societății, hotărîrea lor de a acționa pentru dezvoltarea de sine stătătoare, liberă și independentă, împotriva ingerințelor imperialiste, a politicii de forță și dictat imperialist, a amestecului în treburile lor interne, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. 
(Aplauze puternice). Toate aceste schimbări fac necesară intensificarea relațiilor internaționale, a contactelor, a activității desfășurate în sprijinul proceselor progresiste din societatea contemporană. Numai acționînd intens în arena mondială, de pe pozițiile ideologiei noastre, vom putea determina noi și profunde schimbări în viața internațională, în relațiile dintre state, vom putea asigura înfrîngerea politicii imperialiste de dominație și dictat, zădărnicirea planurilor a- gresive ale forțelor reacționare, vom putea contribui la apărarea independenței și suveranității naționale a popoarelor, a dreptului lor la o viață liberă, independentă. 
(Aplauze).O latură esențială a politicii externe a partidului și guvernului țării noastre este solidaritatea cu popoarele care se ridică pentru cucerirea libertății naționale, care-și apără suveranitatea și independența împotriva dominației imperialiste, a oricărui amestec din afară, lupta activă împotriva colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de asuprire națională, de înrobire socială și națională.România și-a manifestat din capul locului solidaritatea deplină și acordă sprijin material, politic și .'moral necondiționat poporului vietnamez care luptă c'u arma în mînă pentru apărarea ființei sale naționale, a dreptului său la viață liberă și independentă, împotriva agresiunii S.U.A., a amestecului imperialist în treburile sale interne. Țara noastră va sprijini cu toate puterile și în viitor eroicul popor vietnamez, pînă la victoria finală. (Aplauze puternice). Considerăm că pentru stingerea focarului de război din Peninsula Indochineză este necesară retragerea imediată a trupelor S.U.A., asigurarea condițiilor ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-și poată hotărî singure destinele, fără nici un amestec din afară.Poporul nostru este, de aseme

nea, preocupat într-un grad înalt de evoluția situației din -Orientul Apropiat, de conflictul din această regiune care, după părerea noastră, trebuie soluționat în spiritul păcii și înțelegerii între popoare, al destinderii internaționale. Calea de rezolvare a problemelor litigioase din această zonă este, după părerea noastră, înfăptuirea rezoluției Consiliului de Securitate din 1967. Apreciind în acest sens inițiativele Republicii Arabe Unite pentru o rezolvare politică a conflictului, considerăm necesar ca Israelul să vină în întîmpinare, să manifeste receptivitate și să contribuie la lichidarea încordării, la instaurarea liniștii și păcii în Orientul Apropiat. Este evident că nu se poate ajunge la o soluție politică a acestui conflict fără retragerea, trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate ; de asemenea, este necesară asigurarea dreptului la viață independentă, de sine stătătoare a fiecărui popor din această regiune, precum și satisfacerea cerințelor populației palestinene, în conformitate cu interesele ei naționale. (Aplauze puternice).România militează activ pentru realizarea unuia din marile deziderate ale popoarelor — și anume realizarea securității europene, a- șezarea relațiilor dintre toate statele continentului pe baze sănătoase, care să excludă posibilitatea unui nou conflict armat în această regiune atît de greu încercată de-a lungul istoriei, amestecul în treburile interne, folosirea forței sau amenințarea cu forța, care să asigure dezvoltarea colaborării pașnice între națiuni. Realizarea securității europene corespunde nu numai intereselor vitale ale popoarelor care trăiesc pe acest continent, ci ar avea o înrîurire pozitivă asupra climatului politic de pe toate continentele, asupra destinderii internaționale. Tocmai de aceea considerăm că ar fi deosebit de util ca încă în acest an să se organizeze reuniuni pregătitoare, în vederea întrunirii unei conferințe general-europene, care ar reprezenta un important pas pe calea întăririi securității pe continentul nostru.Partidul și statul nostru vor acționa și în viitor, cu toate forțele, pentru promovarea în viața internațională a principiilor respectului reciproc între toate popoarele,' a->. egalității în drepturi între națiuni, a așezării raporturilor dintre state pe baze echitabile, pentru conlucrarea tuturor țărilor în vederea consolidării păcii în lume. în acest spirit trebuie să acționeze, pe arena internațională, și sindicatele din România. Sindicatele românești au datoria să dezvolte mai departe relații largi cu sindicatele din țările socialiste, din celelalte țări ale lu

mii. Lupta internațională pentru progres, pentru pace cere sindicatelor noastre să-și dezvolte colaborarea atît cu organizațiile membre ale F.S.M., cît și cu organizațiile sindicale care fac parte din alte grupări internaționale, cu sindicatele de pretutindeni. Acționînd pe bâza principiilor politicii externe a partidului nostru, sindicatelor le revine îndatorirea de a-și intensifica contribuția -la efortul general al forțelor progresului, la lupta pentru a- părarea intereselor c.elor ce' muncesc, pentru eliberarea proletariatului, a maselor largi muncitoare exploatate și oprimate de cercurile imperialiste și colonialiste. Ținînd seama de rolul uriaș pe care clasa muncitoare îl joacă astăzi pe arena mondială, de forța pe care o reprezintă sutele de milioane de oameni ai muncii din întreaga lume, sindicatele au sarcina de mare răspundere de a acționa pentru, organizarea și unirea lor la lupta pentru zădărnicirea politicii de dominație, agresiune și război, pentru pace și securitate internațională, pentru prietenie și colaborare între toate popoarele. (Aplauze pu
ternice).Stimați tovarăși,în încheiere, doresc să exprim deplina convingere a conducerii noastre de partid și de stat că lucrările congresului dumneavoastră, dezbaterile pe care le veți purta, vor aduce o contribuție hotărîtoare la clarificarea sarcinilor ce stau în etapa actuală în fața sindicatelor noastre, la definirea limpede a o- biectivelor de muncă și luptă ale organizațiilor noastre sindicale, la elaborarea unei orientări noi, în strînsă concordanță cu cerințele vieții sociale. Fără îndoială că sindicatele vor acționa tot mai energic și eficient pentru organizarea și unirea eforturilor clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii cu succes a' programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului noliflu’ ere cfe2voltâre multilaterală1 a României, de făurire a bunăstării și fericirii întregului popor. (A- plauze puternice).Vă urez, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, în realizarea țelurilor mărețe pe care societatea noastră socialistă le pune în fața sindicatelor, în lupta pentru cauza măreață a socialismului și comunismului în România. (Vii aplauze).Vă doresc tuturor multă sănătate și multă fericire !

(Aplauze puternice, prelungite ; 
întreaga asistență, in picioare, ova
ționează îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)întreaga asistență ovaționează minute în șir. Se scandează „P.C.R.-Ceaușescu !“.Din însărcinarea Consiliului Central ai Uniunii Generale a Sindicatelor, tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele U.G.S.R., rostește cuvîntul de deschidere.Subliniind importanța congresului, președintele U.G.S.R. a salutat cu deosebită căldură, în numele reprezentanților sindicatelor, ai oamenilor muncji din întreaga țară, prezența conducătorilor partidului și statului, în frunte cu secretarul general, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința de deschidere a congresului. De asemenea, tovarășul Virgil Trofin a adus un călduros salut tuturor delegațiilor și incitaților la acest eveniment important din viața oamenilor muncii din patria noastră.Exprimînd gîndurile și sentimentele delegaților la congres, ale membrilor de sindicat din România, ale clasei noastre muncitoare, președintele U.G.S.R. a adresat, de asemenea, un salut cordial tuturor delegațiilor de peste hotare, subliniind că prezența lor la congres constituie o dovadă a legăturilor strînse, Internaționaliste, dintre clasa muncitoare din România și clasa muncitoare din celelalte țări, dintre sindicatele din țara noastră și organizațiile sindicale din întreaga lume, o manifestare a solidarității muncitorești și sindicale internaționale în lupta pentru o’ viață mai bună, pentru progres social, pentru triumful păcii, libertății și independenței popoarelor.Delegații au ales apoi Prezidiul congresului, Comisia de validare și Secretariatul congresului.în unanimitate, congresul a adoptat următoarea ordine de zi :1. — Raportul Consiliului Centrai al Uniunii Generale a Sindicatelor din România asupra activității desfășurate de la congresul precedent și sarcinile

ce revin sindicatelor în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.2. — Raportul Comisiei centrale de cenzori.3. — Raportul cu privire la . proiectul de Stalut-cadru al sindicatului ; proiectul de Sta- tut-cadru al uniunii sindicatelor pe ramură de activitate ; proiectul de Statut al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România și proiectul de Statut al consiliilor teritoriale ale sindicatelor.
4. — Alegerea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România și a Comisiei centrale de cenzori.Primit cu puternice și îndelungi aplauze, într-o atmosferă vibrantă, de atașament față de partid, de Comitetul său Central, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat. Minute în șir, cuvînta- rea a fost subliniată în repetate rînduri cu vii aplauze și entuziaste ovații. Se scandează : „P C.R. — P.C.R. !“, „P.C.R. — Ceaușescu !“, „Ceaușescu și poporul !“.Exprimînd sentimentele unanime ale tuturor participanților și invitaților la congres, ale tuturor oamenilor muncii, președintele U.G.S.R. a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cuvintele calde adresate clasei muncitoare, sindicatelor, pentru indicațiile prețioase date, în pauza care a urmat, conducătorii de partid și de'stat s-au întreținut cordial cu conducătorii unor delegații ale organizațiilor sindicale de peste hotare participante la lucrările congresului.La primul punct al ordinii de zi, tovarășul Vîrgil Trofin a pre- zehtat Raportul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România asupra activității desfășurate de la congresul precedent și sarcinile ce revin sindicatelor în înfăotui- rea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.în ședința de după-amiază, tovarășul Ludovic Csupor, pre

ședintele Comisiei centrale de cenzori, a prezentat raportul a- eestei comisii.în continuare, congresul a ales Comisia de redactare a proiectelor de rezoluții și hotărîri și Comisia de propuneri pentru candidați în Consiliul Central al U.G.S.R. și Comisia centrală de cenzori.De asemenea, congresul a ales prezidiile celor cinci comisii de lucru, pe probleme, care vor dezbate activitatea sindicatelor : în domeniul economic și al pregătirii profesionale ; în problemele sociale și ridicării nivelului de trai ; in domeniul cultural-educativ, al sportului și turismului ; în domeniul organizatoric-statutar și autonomia sindicatelor ; în domeniul relațiilor internaționale.Au început apoi discuțiile la rapoartele prezentate. Au luat cuvîntul delegații : Gheorghe Stuparu, președintele Comitetului sindicatului de la Uzinele „23 August" din București, Teol'il Dan, președintele Comitetului sindicatului de la Grupul industrial de petrochimie din Borzești, Ioana Tutor, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica de stofe „Ar- geșana" din Pitești, Alexandru Stoica, prim-topitor la Combinatul siderurgic din Galați, dr. ing. Traian Mocuta, cercetător la Institutul de cercetări si proiectări țiței și gaze din Cimpina, Cornelia Szamossy, actriță la Teatrul de stat din Tg. Mureș, Ion Soare, președintele Comitetului sindicatului din secția oțelărie a Uzinei de utilaj greu pentru construcții „Progresul" din Brăila, Mihai Țoția, președintele Consiliului municipal al sindicatelor din Brașov, Viorica Maxim, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica dfe confecții „Mondiala" din Satu-Mare.Tovarășul Ion Vîlsan, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.. a prezentat apoi raportul Comisiei de validare, care a fost aprobat de congres.. Raportul a relevat că cei peste 2 000 de delegați reprezintă toate categoriile de oameni ai muncii din țara noas

tră. români, maghiari, germani și de alte naționalități, aproape trei sferturi din ei lucrînd nemijlocit in producție, acolo unde se făuresc bunurile materiale și spirituale.în continuarea discuțiilor au mai luat cuvîntul delegații Helmut Gundisch, președintele Comitetului sindicatului de la Fabrica de încălțăminte „8 Mai" din Mediaș și Mircea Georgescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile de construcții și materiale de construcții.Tot in cursul după-amiezii, congresul a fost salutat de Pierre Gensous, secretar general al Federației Sindicale Mondiale. I. V. Prohorov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., Uei Pin- kuei, reprezentantul muncitorilor din China, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru în conducerea Conferinței reprezentanților muncitorilor din orașul Anșan, provincia Liaonin, Nguyen Duc Tink, membru al Prezidiului Federației Sindicatelor din Vietnam, Luciano Lama, secretar general al Confederației Generale Italiene a Muncii (C.G.I.L.), în numele C.G.I.L., al delegației Confederației Italiene a Sindicatelor Libere și al delegației Uniunii Italiene a Muncii, prezente la lucrările congresului, Stoil Hris- tov. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Bulgaria.Oaspeții au adresat urări de succes lucrărilor congresului și au transmis oamenilor muncii din țara noastră un călduros salut din partea organizațiilor sindicale din țările lor. Infățișînd aspecte din munca și activitatea sindicatelor pe care le reprezintă. delegații de peste hotare au subliniat necesitatea întăririi solidarității muncitorești și sindicale internaționale în lupta pentru o viață mai bună, pentru pace și progres social. Oaspeții au oferit daruri prezidiului congresului, ca simbol al prieteniei cu sindicatele din țara noastră.Lucrările congresului continuă. (Agerpres).
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată în repetate rînduri cu vii aplauze de participanjii la congres
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prezentat de tovarășul Virgil Trofin
Lucrările congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România au Ioc în condițiile in care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor muncesc cu pasiune și elan, ob- ținînd realizări remarcabile în inii mpi narea glorioasei aniversări a Partidului Comunist Român, pentru construirea societății, socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Eveniment de o excepțională însemnătate în viața poporului. Congresul al X-lea ăl partidului a făcut o profundă analiză a stadiului de dezvoltare a construcției socialiste în țara noastră, a stabilit, modul de soluționare a problemelor vitale cu care sintem confruntați în perioada actuală și a elaborat cu claritate direcțiile evoluției viitoare a societății românești. Documentele adoptate, raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sînt. considerate de clasa■ muncitoare, de toți oamenii muncii ca fiind un măreț și mobilizator program de acțiune, inspirat din realitățile țării noastre și interesele fundamentale ale poporului.Anii care au trecut de la precedentul congres al Uniunii Generale a Sindicatelor, prin amploarea realizărilor și profunzimea înnoirilor ce au avut loc în toate domeniile vieții economice și sociale, se detașează ca . cea mai fructuoasă etapă a construcției socialiste în România.Reprezentanții muncitorimii, intelectualității, ai altor categorii de oameni ai muncii-sint chemați să facă o analiză profundă, multilaterală a activității desfășurate de organele și organizațiile sindicale de la precedentul congres, să stabilească locul, rolul și sarcinile ce revin sindicatelor în noile condiții ale construcției socialiste. Această analiză trebuie făcută în spiritul general înnoitor, inițiat și promovat de partid, care caracterizează viața politică și socială a țării noastre, de continuă perfecționare a conducerii economiei, de întărire și dezvoltare a democrației muncitorești, a democrației socialiste.Este necesar să analizăm munca . noastră, întreaga activitate a organelor și organizațiilor sindicale, nu de pe o poziție rutinieră, formală, ci î'ntr-un mod nou, creator. Să generalizăm tot ce a fost și este bun în munca sindicatelor, dar, în același timp, să înlăturăm cu energie tot ceea ce frînează perfecționarea activității sindicatelor în pas cu ritmul generai de dezvoltare a societății noastre socialiste.Este necesar să pornim de la ideea. științific fundamentată pe realitățile concrete . ale societății noastre,» care demonstrează că funcțiile. diferitelor organisme- șorîale ,-cu- noJwnr’eontinuă evoluție • Vr1 perfecționare, în strînsă legătură cu condițiile politico-sociale, cu sarcinile care se pun în diferite etape ale dezvoltării societății socialiste. Să renunțăm la concepția — depășită de viață — potrivit căreia sindicatele sint simple „mijloace de transmitere a sarcinilor". Sindicatele trebuie să găsească acele forme și metode de muncă, bazate pe o largă democrație muncitorească — expresie a democrației socialiste — care să asigure un cadru organizat de participare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, la întreaga viață economică, politică și social-culturală a țării, să dezvolte inițiativa, responsabilitatea și spiritul creator al maselor în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de făurire a socialismului și comunismului în patria noastră.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii au primit cu vie satisfacție și deplină aprobare analiza multilaterală făcută activității sindicatelor de către plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c., concluziile de mare importanță teoretică și practică 1 cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru. Beneficiind de acest ajutor prețios, pregătirile pentru congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România s-au desfășurat în spiritul unei largi democrații muncitorești, lucrările congresului fiind precedate de o amplă dezbatere publică a tezelor Consiliu- ' lui Central și a proiectelor de statute, în presă, în adunări ale organizațiilor sindicale.Cuvîntarea rostită azi, de la tribuna congresului, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, înalta apreciere dată activității sindicatelor, îndrumările deosebit de prețioase pentru activitatea de viitor a organelor și organizațiilor sindicale, sublinierea răspunderilor tot mai importante ce revin sindicatelor în întreaga viață a societății, însoțite de înflăcăratul indemn al partidului spre noi eforturi pentru perfecționarea activității noastre, ne vor călăuzi în întreaga noastră activitate.Vă rog să-mi permiteți, tovarăși, ca de la tribuna congresului, în numele celor 5 milioane de oameni ai muncii organizați în sindicate, să exprim recunoștința profundă față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa marxist-leninistă, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru consecvența și clarviziunea cu care călăuzește poporul român in măreața operă de edificare a socie-, lății socialiste in România.în continuare, raportul înfățișează pe larg mărețele înfăptuiri obținute de poporul nostru în cincinalul încheiat. subliniind consecvența cu care partidul, clasa muncitoare, toii oamenii muncii din țara noastră înfăptuiesc programul luminos elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. Raportul a relevat că noul plan cincinal pune în centrul eforturilor întregului nostru popor continuarea consecventă a industrializării, modernizarea întregii economii, introducerea cuceririlor revoluției teh- nico-științil'ice contemporane, dezvoltarea în ritm . accelerat a bazei tehnico-materiale a societății socialiste și, pe această bază, crearea de noi resurse care să asigure creșterea sistematică a bunăstării întregului nostru popor.Sindicatele din România, toți oamenii' muncii vor depune toate eforturile, întreaga lor capacitate și pricepere pentru înfăptuirea acestui luminos program, care va asigura ridicarea tării noastre pe noi trepte de civilizație, progres și bunăstare.

Raportul subliniază că rolul social conducător al clasei muncitoare se realizează și se afirmă, înainte de toate, prin conducerea politică a întregii societăți de către Partidul Comunist Român. Locul conducător pe care partidul îl ocupă în viața societății noastre a fost cucerit prin lupte grele împotriva claselor exploatatoare, pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale întregului popor. în istoria sa eroică, semicentenară, Partidul Comunist Român s-a afirmat ca singura forță politică în stare să conducă poporul nostru pe calea socialismului și comunismului. Exprimînd voința unanimă ă clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, sindicatele văd. în Partidul Comunist Român centrul vital al întregului nostru sistem social, forța politică conducătoare a ■societății socialiste, recunosc principiul fundamental al conducerii politice a sindicatelor de către Partidul Comunist Român.în țara noastră rolul conducător al clasei muncitoare se exercită, de asemenea, prin intermediul organelor statului socialist, care sînt organe ale puterii clasei muncitoare, aliată cu țărănimea, cu celelalte categorii de oameni ai muncii, organe ale puterii poporului muncitor.Stadiul calitativ nou în evoluția raporturilor social-politice din țara noastră a făcut necesară perfecționarea cadrului instituțional al manifestării unității social-politice a întregii națiuni prin crearea Frontului Unității Socialiste, expresie pregnantă a dezvoltării societății românești contemporane.Accesul larg al muncitorilor, al tuturor categoriilor de salariați la conducerea și organizarea economici naționale, la întreaga activitate so- cial-politică a țării, accelerează progresul societății noastre socialiste, stimulează energiile creatoare ale. întregii națiuni. Sindicatele acționează cu întreaga lor forță pentru înfăptuirea acestor laturi fundamentale ale politicii partidului, deoarece socialismul nu poate fi construit decît cu participarea activă a celor ce muncesc, a Întregului popor, la conducerea, statului. Dreptul acordat sindicatelor de a avea reprezentanți în guvern, în colegiile ministerelor constituie o măsură de mare importanță ; ea oferă sindicatelor condițiile necesare pentru a participa efectiv la elaborarea și aplicarea hotărîrilor care privesc întreaga activitate economică și socială a țării. Folosind acest drept legiferat, sindicatele aii contribuit la activitatea de conducere și planificare a economiei naționale, la adoptarea măsurilor pentru asigurarea dezvoltării continue a întregii economii, a învăță- mîntului, științei și culturii, la creșterea nivelului de trai material și cultural al clasei muncitoare, al tuturor salariaților, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Trebuie să recunoaștem însă, că, in multe cazuri, sindicatele nu au acționat . pentru înlăturarea neajunsurilor care mai există în organizarea producției și a muncii, în aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor, pentru combaterea tendințelor de centralism excesiv și de tărăgănare în rezolvarea problemelor pe care le ridică activitatea unităților economice.Este necesar ca reprezentanții sindicatelor să ia parte efectiv la activitatea guvernului și a conducerii ministerelor, să cunoască bine realitățile din întreprinderi și unitățile social-culturale. Ei au datoria să ridice în fața guvernului, a ministerelor, problemele puse de asigurarea bunului mers al îndeplinirii planului' de stat, de creșterea eficienței economice, de rezolvarea cerințelor cu caracter social și să participe activ Ia soluționarea acestora.Pentru a se îmbunătăți activitatea generală a sindicatelor și pentru a da mai multă eficacitate participării reprezentanților acestora în organele colective de conducere economică și de stat, se impune ca principalele probleme pe care aceștia le supun spre soluționare guvernului, colegiilor ministerelor, consiliilor de administrație ale centralelor industriale, comitetelor de direcție, comitetelor ' executive ale consiliilor populare să fie rezultatul consultării organizațiilor sindicale, expresia gîndirii colective a oamenilor muncii.Faptul că din comitetele de direcție fac parte și reprezentanți ai salariaților — aleși de adunările generale — conferă organelor de conducere colectivă un caracter democratic, le sporește competența în conducerea întregii activități. Sindicatele trebuie să manifeste toată grija pentru ca în adunările generale oamenii muncii să-și exprime deschis opiniile și pozițiile lor față de problemele e- sențiale din unitățile economice, să critice nestingherit neajunsurile ce se manifestă și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității.Sindicatele au obligația de a urmări ca problemele care se ridică, propunerile care se fac în adunările generale să-și găsească rezolvarea, iar oamenii muncii să fie informați asupra soluțiilor date. Adunările generale ale salariaților pot și trebuie să devină o formă efectivă de exercitare a controlului muncitoresc 8- supra activității economice și sociale desfășurate în unitățile respective.Fiind organizația profesională care unește clasa muncitoare, toți salariații, sindicatele au menirea să asigure participarea tot mai intensă și activă a acestora Ia conducerea societății, constituind cadrul de desfășurare organizată a consultării maselor, de dezbatere cu aceștia a tuturor problemelor construcției socialiste, de participare nemijlocită a oamenilor muncii la soluționarea problemelor care privesc activitatea întreprinderilor și instituțiilor, progresul economic și social-cultural ai țării.în perioada la care se referă raportul, Consiliul Central, uniunile pe ramuri și sindicatele din întreprinderi s-au preocupat de soluționarea unor probleme majore ale e- conomiei, folosind mai bine mijloacele muncii politice și organizatorice, adunările grupelor sindicale, consfătuirile, schimburile de experiență, consultarea maselor, cercurile inovatorilor.Rezultatele pozitive obținute în activitatea sindicatelor, contribuția lor la înfăptuirea prevederilor cincinalului recent încheiat puteau fi însă mai substanțiale dacă în munca lor nu 

s-ar fi menținut o seamă de lipsuri mari. Organele sindicale nu au contribuit suficient la înlăturarea neajunsurilor din activitatea întreprinderilor.Consiliul Central al U.G.S.R., comitetele uniunilor și consiliile județene, municipale și orășenești ale sindicatelor nu au acordat ajutorul necesar comitetelor sindicatelor din șantierele de construcții, unitățile agricole de stat și exploatările forestiere în vederea creșterii contribuției lor la realizarea sarcinilor economice.în insuficientă măsură s-au ocupat sindicatele de întărirea ordinii și disciplinei în muncă. Este necesar ca sindicatele să pună în centrul preocupărilor lor problemele principale de care depind organizarea și conducerea activității de producție în întreprinderi, să ajute efectiv conducerile unităților respective în luarea măsurilor menite să creeze condiții pentru desfășurarea normală a procesului de producție ; în același timp, ele trebuie să ia poziție combativă față de deficiențele în aprovizionarea tehnico- materială și respectarea contractelor economice, ca și față de lipsurile și neajunsurile în activitatea unor salariați.Subliniind că în prezent oamenii muncii, întregul nostru popor muncesc cu hotărîre pentru a obține rezultate superioare in îndeplinirea planului de stat pe 1971, primul an al noului cincinal, în raport se arată că sindicatele consideră programul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1971—1975 ca fiind propriul lor program. în acest sens, Uniunea Generală a Sindicatelor, uniunile pe ramuri, toate sindicatele consideră că obligația lor fundamentală este stimularea inițiativei creatoare a maselor largi de oameni ai muncii, asigurarea participării lor active Ia îndeplinirea ritmică a planului de stat pe întreaga economie, pe fiecare ramură și întreprindere, la toți indicatorii, la toate sortimentele, atit pentru producția internă, cit și pentru export.Sindicatele trebuie să aibă în vedere că principala caracteristică a actualului plan cincinal este ridicarea calitativă a activității în toate domeniile. în acest sens raportul subliniază sarcinile principale ale sindicatelor, îndeosebi ale celor din industrie, transporturi și agricultură, necesitatea asigurării participării active a tuturor salariaților la organizarea științifică a producției și a muncii, la elaborarea și aplicarea măsurilor în vederea folosirii integrale a capacităților de producție și a timpului de lucru. Problema îmbunătățirii calității produselor trebuind să devină o preocupare centrală a tuturor categoriilor de salariați, sindicatele au datoria să stimuleze interesul pentru ridicarea permanență a nivelului de pregătire profesională, să cultive. mindria pentru profesie, pentru marca și prestigiul fabricii, să dezvolte o opinie de masă împotriva neglijentei și a lipsei de răspundere !Reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor privind materiile prime, materialele, combustibilul și energia, care în unele ramuri au o pondere însemnată, trebuie să constituie, de asemenea, o preocupare esențială a organelor și organizațiilor sindicale.Un aport sporit trebuie să aducă sindicatele la promovarea progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale. -Ele sînt chemate să dezvolte mișcarea inovatorilor.Comisiile inginerilor și tehnicienilor de pe lingă comitetele sindicatelor trebuie să acorde o atenție sporită îndeplinirii exemplare a prevederilor din planul tehnic al întreprinderilor. Creșterea considerabilă a numărului de salariați care vor lucra în condițiile înzestrării întreprinderilor cu tehnica modernă, ale introducerii pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, reclamă o atenție sporită pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor. Sindicatele din întreprinderile agricole de stat, întreprinderile de mecanizare a agriculturii și amenajare a sistemelor de irigații trebuie să' pună în centrul. activității lor mobilizarea lucrătorilor pentru creșterea producției agricole, vegetale și animale, înfăptuirea programelor naționale privind amenajările funciare și dezvoltarea zootehniei.între factorii principali ai creșterii potențialului economic al țării o mare însemnătate o au investițiile. Sindicatele trebuie să militeze pentru înfăptuirea indicațiilor date de ■partid, ca partea hotărîtoare a investițiilor să fie folosită în scopul dotării obiectivelor economice cu mașini, utilaje, instalații de înaltă productivitate, de care depinde nemijlocit creșterea avuției naționale. Sindicatele au datoria să sprijine activitatea de organizare și dezvoltare a unităților de cercetare la nivel de ramură și in întreprinderi, să concentreze eforturile cercetătorilor spre satisfacerea nevoilor economiei naționale, să ajute la aplicarea rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice.în continuare, raportul arată că sindicatele au adus o importantă contribuție la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor luate de partid și guvern pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, și de Viață ale salariaților, au participat activ la elaborarea tuturor măsurilor privind salarizarea, normarea muncii și premierea, la încadrarea angajaților .potrivit pregătirii și capacității lor.îmbunătățirea condițiilor de lucru, prevenirea accidentelor de muncă și a imbolnăvirildr profesionale au constituit preocupări principale ale sindicatelor. în cincinalul precedent, cheltuielile statului pentru securitatea și igiena muncii s-au ridicat la 7 miliarde lei, a fost obținută o scădere accentuată a numărului de accidente, împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, Consiliul Central al U.G.S.R. a întreprins largi acțiuni de masă pentru depistarea locurilor de muncă eu condiții nocive, luîndu-se măsuri care au dus la reducerea concentrațiilor de noxe.Organizațiile sindicale au întreprins numeroase acțiuni pentru folosirea judicioasă a celor 45 miliarde lei alocate de stat în ultimii cinci ani pentru plata, pensiilor și ajutoarelor de asigurări sociale, au participat la elaborarea și aplicarea în viață a reglementărilor din acest domeniu. De asemenea, în această perioadă aproape 4 milioane de oameni ai muncii 

și-au petrecut concediul de odihnă ori au fost la tratament in stațiuni; dintre aceștia, mai mult de jumătate au suportat numai 30 la sută din costul biletului. Din fondurile proprii ale sindicatelor s-au construit, în ultimii ani, complexe sanatoriale însumind 4 500 locuri, o tabără pentru copii cu peste 3 600 de locuri.în același context al preocupărilor în domeniul problemelor de natură socială se înscrie și activitatea desfășurată de sindicate pentru organizarea și exercitarea controlului obștesc muncitoresc.în activitatea desfășurată de sindicate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul condițiilor de muncă și' de trai au existat însă și serioase neajunsuri în legătură cu aplicarea noului sistem de salarizare, o insuficientă preocupare pentru problemele sociale specifice die femeilor muncitoare, tineretului, pentru buna funcționare a căminelor, crețelor, grupurilor sociale, pentru, repartizarea echitabilă a locuințelor.Comitetul Executiv al U.G.S.R. și comitetele uniunilor pe ramuri de activitate nu au acționat cu fermitate în organele colective de conducere de stat și economice în care sînt reprezentate pentru a determina luarea tuturor măsurilor în vederea asigurării in toate întreprinderile a unei depline securități în procesul muncii, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale ; nu s-a manifestat suficientă combativitate împotriva fenomenelor de birocratism și lipsei de gri.jă de care au dat dovadă conducerile unor întreprinderi și ministere fată de nevoile și cerințele angajaților.Militînd pentru aplicarea în viață a politicii partidului și folosind posibilitățile create de orînduirea noastră socialistă — se arată în continuare în raport — sindicatele vor acorda un loc primordial în activitatea lor problemelor sociale, creșterii nivelului de trai al tuturor salariaților. Organele și organizațiile sindicale vor participa nemijlocit la definitivarea reglementărilor privind sistemul îmbunătățit de salarizare, la elaborarea și aplicarea tuturor legilor și actelor normative care privesc timpul legal de lucru și timpul de odihnă, drepturile și obligațiile salariaților, condițiile lor de muncă și de viață, vor urmări folosirea eficientă a fondurilor alocate de stat pentru asigurarea protecției muncii.în același timp, sindicatele trebuie să acorde mai mare atenție cunoașterii și respectării de către toți salaria- ții a legilor țării, să dezvolte opinia colectivă împotriva tut-urof celor care încalcă normele stabilite de statul nostru socialist.•Sindicatele trebuie să ia parte activă la înfăptuirea politicii partidului . și, sțatului în domeniul asigurărilor .sociale, să manifeste o grijă deosebită pentru sănătatea oamenilor muncii, să găsească modalități de a determina integrarea organică a personalului medical în viața unităților e- conomice, să acorde o mai mare a- tenție organizării trimiterii salariați- lor la tratament balnear și odihnă.împreună cu celelalte organizații din cadrul Frontului Unității Socialiste, sindicatele trebuie să participe activ la executarea controlului obștesc în domeniul aprovizionării cu bunuri de consum și al serviciilor către populație, să contribuie la îmbunătățirea activității în aceste sectoare. împreună cu conducerile întreprinderilor, sindicatele vor asigura buna funcționare a cantinelor, bufetelor. căminelor, creșelor, grupurilor sociale și a altor unități de deservire. Ele trebuie să.participe activ la folosirea cit’mai rațională a fondurilor alocate de către stat și a celor din veniturile suplimentare ale centralelor și întreprinderilor pentru construirea de cantine, cămine pentru tineret, creșe și alte edificii sociale pentru oamenii muncii.Subliniind sarcina importantă a sindicatelor în încheierea contractelor colective, raportul relevă că ele au datoria să îmbunătățească conținutul contractelor colective, să vegheze la creșterea, eficacității lor economice și sociale, să informeze salariații asupra modului cum se realizează angajamentele reciproce.Creșterea numărului caselor de ajutor reciproc și mai ales a numărului de membri care, în prezent, se ridică la peste 1 milion, impune sporirea răspunderii sindicatelor pentru conducerea și asigurarea bunei lor funcționări. împreună cu Consiliul Național al Femeilor și comitetele sale locale, cu comisiile de femei de pe lingă comitetele sindicatelor, se vor întreprinde acțitini pentru calificarea, ridicarea calificării și promovarea femeilor in muncă, potrivit pregătirii lor și îmbunătățirea muncii educative. Totodată, sindicatele se vor preocupa pentru luarea unor măsuri care să ușureze condițiile de muncă și de viață ale femeilor.. In. Strînsă colaborare cu organizațiile TJ.T.C.,.' organele . și organizațiile sindicale vor manifesta o preocupare mai mare față de formarea și inte- . grarea profesională a tinerilor muncitori, educarea în spiritul dragostei de meserie și al responsabilității față de muncă, de avutul obștesc, al ordinii și disciplinei, pențru rezolvarea problemelor legate de specificul pe care le au munca și viața tineretului.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din țara noastră au primit cu multă bucurie hotârîrea adoptată de conducerea partidului cu privire la studierea posibilităților și crearea condițiilor ca în actualul cincinal să se treacă treptat la țeducșrea săptă- mînii de lucru la 44 de ore, iar pină în 1980 la 40—42 de ore. Sindicatele au datoria de a participa atit la elaborarea acestui program, cît și la stabilirea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru ca reducerea duratei timpului de lucru să se facă în condițiile asigurării creșterii continue a producției și productivității muncii, iar salariile oamenilor muncii să nu fie afectate.La baza întregii activități politice și cultural-educative a sindicatelor stă concepția partidului nostru, potrivit căreia dezvoltarea conștiinței Socialiste a maselor implică atit cunoașterea temeinică a ceea ce este valoros în domeniul culturii,. științei și tehnicii contemporane, stăpînirea deplină a profesiunii, cît și însușirea concepției filozofice despre lume și societate' a partidului nostru — materialismul dialectic și istoric —, for

marea unei atitudini cetățenești înaintate.în lumina cerințelor fundamentale ale procesului educativ, sindicatele au militat pentru îmbunătățirea conținutului și formelor muncii politice și cultural-educative de masă, pentru lărgirea, diversificarea și adaptarea acesteia Ia cerințele diferitelor categorii de oameni ai muncii, astfel incit ele să răspundă în mai mare măsură interesului salariaților pentru cunoașterea temeinică a politicii partidului, a procesului de perfecționare a vieții sociale și politice, ca și a noilor fenomene ce caracterizează lumea contemporană. Acționînd pe un front mai larg în sprijinul producției, sindicatele au subordonat într-o măsură crescîndă activitatea cultural-educativă cerințelor legate de ridicarea nivelului calitativ al producției.Trebuie să menționăm însă că munca cultural-educativă de masă nu este peste tot la nivelul cerințelor.Răspunzînd de întreaga activitate cultural-educativă din întreprinderi și instituții, sindicatele, pe baza autonomiei care le oferă posibilități largi de manifestare a competenței și inițiativei, trebuie să contribuie în mai mare măsură la cunoașterea și însușirea de către toți salariații a principiilor fundamentale a'le politicii partidului și statului, la explicarea fenomenelor și proceselor noi care se produc în societatea noastră, în lumea contemporană, la cultivarea în rîndul maselor a devotamentului nețărmurit față de patrie și partid, față de cauza socialismului, a solidarității cu lupta oamenilor muncii de pretutindeni.Educarea tuturor salariaților, a tineretului, femeilor în spiritul atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, al respectării normelor de conviețuire socială și de cultivare, a frăției și prieteniei între oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități sînt, de asemenea, laturi esențiale ale activității politice și culturale, care trebuie să o- cupe un loc mai important în preocupările sindicatelor. Sindicatele, în- tr-un front comun cu organizațiile U.T.C., au datoria de a se ocupa, de asemenea, cu mai multă grijă și căldură de formarea și educarea tineretului, de pregătirea lui profesională, politică, ideologică și culturală.O condiție fundamentală a îmbogățirii și perfecționării activității cultural-educative este manifestarea grijii și preocupării sindicatelor pentru utilizarea și valorificarea superioară a rețelei de cluburi, case de cultură și biblioteci.în centrele industriale și muncitorești este necesar ca activitatea tuturor caselor .de cultură să fie îndrumată, și condusă de sindicate, în.sfirîp- să colaborare cu coinitetele de cultură și artă, cu dfg'anizațiile U.T.C. și alte organizații de masă, obștești sau de stat, asigurîndu-se astfel satisfacerea cerințelor întregii populații din localitatea respectivă.Sindicatele își exprimă convingerea că oamenii de creație vor realiza mai multe opere de valoare inspirate din activitatea eroică a clasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a colectivelor de oameni care plămădesc noua societate pe pămîn- tul României. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România va stimula activitatea de creație în domeniul literaturii, artei plastice, creației muzicale, cinematografiei, asigurînd o mai strînsă legătură a creatorilor de frumos cu cei ce muncesc din întreprinderi și instituții, de unde creatorii de artă se pot inspira în întreaga lor operă, în întreaga lor viață. Solicităm, de a- semenea, ca lucrătorii de la radio și televiziune să realizeze programe mai apropiate de universul spiritual, de cerințele oamenilor muncii.Perioada la care se referă raportul este marcată de străduința Consiliului Central al U.G.S.R., a sindicatelor, asociațiilor și cluburilor sportive din întreprinderi și instituții pentru îmbunătățirea organizării activității sportive și turistice de masă. Măsurile adoptate și acțiunile inițiate au contribuit la creșterea capacității sindicatelor și a celor peste 2 000 de asociații și cluburi sportive de cuprindere a oamenilor muncii și a membrilor lor de familie la practicarea exercițiilor fizice, sportului și turismului.Realizările obținute reprezintă doar un început pe calea înfăptuirii sarcinilor trasate de partid. Nu ne putem declara satisfăcuți cu rezultatele obținute, îndeosebi cu cele privind sportul de masă. Răspunzînd de organizarea activității sportive din întreprinderi și instituții, sindicatele trebuie să colaboreze activ cu organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, cu organele locale ale C.N.E.F.S. pentru atragerea maselor de sala
riați, în special a tineretului, la practicarea sistematică a exercițiilor fizice și turismului, pentru dezvoltarea tot mai largă a sportului. de masă și îmbunătățirea performanțelor sportive.Dezvoltarea economiei naționale, creșterea numărului de salariați și activitatea politico-organizatoricâ desfășurată în rîndul angajaților au condus la sporirea numărului membrilor de sindicat, care a ajuns în prezent la aproape 5 milioane — cu 800 mii mai mult decit la congresul precedent. Ei sînt cuprinși în .7 277 organizații sindicale din întreprinderi și instituții, afiliate la cele 12 uniuni, pe ramuri-de activitate, și în 2 709 sindicate comunale.Sindicatele dispun de un puternic activ obștesc, oameni cu experiență, cu prestigiu și autoritate in mase, care muncesc cu pasiune pentru îndeplinirea sarcinilor.După recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a supus unei analize critice activitatea și' structura organizatorică a sindicatelor, metodele și stilul lor de muncă, pentru a găsi cele mai potrivite soluții în vederea înfăptuirii rolului și sarcinilor pe care le au în condițiile societății socialiste. Din aceste analize și dezbateri a reieșit ca fiind caracteristic faptul că în decursul anilor s-a ignorat specificul pe care îl au sindicatele — această organizație profesională a clasei, muncitoare, a tuturor oamenilor muncii. Nu s-a avut în vedere că baza activității sindicatelor este în întreprinderi și instituții, in unitățile unde oamenii muncii își desfășoară activitatea, nu a fost, asigurată în mod practic autonomia sindicatelor, o largă democrație.

Spiritul novator promovat după Conferința Națională de conducerea partidului în toate domeniile nu a fost receptat în măsura cuvenită de către Consiliul Central și în special de către Comitetul său Executiv. în activitatea secretariatului Consiliului Central al U.G.S.R. nu s-a asigurat în suficientă măsură spiritul colectiv de muncă, manifestindu-se serioase neajunsuri în politica de selecționare și pregătire a cadrelor sindicale, în modul în care au îndrumat și au a- jutat practic pe teren activitatea sindicatelor.Măsurile luate în ultimul timp, pe baza documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din februarie a.c., intensa activitate politică și organizatorică de pregătire a congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România s-au înscris in procesul de adaptare a muncii sindicatelor la cerințele și exigențele etapei actuale.Principiile care trebuie să stea la baza activității sindicatului sînt autonomia și democrația sindicală, parte integrantă a democrației noastre socialiste. Pornim de la ideea fundamentală că sindicatul din întreprindere și instituție trebuie să devină baza activității mișcării noastre sindicale. Sindicatul trebuie să reprezinte cadrul organizat de participare a tuturor salariaților la conducerea treburilor economiei, de consultare și dezbatere cu oamenii muncii a hotărî rilor de partid și de stat, în vederea elaborării și aplicării măsurilor luate de partid și de stat pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților.Sindicatul trebuie să-și desfășoare activitatea pe baza unei largi autonomii în rezolvarea problemelor specifice activității colectivului de oameni ai muncii din unitatea respectivă.Pornind de la aceste principii, s-au elaborat și supus dezbaterii proiectul de .statut-cadru al sindicatului, ■care sintetizează rolul, atribuțiile și modul de lucru al sindicatului, precum și proiectul de statut-cadru al uniunii sindicatelor pe ramură de activitate.Consul tind organizațiile sindicale, Consiliul Central trebuie să stabilească măsuri pentru o mai bună organizare a uniunilor pe ramură.Uniunea Generală a Sindicatelor din Republica Socialistă România, al cărui proiect de statut este supus dezbaterii congresului, unește în rîn- durile sale uniunile sindicatelor pe ramuri de activitate și organizațiile sindicale, este chemată să înfăptuiască unitatea organizatorică și de acțiune a membrilor de sindicat pen- ■■tru realizarea politicii generale interne și externe a Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Consiliile județene, municipale și orășenești Vor fi organe de coordonare a activității sindicatelor de pe raza teritoriilor respective pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în problemele economice, profesionale, sociale și cultural-sportive.Un factor important în realizare^ rolului și atribuțiilor ce revin sindicatelor îl constituie atragerea .maselor de oameni ai muncii Ia dezbaterea și soluționarea problemelor ce interesează salariații, astfel ca hotărî- rile și măsurile mai importante a- doptate de organele sindicale să fie emanația clasei muncitoare, a celorlalți oameni ai muncii, a tuturor membrilor de sindicat.Este necesar ca în viitor promovarea cadrelor să se facă numai în urma consultării colectivelor de muncă în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Aceasta va întări democrația muncitorească, controlul maselor a- supra cadrelor, va duce la strângerea legăturii organelor de conducere ale sindicatelor cu masele de oameni ai muncii.Ne exprimăm convingerea că' dezbaterea și adoptarea de către congres a statutului-cadru al sindicatului, a statutului-cadru al uniunii pe ramură, a statutului Uniunii Generale a Sindicatelor și a statutului organelor teritoriale ale sindicatelor vor crea condițiile adecvate pentru ca organizațiile și organele sindicale să-și afirme din plin forța de organizare și mobilizare a maselor, vor duce la întărirea și dezvoltarea democrației muncitorești, vor asigura o reală autonomie a sindicatelor, ver duce , la participarea și mai activă a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.în perioada ce a trecut de la congresul precedent, Uniunea Generală a Sindicatelor din România a desfășurat o intensă și multilaterală activitate pe plan internațional, favorizată de creșterea continuă a prestigiului României socialiste pe arena internațională.Sindicatele din România sprijină pe deplin politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului, cu conștiința fermă că ea corespunde întrutotul intereselor fundamentale și aspirațiilor celor mai arzătoare ale poporului român, cauzei păcii, colaborării și progresului social in lume.Sindicatele din România întrețin legături de prietenie și cooperare cu organizații naționale sau de ramură din 110 țări de pe toate continentele.Uniunea Generală a Sindicatelor din România a situat în centrul activității sale internaționale dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare frățească cu sindicatele din toate țările socialiste. U.G.S.R. consideră că dezvoltarea continuă a relațiilor, adîncirca și extinderea cooperării cu sindicatele din toate țările socialiste corespund atit intereselor construcției socialiste în țara noastră, cît și intereselor întăririi sistemului mondial socialist, sporirii prestigiului și influenței socialismului în lume. în spiritul principiilor internaționalismului socialist, ai neamestecului în treburile interne și al colaborării tovărășești, U.G.S.R. va întări în continuare relațiile frățești cu sindicatele din toate țările socialiste.O dezvoltare deosebită au cunoscut, în acești ani, și legăturile cu organizațiile sindicale de alte orientări și afilieri din țările capitaliste, pornind de la interesele comune ale celor ce muncesc, pe baza principiilor respec

tului reciproc, neamestecului în treburile interne și egalității în drepturi.Raportul exprimă solidaritatea cu lupta clasei muncitoare, a sindicatelor din țările capitaliste împotriva monopolurilor, pentru revendicări e- conomice și sociale, pentru transformări profunde în viața societății, cu lupta legitimă a clasei muncitoare din Spania, Portugalia, Grecia, pentru respectarea libertăților sindicale și de organizare și eliberarea activiștilor sindicali arestați. •Oamenii muncii din țara noastră sînt alături de clasa muncitoare, de sindicatele din țările Americil Latine și se solidarizează cu lupta lor curajoasă pentru o viață mai bună, drepturi și libertăți democratice, pentru asigurarea dezvoltării de sine stătătoare a țărilor lor, împotriva amestecului din afară, a uneltirilor imperialismului.Exprimăm sentimentele noastre de solidaritate cu oamenii muncii din țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa, cu lupta lor împotriva exploatării și asupririi, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru menținerea și consolidarea independenței politice și economice a țărilor lor, împotriva oricăror încercări de încălcare a libertății și suveranității naționale.Relevînd că U.G.S.R. și-a manifestat solidaritatea activă cu mișcarea sindicală din țările aflate încă sub dominația colonială sau a regimurilor care practică discriminarea rasială, raportul. a asigurat pe oamenii muncii și popoarele din Angola, Mo- zambic, Guineea-Bissau, pe toți cei care înfruntă teroarea și represiunile cele mai sălbatice, de sprijinul internaționalist al oamenilor muncii din România în lupta lor dreaptă împotriva colonialismului și imperialismului, pentru cucerirea independenței ?i suveranității naționale.în centrul acțiunilor de solidaritate ale sindicatelor a stat permanent sprijinirea luptei eroice a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste americane, pentru apărarea libertății și a suveranității sale. Reafir- mînd solidaritatea deplină cu lupta poporului frate vietnamez, U.G.S.R. consideră imperios necesar ca S.U.A. să înceteze orice acte de război împotriva poporului vietnamez, să se pună capăt tuturor operațiunilor militare în Vietnam, Laos și Cambodgia, să fie retrase trupele americane din. Indochina, să fie respectat dreptul inalienabil al popoarelor din această regiune de a-și hotărî soarta fără nici un amestec din afară, în conformitate cu dorințele și năzuințele-lor naționale. Sindicatele din România, care întotdeauna au sprijinit lupta popoarelor arabe pentru realizarea aspirațiilor lor legitime spre libertate. bunăstare și progres, susțin poziția consecventă a țării noastre, care consideră că interesele păcii în regiunea Orientului Apropiat cer rezolvarea cît mai grabnică a conflictului pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate, rezolvarea problemei palestinene, recunoașterea dreptului tuturor statelor din această zonă vde a se bucura de securitate și pace.Pentru sindicatele din România, ca și pentru toți oamenii muncii de pe continentul european, de o mare însemnătate ar fi realizarea unor măsuri concrete de natură să ducă la excluderea forței și a amenințării cu folosirea forței în relațiile interstatale, garantarea securității tuturor statelor europene și punerea lor la adăpost de orice agresiune sau imixtiune externă, crearea unui climat care să favorizeze progresul social- economic al fiecărei națiuni în conformitate cu propria sa voință.Ca membră a Federației Sindicale Mondiale încă de la crearea acesteia, Uniunea Generală a Sindicatelor din România și-a adus aportul la activitatea F.S.M. U.G.S.R. consideră că F.S.M. va trebui să-și îmbunătățească activitatea, să sporească eficiența acțiunilor sale, să promoveze neabătut principiile democrației muncitorești, să respecte autonomia organizațiilor afiliate. Uniunea Ge ■ nerală a Sindicatelor din România va milita în continuare în cadrul Federației Sindicale Mondiale pentru lărgirea unității de acțiune, dezvoltarea legăturilor cu organizațiile sindicale internaționale, cu alte forțe progresiste care servesc interesele oamenilor muncii, pentru apărarea drepturilor și libertăților clasei muncitoare, împotriva exploatării de către monopoluri, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru apărarea păcii.Salutînd acțiunile unitare care au loc în Italia, Franța, Japonia și în alte țări din Asia, Africa și America Latină, raportul relevă că o cerință esențială a realizării unității de acțiune este respectarea cu strictețe a dreptului fiecărei centrale de a-și elabora de sine stătător programul și orientarea în funcție de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea, fără nici un fel de amestec din afară. Diversitatea condițiilor social-politice din lume determină interpretarea și rezolvarea diferită a fenomenelor ce apar în societate. De aceea, U.G.S.R. consideră că singurele în măsură să stabilească formele și metodele de muncă sînt organizațiile sindicale respective.Hotărîrile Congresului al X-lea al partidului — se arată în încheierea raportului — deschid noi și strălucite perspective României, marchează ridicarea pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a operei de edificare a societății socialiste. Sindicatele vor întîmpina semicentenarul Partidului Comunist Român cu noi și însemnate realizări în toate domeniile vieții sociale.Cred că sînt în asentimentul dumneavoastră, al tuturor delegaților și invitaților la congres, al milioanelor de membri de sindicat pe care îi reprezentăm, să ne luăm angajamentul solemn în fața întregului popor, în fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a secretarului său general — tovarășul Nicolae Ceaușescu — că vom depune toate eforturile, întreaga noastră capacitate de muncă și pricepere în slujba clasei muncitoare, a poporului român, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, pentru înflorirea continuă a țării, pentru triumful socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI UNIUNII GENERALE
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

DIN CUVÎNTUL P A R TI C I P A N Ț I L O R LA DEZBATERI
Luînd cuvintul, tovarășul GHEOR- 

GHE STUPARU, președintele comitetului sindicatului de la Uzinele „23 August" din București, a. spus : Congresul nostru are înalta misiune de a trece prin filtrul exigenței întreaga activitate a sindicatelor, de a analiza profund și multilateral munca lor în perioada care a trecut de la congresul precedent, de a disocia experiența pozitivă de neajunsurile care s-au manifestat, de a dezbate și aproba, pentru munca viitoare a sindicatelor, orientări novatoare și originale, de a adopta noile statute ale sindicatelor. Lucrez de mai mulți ani în conducerea sindicatului de la Uzina „23 August" și am fost martor la numeroase evenimente din mișcarea noastră sindicală. Pot să afirm însă, că nici unul nu a fost pregătit atît de temeinic și nu a stîrnit atit intereș ca lucrările congresului de față. Explicația o găsim în faptul că oamenii muncii — în dubla lor calitate de proprietari și producători — doresc ca organizațiile lor profesionale să joace un rol major în toate domeniile "vieții so- cial-economice.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea pe care a desfășurat-o comitetul sindicatului din Uzina „23 August", la succesele obținute de colectivul unității în realizarea sarcinilor de plan, la formele de participare a șalariaților la perfecționarea muncii productive.Consider că noul Consiliu Central și sindicatele în general — a spus in continuare vorbitorul — trebuie să-și aducă întreaga contribuție la pregătirea unor acte normative de mare însemnătate. Am în vedere proiectul legii salarizării, proiectul legii organizării și conducerii Unităților economice, proiectul legii planificării și aprovizionării tehnico- materiale a economiei naționale.De asemenea, aș ruga să. fie studiată problema organizării actuale și a modului de desfășurare a controalelor în economi'e, pe baza unor principii mai strins legate de realitățile de azi. Aparatul și mecanismul controlului trebuie să se îmbunătățească în sensul creșterii competenței acestuia, a capacității de. a da indicații și îndrumări în vederea înfăptuirii neabătute a politicii partidului și statului.Avind în vedere că în prezent conducerea unităților economice se exercită de organe colective, din care fac parte reprezentanți ai salariați- lor. ai sindicatului, componență ce urmează să se lărgească în viitor, apreciez că ar fi oportun să se înființeze un singur organ de control pe. plan național, •• care să. depindă direct de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.Am deplina convingere — a subliniat în încheiere delegatul sindicatului de la Uzinele „23 August"— că acest congres se va înscrie în analele sindicatelor ca moment de Însemnătate istorică, va răspunde sarcinilor și cerințelor pe care clasa muncitoare, oamenii muncii le ridică în fața organizațiilor lor profesionale.în cuvintul său, tovarășul DAN 
TEOFIL, președintele Comitetului sindicatului din Grupul industrial de petrochimie Borzești, a spus : Mă aflu încă sub stăpinirea sentimentului de profundă emoție, prilejuit de cuvintul de salut adresat congresului nostru de' către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care ne insuflă nouă, tuturor, încrederea în capacitatea sindicatelor de a contribui cu maximum de eficiență la înfăptuirea mărețului program de înflorire a patriei noastre socialiste, elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.După ce a relevat succesele obținute de petrochimiștii de pe Valea Trotușului, vorbitorul s-a oprit asupra principalelor acțiuni întreprinse de către comitetul sindicatului. Paralel cu organizarea sistematică a dezbaterii cifrelor de plan și \ analizarea atentă a modului cum acestea se îndeplinesc la fiecare loc de muncă, comitetul sindicatului a organizat întrecerea între secții și sectoare, pe bază de chemări lansate și angajamente concrete, asi- gurînd o largă popularizare acestor acțiuni, cu ajutorul ziarului uzinal „Petrochimistul" și al celorlalte forme ale muncii politice de masă.în preocuparea noastră a stat, de asemenea, organizarea unor acțiuni specifice secțiilor de. producție și sectoarelor auxiliare. Aș vrea să relev, în acest sens, ampla acțiune întreprinsă de comitetul sindicatului de „Testare-concurs" prin care am consultat masa de saîariați in problema reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale. Acțiunea s-a soldat cu peste -400 de propuneri valoroase, care au permis Consiliului de administrație al grupului Borzești să ia măsuri eficiente pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație.De o deosebită eficiență s-au dovedit acțiunile organizate de sindicat pe linia promovării progresului tehnic, al dezvoltării mișcării de inovații. Activitatea „Cercului inovatorilor", s-a materializat în cursul anului 1970 prin creșterea substanțială a numărului de inovații, invenții și raționalizări, a căror eficiență se oglindește in cele peste 42 milioane lei economii obținute prin aplicarea lor. Semnificativ este faptul că fiecare al 14-lea salariat al grupului industrial este inovator.Ar mai fi de amintit contribuția comitetului sindicatului la măsurile întreprinse de conducerea administrativă în domeniul organizării științifice a producției și a muncii, la care un aport însemnat l-au adus acțiunile pe linie de propagandă tehmeo-economică, cuprinse in programul „Ecotehnica Bacău ’70 și ’71". Toate acestea âu avut și continuă să aibă un efect pozitiv în perfecționarea procesului de producție și a tehnologiilor de fabricație.în încheiere, vorbitorul s-a oprit asupra unor neajunsuri existente în activitatea comitetului sindicatului și a făcut unele propuneri privind îmbunătățirea muncii, pentru a asigura realizarea integrală a tuturor sarcinilor de plan.

în cuvintul său, IOANA TU
TOR, președintele Comitetului sindicatului Fabricii de stofe „Argeșa- na“-Pitești, a spus : întreprinderea noastră este tînără ca și colectivul ei, format din peste 4 500 saîariați, a căror vîrstă medie nu depășește 20 ani.Comitetul sindicatului a sprijinit comitetul de direcție în organizarea de cursuri de ridicare a calificării, la care participă peste 1 200 muncitori și ajutori de maiștri din secțiile de bază ; s-a început atestarea pe posturi, ne preocupăm de introducerea autocontrolului, îndeosebi la secțiile filatură și țesățftrie ; de asemenea, este în atențiariioastră atragerea spre rezolvarea problemelor importante din întreprindere a inginerilor stagiari. Se organizează cu bune rezultate discuțiile la rampele de control, denumite „față-n față cu marfa produsă", la care participă țesătoare, ajutori de maiștri, maiștri și personalul C.T.C., demonstrații practice la secția filatură, se acordă o mare atenție îmbunătățirii asistenței tehnice în schimburile II și III, ceea ce se oglindește în rezultatele pozitive obținute. Această situație insă nu ne mulțumește și trebuie să spun că organizația noastră sindicală, comitetul sindicatului n-au folosit țoale mijloacele și întreaga capacitate de care dispun pentru mobilizarea sala- riaților în vederea îmbunătățirii calității produselor.La Pitești, în ultimul timp, s-au construit sau sînt în curs de construcție o serie de instituții și alte obiective sociale, care nu pot rezolva însă cerințele unei activități cultural- educative și sportive diversificate pentru marea majoritate a salaria- ților, la acestea concentrindu-se îndeosebi activitatea formațiilor artistice și sportive de performanță. Iată de ce consider că trebuie modificată puțin optica privind investițiile alocate unor asemenea construcții, in sensul că ar fi necesar ca pe lingă fiecare unitate nouă să fie făcute amenajări mai simple, mai puțin costisitoare, dar care să permită organizarea muncii cultural-educative și sportive la locul de producție, cu întreaga masă a șalariaților și a membrilor de familie ai acestora.Vorbitoarea s-a oprit apoi asupra unor probleme încă nerezolvate, între care amenajarea unor laboratoare de cercetare uzinală, pentru care s-a primit aparatură din import la cel mai înalt nivel tehnic, dar care stă nefolosită din lipsă de spații, a căror construcție nu a fost aprobată. Recent, organele locale de partid și de stat au alocat suma de 4 milioane lei. pentru construirea unei moderne cantine în această zonă, industrială. Viitorul apropiat reclamă și construirea unei creșe si a unui cămin pentru . copiii marelui număr de salariate, care lucrează și vor lucra în întreprinderile din partea de nord a orașului Pitești.Prim-topitorul ALEXANDRU 
STOICA, de la Combinatul siderurgic Galați, reprezentant al sala- riaților în comitetul de direcție, a spus : Am fericita ocazie de a arăta, în acest înalt forum a! sindicatelor, că harnicii oțelari din combinatul nostru au realizat pină în prezent peste 5 500 tone metal peste plan, din angajamentul luat de a da pină la 8 mai 1971- o cantitate de 9 000 tone de oțel. în scopul de a mări gama și varietatea de oțeluri destinate economiei noastre naționale, au fost asimilate pînă în prezent peste 125 mărci de oțeluri, din care 9 mărci în cursul acestui an.Și în viitor atenția oțelarilor va fi îndreptată spre obținerea unei calități superioare a oțelului, spre valorificarea întregului potențial de care 

dispunem, făcînd prin aceasta ca economia noastră națională să prospere.Țin șă arăt congresului că întregul colectiv de oțelari, întregul colectiv de siderurgiști, au primit cu vii satisfacții Tezele elaborate de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România. Ca reprezentant al șalariaților în comitetul de direcție, consider că Tezele, al căror conținut a fost dezvoltat în Raportul Consi- liului Central, prezintă o importanță deosebită pentru munca de viitor a sindicatelor. Am în vedere, mai ales, creșterea rolului sindicatelor în organizarea și conducerea adunării generale a șalariaților. Personal, consider că o îndatorire de prim ordin a sindicatului în acest . sens trebuie s-o constituie urmărirea și sprijinirea îndeplinirii hotărîrilor pe care le a- doptă adunarea generală, cit și a propunerilor pe care le fac salariații. Spun aceasta plecind de la convingerea că dacă în combinatul nostru s-ar fi valorificat toate propunerile, sugestiile și criticile făcute de siderurgiști în adunările generale ale sala- riaților, în adunările grupelor sindicale și cu alte prilejuri, rezultatele, ar fi fost incontestabil mai bune.De asemenea, susțin întru totul sublinierea din Raport referitoare la creșterea numărului reprezentanților șalariaților în comitetele de direcție. Această, după părerea mea, va duce la participarea mai activă și mai directă a acelora care lucrează nemijlocit în producție, atît la adoptarea, cit și la înfăptuirea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a mijloacelor de producție, pentru creșterea eficienței economice.Folosindu-mă de acest prilej, vă rog să-mi permiteți să propun in congres, a spus în încheiere vorbitorul, să se instituie sărbătorirea zilei siderurgistului.A luat in continuare cuvintul tovarășul dr. inginer TRAIAN M0- 
CUTA, cercetător Ia Institutul de cercetări și proiectări țiței și gaze — Cimpina, care a spus : în contextul cerințelor și preocupărilor actuale privitoare la îmbunătățirea neîntreruptă a eficienței cercetării și proiectării. aș dori să subliniez unele aspecte pe care le consider mai importante și care condiționează desfășurarea acestor activități la un nivel tot mai înalt. Pe baza rezultatelor și a experienței cîștigate pînă în prezent, ca urmare a noii forme de organizare, se poate afirma cu certitudine că într-un interval de timp relativ scurt colectivul de saîariați din institutul nostru, mobilizat de cbmitețul sindicatului, sub conducerea organizației de partid, a asigurat o mai mare eficiență ciclului cerce- tare-proiectare-aplicare industrială, a obținut o creștere a calității studiilor. a realizat o mai bună orientare a activității de cercetare și proiectare,. spre realizarea cerințelor producției. Preocupările noastre au fost și sînt orientate spre studii care conduc la creșterea rezervelor geologice și recuperabile de țiței și gaze, spre îmbunătățirea și perfecționarea tehnologiilor actuale de foraj și exploatare a sondelor, reducerea chel- tuie’ilor de investiții și micșorarea consumurilor specifice. Acordăm, de asemenea, o importanță deosebită lucrărilor de cercetare, proiectare și asistență tehnică pentru partenerii externi.Cu toate rezultatele bune obținute, a relevat vorbitorul, nici cercetarea și nici proiectarea din industria extractivă de țiței și gaze nu au fost • suficient pregătite pentru a. putea trece la rezolvarea unor probleme mai dificile, de o mare importantă și actualitate, printre care utilizarea cu eficiență sporită a mijloacelor moderne de calcul.Vorbitorul a propus ca Ministerul 

Ă,. Sosirea unor delegații 

de peste hotare

învățămîntului să se preocupe mai mult de testarea aptitudinilor studenților și orientarea celor cu cunoștințe și posibilități reale spre activitatea de cercetare. In același sens, o colaborare mai strînsă între institutele de cercetări și institutele de învățămint' superior ar putea avea consecințe favorabile în selecționarea tinerelor talente. El ă menționat necesitatea acordării unei atenții sporite din partea organului de conducere colectivă și a comitetului sindicatului lărgirii continue a cunoștințelor cadrelor care lucrează în cercetare și proiectare, realizării Unor mai strînse legături între institutele de acest gen din țara noastră.în încheiere, vorbitorul a relevat unele dificultăți care mai persistă în activitatea de valorificare și in special de promovare a progresului tehnic, in soluționarea unor probleme de colaborare pe plan intern, cu alte ministere. Se resimte lipsa de corelare unitară a activității de cercetare în domeniul tehnologic și al utilajului petrolier, ca urmare a separării organizatorice a acestor domenii. De asemenea, nu se depun suficiente eforturi pentru valorificarea pe plan extern a tuturor posibilităților și rezultatelor bune pe care le-a obținut institutul din Cimpina.în începutul cuvîntului pe care l-a rostit, tovarășa CORNELIA SZA- 
MOSSY actrit& la Teatrul de Stat din Tg. Mureș, a arătat : Cunoaștem cu toții, din documentele Congresului al X-lea al partidului, ale plenarei C.C. din februarie, din dezbaterea largă a tezelor Consiliului Central al U.G.S.R. pentru congres și a statute- lor-cadru, conținutul revitalizat al noilor sarcini care stau în fața sindicatelor din țara noastră. Hotărîrile congresului nostru vor fixa drumul pe care trebuie să-l urmăm pină la redresarea unor stări de lucruri care, astăzi, par să aibă încă o așezare ne- judicioasă.Ca membră a unui colectiv teatral, nu-mi este greu să apreciez viața grupei sindicale din unitatea în care activez ; nu-mi este greu să apreciez felul în care și-a desfășurat activitatea organizația noastră sindicală — o activitate care este plasată undeva la periferia atenției conducerii instituției ; și, ca atare, rolul sindicatului este redus la minimum. Am convingerea că prin creșterea rolului organizației sindicale în viața colectivului de muncă se va ajunge la o situație nouă — cînd, prin forța, prin competența sa, grupa sindicală va ști să se arate capabilă și operativă în fixarea judicioasă a coordonatelor în care să se desfășoare producția teatrală. Grupa sindicală trebuie să-și spună cuvintul în problema atît de acută a procesului de perfecționare continuă a mijloacelor de expresie artistică a actorilor profesioniști, in problema atît de actuală a Însușirii celor mai noi cunoștințe despre metodele moderne ale artei scenice. Prin aceasta, sindicatul ar putea interveni în mod eficient pentru lichidarea definitivă a situației, atit de frecvente, cînd artiști cu vechi state de funcțiune se găsesc încă și azi la nivelul cunoștințelor însușite în facultate. Am credința că aceasta ar putea să constituie una din sarcinile majore ale organizațiilor sindicale din teatre. Prin aplicarea în practică a acestei idei, cred că s-ar putea porni procesul de reciclare în teatrele din țara noastră.Vorbitoarea s-a referit, în continuare, la unele probleme legate de sistemul de notare a elevilor din școlile generale și medii, făcînd unele propuneri care' trebuie să stea în a- tenția Uniunii sindicatelor de ramură și a Colegiului Ministerului învăță- mi ntului.Vreau să exprim — a spus în încheiere vorbitoarea — în numele meu și al colegilor mei români și ma

ghiari. deplină adeziune la spiritul înnoitor ce se impune a fi introdus in întreaga activitate a sindicatelor. in etapa actuală de dezvoltare a României în plină înflorire socialistă.A luat apoi cuvintul tovarășul 
ION SOARE, oțelar, președintele Comitetului sindical din secția oțc- lărie a Uzinei „Progresul“-Brăila.Ca muncitor fruntaș în secția turnătorie a Uzinei „Progresul" din Brăila — a arătat vorbitorul — întreprindere care numără peste 1200 saîariați, .și ca unul care activez în organele sindicale de peste 10 ani, remarc o orientare nouă dată de'documentele puse în dezbatere pentru activitatea de viitor a organizațiilor sindicale. Exprimîndu-mi totala adeziune față de documentele prezentate în congres, asigur pe delegații și invitații prezenți că, reîntors în uzină, voi. depune toate eforturile pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, în vederea ridicării activității sindicale la nivelul multiplelor sarcini puse de construcția socialistă în etapa actuală.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele îmbunătățiri ce consideră a fi aduse proiectului de statut- cadru al sindicatului, propunînd ca alegerea comitetului sindical de secție să fie făcută la doi ani.După ce a scos in evidență aportul grupelor sindicale la activitatea economică a uzinei, concretizată in faptul că în anul 1970 producția de oțel a crescut cu 124 la sută față de 1965, iar productivitatea muncii a fost sporită în aceeași perioadă cu 127 la sută, delegatul brăilean a reliefat unele rezerve interne insuficient valorificate. atit pe linia sporirii productivității muncii, cit și în domeniul îmbunătățirii calității pieselor turnate.La fel ca și alț.i membri de sindicat — a spus apoi vorbitorul — consider binevenită precizarea ca în organele de conducere de la Uniunea Generală a Sindicatelor, la uniunile pe ramuri și consiliile județene, municipale și orășenești să fie aleși muncitori, tehnicieni, ingineri, oameni care lucrează nemijlocit în producție.în încheiere, delegatul a propus ca cota de cotizații care trebuie să rămînă sindicatului să fie hotărîtă de adunarea generală a membrilor de sindicat, astfel incit să se asigure finanțarea multiplelor activități sindicale, în special în domeniile muncii cultural-educative de masă. Mă gîn- desc, de exemplu, la acordarea dreptului sindicatului de a colecta fier vechi din incinta întreprinderii respective, puțind și pe această cale să realizeze venituri, care apoi să fie investite la dezvoltarea bazelor cultural-sportive, organizarea unor schimburi de experiență etc.Președintele Consiliului municipal al sindicatelor Brașov, tovarășul - 
HAI ȚOȚIA, după ce a transmis, din partea constructorilor, de tractoare și autocamioane, a tuturor șalariaților municipiului Brașov, români, maghiari, germani, urări de deplin succes lucrărilor Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor, și-a exprimat deplina satisfacție față de cadrul și nivelul superior ce s-a asigurat pregătirii și desfășurării congresului, în spiritul măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c. și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care au deschis largi perspective dezvoltării și perfecționării întregii activități sindicale.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra preocupărilor și sarcinilor de mare importanță ce stau în fața0 sindicatelor pe linia pregătirii profesionale 

a șalariaților, asigurării cadrelor necesare . economiei în continuă înzestrare cu tehnica modernă, relevind rezultatele bune obținute în acest domeniu ; apoi el a arătat că este necesar să se acționeze cu fermitate pentru eliminarea aspectelor de formalism ce s-au manifestat in activitatea sindicatelor din municipiul Brașov, îndeosebi în desfășurarea unor cursuri de pregătire profesională și a conținutului unor teme, precum și pentru aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice dobîndite. Vreau să arăt congresului că ministerele, comitetele uniunilor pe ramuri, organizația U.T.C., care are multe sarcini din punct de vedere al pregătirii profesionale a tineretului și educării acestuia, și chiar noi am manifestat o insuficientă operativitate și insuficientă receptivitate față de problemele ce trebuie rezolvate in școlile profesionale, in cadrul celorlalte cursuri profesionale.Apreciind că în proiectul de statut al U.G.S.R. a fost inclusă propunerea privind crearea Consiliului pentru problemele economice și pregătirii profesionale (art. 14 a), a propus ca și în statutele uniunilor organelor teritoriale și sindicatelor să se prevadă organizarea de comisii profesionale. Totodată, vorbitorul a propus să se studieze posibilitatea organizării la centralele industriale și la întreprinderile mari a unor „cabinete ale pregătirii profesionale", iar în municipiul Brașov să se creeze „Casa tehnicii", instituție care să polarizeze întreaga activitate din acest domeniu.în încheiere, vorbitorul a asigurat congresul, conducerea partidului șl statului, că oamenii muncii din municipiul Brașov, mobilizați de sindicate, vor activa neobosit pentru realizarea în mod exemplar a sarcinilor planului de stat pe anul 1971 și a întregului cincinal, pentru înfăptuirea angajamentelor asumate.Luind cuvintul, tovarășa VIORICA 
MAXIM, președinta Comitetului sindicatului de Ia Fabrica de confecții „Mondiala" din Satu Mare, a arătat că organizațiile sindicale de la Combinatul textil din Satu Mare cuprind în rîndurile lor peste 8 000 membri de sindicat in 7 întreprinderi cu profil textil — confecții, tricotaje, țesături, filaturi și pasmanterii. Sarcina principală care a stat în centrul atenției comitetelor sindicatelor din aceste unități a fost de a se asigura participarea mai activă a colectivelor de muncă la conducerea activității economice și sociale, pentru sporirea continuă a producției și eficienței. în cincinalul încheiat, toate unitățile combinatului au înregistrat ■ creșteri substanțiale de producție ; la confecții, creșterea a fost de 30 la sută, iar la țesături și tricotaje producția s-a triplat.Pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan pe acest an — a spus în continuare vorbitoarea — conducerea combinatului a stabilit un ansamblu de măsuri, dintre care ajnin- tesc profilarea, . specializarea întreg prinderilor și îmbunătățirea calității produselor. Comitetele sindicatelor vor sprijini aplicarea acestor măsuri.Există însă unele probleme care depășesc competența combinatului, pentru rezolvarea cărora trebuie să fim sprijiniți mai concret de către M.I.U. și Comitetul uniunii. Deși ne aflăm Ia sfîrșitul primului trimestru, nici pînă în prezent planul de producție nu este acoperit cu contracte și nu este corelat pe baza structurii reale a sortimentelor, pentru a se ține seama și de mobilizarea tuturor rezervelor existente la începutul perioadei de plan.Comitetul sindicatului a organizat controlul obștesc muncitoresc asupra protecției muncii și s-a preocupat de realizarea prevederilor contractelor colective de muncă. Dar dacă avem în vedere că peste 80 la sută din salariații combinatului sînt femei, apreciez că nu s-a acordat importanța cuvenită problemelor profesionale și sociale ale femeilor. Am în vedere faptul că actuala capacitate a cre- șelor și căminelor noastre nu corespunde cerințelor. Cantina este amplasată într-o încăpere necorespunzătoare și are o capacitate mică.Întrucît fac parte din consiliul de administrație — a spus în încheiere vorbitoarea — ar trebui să am contingență cu toate întreprinderile combinatului, lucru imposibil de realizat în , actuala structură organizatorică a sindicatelor. Dacă la nivelul combinatului există un organ de conducere pe linie de stat, care coordonează întreaga activitate economică a unității cu statut de centrală, ar fi logic ca și pe linie sindicală să fie la fel.In cuvintul său, HELMUT GUN- 
DISCH, președintele Comitetului sindicatului de Ia Fabrica de încălțăminte „8 Mai" Mediaș, a arătat că birourile grupelor sindicale, comitetul sindicatului fabricii, în baza cunoașterii concrete a fenomenelor din întreprindere, au reușit să abordeze cu mai multă competență problemele economice și social-culturale.Preocupîndu-se de activitatea educativă, prin prisma intereselor generale ale colectivității, în baza consultării activului sindical, comitetul sindicatului a organizat un număr

Pentru a lua parte la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, au mai sosit, în Capitală Hassan Abdulla Mohamed, membru al Comitetului Central și al Secretariatului General al Federației Sindicatelor din R. A. Yemen, însărcinat cu afacerile externe ; delegația Centralei generale a servi

important de acțiuni de masă pentru întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei în producție. Amintesc, de asemenea, a arătat vorbitorul, dezbaterile organizate cu maiștrii și birourile grupelor sindicale pe tema ale îmbunătățirii organizării și conducerii producției, dezvoltării răspunderii profesionale a șalariaților, valorificării posibilităților de îmbunătățire a calității produselor, schimburile de opinii cu tinerii absolvenți ai școlilor profesionale și alte acțiuni, ale căror concluzii au fost în- . sușite și valorificate de comitetul de direcție și care au condus la eliminarea unor carențe în organizarea muncii. S-a dezvoltat opinia colectivă față de fenomenele și manifestările negative, ceea ce se reflectă în întărirea disciplinei în muncă, în mai buna folosire a timpului de lucru destinat producției.Toate acestea sînt urmări firești ale faptului că am reușit să imprimăm muncii educative un caracter de masă, să colaborăm eficient cu organizația U.T.C., avînd în permanență concursul comitetului de direcție. Am cultivat prietenia și frăția intre salariații noștri de toate naționalitățile, frăție ce are tradiție de veacuri pe meleagurile noastre. Această frăție s-a manifestat în gradul cel mai înalt în urma inundațiilor de anul trecut, cind orașul nostru a avut mult de suferit. La chemarea partidului, salariații întreprinderii, toți locuitorii orașului, indiferent de naționalitate, au adus o contribuție importantă Ia recuperarea pagubelor materiale, pentru restabilirea urgentă a producției.Analizînd rezultatele în spiritul exigențelor actuale, considerăm că în munca educativă sînt încă suficiente posibilități pe care va trebui să le valorificăm in educarea socialistă a șalariaților. pentru dezvoltarea răspunderii lor profesionale față de calitatea muncii și a producției, creșterea continuă a eficienței acestora. Apreciez că prevederile proiectului de Statut-cadru al sindicatelor creează largi posibilități pentru manifestarea potențialului organizatoric al sindicatelor, pentru sporirea contribuției lor în soluționarea multiplelor probleme ale activității economice, social-culturale. Propun ca, împreună cu cinematografia, să se studieze posibilitatea realizării unor filme educative de scurt metraj, specifice ramurilor de producție, prin care să se generalizeze experiența bună din diverse domenii de activitate.Președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile de construcții și materiale de construcții, tova-
MIRCEA GEORGESCU, a arătat că în amplul și dinamicul proces de transformări înnoitoare ce caracterizează economia noastră, celor peste o jumătate de milion de constructori — organizați în sindicate — le-a revenit și le revine, în continuare, un rol de mare însemnătate. Cînd spunem că țara este un imens șantier nu facem o simplă figură de stil, pentru că nu este colț de pă- mînt românesc unde să nu întîlnim schela și țesătura de oțel-beton, devenite un simbol al vieții noi, pe care poporul și-o făurește, liber și stăpin pe soarta lui.în marile realizări, obținute în îndeplinirea planului de investiții in cincinalul 1966—1970, își găsește expresia și contribuția adusă de către sindicate. Examinînd critic activitatea desfășurată, descifrăm — alături de fapte pozitive — o serie de neajunsuri care s-au manifestat în munca noastră și, desigur, au limitat posibilitățile obținerii unor rezultate mai valoroase. Carențele manifestate au fost temeinic analizate în recenta Conferință a Uniunii sindicatelor de ramură, care a stabilit, în lumina indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R., din februarie a.c., măsuri privind îmbunătățirea formelor și metodelor de muncă, astfel ca fiecare organizație ' sindicală, Comitetul uniunii, să devină un organism activ, dinamic, receptiv la nou, la cerințele și preocupările masei de saîariați.Este cunoscut — a arătat în continuare vorbitorul — că în actualul cincinal, constructorii au datoria de cinste de a pune în valoare, cu rezultate economice maxime, un volum de investiții mai mare decît cel realizat în ultimul deceniu.Pentru înfăptuirea acestor sarcini, consider ca o datorie principală a Comitetului uniunii, a tuturor organelor sindicale din construcții, de a milita pentru folosirea echilibrată și ritmică, pe tot parcursul anului, a potențialului existent pe șantiere, condiție esențială pentru scurtarea duratei de execuție și de punere în funcțiune a obiectivelor.După ce a relevat necesitatea ca organele de reăort să studieze șl să rezolve o serie de probleme legate de mecanizarea muncii în construcții, vorbitorul a încheiat: Consider că ar fi necesar să se reexamineze, de către organele în drept, profilul unor specialități și meserii cuprinse în actualele nomenclatoare — unele dintre ele destul de înguste, altele înrudite — și reunirea lor în meserii de profil mai larg. O asemenea calificare polivalentă ar avea influențe favorabile asupra utilizării mai judicioase și cu continuitate a forței de muncă pe șantiere, asupra stabilității cadrelor, eliminării fluctuației, creșterii ciști- gurjlor.

ciilor publice din Belgia, formată din Firmen Delecluz și John Camberlen, secretari naționali ai centralei ; reprezentantul uniunii naționale’a muncitorilor din Republica Ciad, Saralta Pierre Aime, membru al Comitetului central al Uniunii.
(Agerpres)
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DIVERSCheia succesuluiAcum doi ani, tînăra Csiszar Elisabeta, care absolvise facultatea de muzică din cadrul Institutului, pedagogic din Tg. Mureș, s-a reîntors în Pir, satul său natal din județul Satu Mare. La scurt timp după aceasta, în școala în care ea învățase cu ani în urmă primele noțiuni muzicale au luat ființă un cor format din 120 de copii și un cerc de vioară. Anul trecut a apărut pe scenă o nouă | formație muzicală — corul de I cameră alcătuit din 30 de fete | din clasele IV—VIII. Sub bagheta „magică" a profesoarei I lor, cele 30 de voci de aur ale I Pirului s-au armonizat într-un * timp record, reușind să se im- I pună în fața altor formații si- I milare cu tradiții din orașul I Satu Mare. Nu demult, ele au . ocupat primul loc la concursul I „Ștafeta cutezătorilor", obținîr.d I dreptul de a reprezenta județul 1 în etapele următoare ale acestei j competiții. Este, fără îndoială, | meritul lor, dar și al dirijoarei, I care, găsindu-și cheia propriei ■ vocații, le-a dat „tonul" acestui I succes și — sperăm — al celor I viitoare.

rută îără oprire pentru legume și fructe
ale chimiștilor

craioveni

În monedă forteProces public la Constanța. ■ 
Inculpați — Petre Frigioiu, fost I 
responsabil al restaurantului și | 
hotelului „Continental", și com
plicele său Ion C. Nicolae. Acu- I 
zațiile : trafic de valută, specu- I 
lă cu aur, nedreaptă luare. In ' mai puțin de 3 ani, de exemplu, t P.F. a agonisit — prin diferite | 
operațiuni ilegale cu valută și | 
metale prețioase sau prin „tai- . 
nurile" pe care le primea in I 
fiecare seară de la ospătari — I 
mai mult de o jumătate de mi- * lion lei. Pentru infracțiunile I 
săvirșite — după încheierea tu- I 
turor „conturilor" din instanță, | 
cei în cauză și-au primit plata , 
în monedă forte. In urma sen- I 
tinței pronunțate, ei au fost I 
condamnați la 11 și, respectiv, 
9 ani de închisoare, iar bunurile I 
dobindite pe căi ilicite le-au I 
fost confiscate.

...De pe „pasarela" palierului trei al Halelor Obor, piața interioară ți se desfășoară în fața ochilor imensă, în toată frumusețea și complexitatea ei : larmă, forfotă, platouri multicolore, abundent aprovizionate. Ce alimente de sezon se găsesc în piață? Aproape toate sortimentele. Unitățile I.P.V.L.F. (întreprindere nou creată, componentă a Centralei de producție, valorificare, industrializare a legumelor și fructelor) oferă acum, spre sfîrșitul sezonului rece, cantități îndestulătoare de cartofi, varză murată și crudă (de Bruxelles), fasole albă, rădăcinoase, roșii, castraveți și ardei de seră, salată verde, spanac, andive, ridichi, praz, sfeclă, mere, pere, prune afumate, ouă și păsări.Atrage atenția calitatea produselor puse în vînzare (substanțial îmbunătățită față de anii trecuți) ; se fac, de asemenea, remarcate preocupările întreprinderii pentru pre- ambalare și în general pentru condiții civilizate de prezentare a produselor alimentare. Să revenim însă la problema nr. 1 — fondul de marfă destinat aprovizionării populației. Directorii I.P.V.L.F. ne spuneau că ■principalul scop al întreprinderii și centrelor ei de producție și achiziție este corelarea producției cu consumul. într-adevăr, aceasta este problema-cheie a comerțului cu legume și fructe ! Corelarea despre care ni s-a vorbit se identifică de fapt cu buna aprovizionare. Se are prin urmare în vedere evitarea „exploziilor" de marfă și a momentelor de goluri artificiale, evitarea degradării legumelor, a pierderilor, extinderea comerțului cu legume în toate sezoanele anului.— Ce s-a întreprins practic în a- ceastă direcție ? Răspunde I. Grecu, director comercial :— Reglarea aprovizionării pieței în funcție de cerere este o treabă extrem de dificilă, care pretinde pricepere, timp și răbdare. în condițiile cînd, practic, nu puteam influența prea mult producția — I.L.F. fiind in trecut doar o întreprindere intermediară între producător și piață — am reușit, totuși, prin insistențe față de producător, prin stimulente materiale, prin relații comerciale iriter- județene și cu sprijinul direct dat de Consiliul popular al municipiului București, să aducem pe piața Capitalei — în 1970 — 122 000 tone de legume, față de 90 000 tone cîte s-au vîndut cu un an în urmă. E o creștere substanțială, iar efectul se vede• direct pe piață. Avem rezerve suficiente de marfă pentru a face lin „legătura" dintre vechea și noua producție.— Se I.P.V.L.F. roasă în legume ?— Experiența anului trecut nu este pe deplin valoroasă. Sistemul practic de aprovizionare din trecut n-ar putea exclude nici în viitor carențele în ritmicitatea primenirii rafturilor, risipa, dezasortarea pieței și magazinelor. Reorganizarea întreprinderii a avut ca scop tocmai netezirea terenului pentru introducerea .unor practici și sistemp, noi în producerea legumelor, în aprovizior nare1 șl desfacere. îti rioilȘ' Ccindiții nu mai sîntem simpli intermediari între producție și consum. Avem responsabilități mai mari, dar și deplina libertate de a influența și o- rienta producătorul (prin centrele noastre de producție și valorificare amplasate în bazinele legumicole) în direcția realizării sortimentelor de marfă care interesează populația, de a dirija nemijlocit legumele spre piață, spre export, sau spre propria industrie de conserve.Am invitat pe tov. director să ne vorbească mai pe larg despre posibilitățile actuale și viitoare de producție și aprovizionare.— Ca și în trecut, încheiem contracte cu producătorii (I.A.S. și C.A.P.). Acum, însă, I.P.V.L.F. — ca răspunzătoare unică în ce privește producția și valorificarea totală a legumelor și fructelor — are în plus posibilitatea concretă de a interesa și chiar determina producătorii să respecte cu rigurozitate contractele. Cum ? între noi și producători s-au creat premisele unei strînse laborări și întrepătrunderi interese. De pildă : noi avem obligația de a procura producătorilor semințe, materialele pentru răsaduri, sere, solarii. în funcție de respectarea contractelor li se acordă, de asemenea, credite, avansuri bănești. Au

deci față de noi și obligații materiale, sînt interesați să producă ceea ce se cere pe piață, marfă calitativ superioară, pentru că în funcție de acești factori vor oscila în final cîști- gurile lor personale.— Ce s-a întreprins concret pentru aprovizionarea pieței în 1971, care sînt sistemele noi de circulație a mărfii ?Am aflat că I.P.V.L.F. a contractat pentru 1971 un volum de marfă corelat cu cererea pieței, net superior anului trecut : 185 000 tone de legume față de 122 000 tone vîndute în 1970. Iată cum se prezintă situația contractelor la principalele sortimente :
SortimentulTomateCeapăVarzăRădăcinoaseCartofi
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Plan pentru197152 400 tone27 800 „35 200 „14 200 „25 400 „care nu seDe remarcat un fapt poate desprinde din grafic un volum incomparabil mai mare de marfă față de anii trecuți va fi obținut în solarii și sere. Scopul ? Realizarea unei aprovizionări permanente cu legume proaspete, la prețuri acceptabile.Ni s-au furnizat și cîteva noutăți despre circulația mărfii. Nu o dată întreprinderea de valorificare a legumelor și fructelor a fost criticată pentru că oferea marfă depreciată. Cum se știe. în mare măsură legumele se degradau datorită drumului greoi, încîlcit, pe care erau nevoite să circule, de la producători spre sacoșa cumpărătorului. Directorii I.P.V.L.F. ne-au informat că pentru 1971 sînt prevăzute măsuri drastice în scopul scurtării drumurilor, evitării depozitărilor inutile. Astfel, ponderea cea mai mare din volumul total de marfă necesară Capitalei va fi acoperită de județul Ilfov și de județele limitrofe : Ialomița, Teleorman, Dîmbovița. Se vor crea totodată condiții pentru aprovizionarea directă. Pentru acest an este prevăzut ca 60—70 la sută din cele 185 000 tone de legume și fructe să facă doar un singur drum : cel care „leagă" grădina de magazin și piață.Avind astfel de intenții, I.P.V.L.F. nu-și va mai putea permite, ca în

trecut, să disperseze propriile forțe alergînd după marfă (puțină) pe la sute de contractanți. Ea va încheia contracte din ce în ce mai restrinse ca număr, dar pentru „partide" mari de produse. în final, se urmărește profilarea și specializarea producătorilor : o unitate, două, vor răspunde de producția tomatelor, alte cîteva de cea a cartofilor ș.a.m.d. în acest fel, fără îndoială, fondul de marfă va putea fi mult mai ușor realizat, îmbunătățit calitativ, urmărit în fazele de producție și livrare, iar cheltuielile de circulație vor scădea considerabil, creînd posibilitatea ieftinirii produselor.Pe agenda de lucru a conducerii I.P.V.L.F.-București am găsit trecute și alte preocupări pentru perfecționarea comerțului cu legume și fructe. Directorul întreprinderii spunea că intenționează să șteargă complet din amintirea cumpărătorilor (mai ales a celor din cartierele mărginașe) impresia deplorabilă, dar justificată, că Ia unele magazine de legume s-ar practica încă un comerț rud mentar, de tarabă. Măsurile, luate in această direcție au două scopuri distincte : a) extinderea preambalării ; b) renovarea și modernizarea magazinelor și piețelor. începînd chiar din acest an, întreprinderea intenționează ca o serie de sortimente — cartofi, fasole, ceapă, zarzavat de supă etc. — să se vîndă în special preambalate. De altfel, 40 000 tone din volumul total de marfă vor fi vindute în plase, pungi de plastic, saci ș.a.m.d. Pe de altă parte, în 1971 vor fi modernizate sau amenajate corespunzător pretențiilor actuale încă 60 de magazine pentru desfacerea legumelor și fructelor. De asemenea, vor fi extinse autoservirea, servirea la domiciliu.I.P.V.L.F. are, după cum se vede, intenții multe. Realizarea unora dintre ele se conturează de pe acum. Va reuși efectiv și definitiv să se debaraseze de vechile slăbiciuni, să practice un comerț civilizat, să asigure ritmicitate în aprovizionare, abundența necesară de sortimente ? Se pare că da. Nu riscăm însă un răspuns ferm. Acest răspuns va veni în curînd singur, in plin sezon, cînd comerțul cu legume și fructe se va prezenta concret la marele examen cu publicul.

CRAIOVA (Corespondentul „Scînteii" N. Țuicu). — Colectivul de muncă al Combinatului chimic Craiova obține noi importante succese în nirea angajamentelor întrecerea socialistă, producției peste plan de la' începutul anului și pînă în prezent se ridică la peste 28 milioane lei. în această perioadă, au fost produse peste plan mai bine de 1 000 tene îngrășăminte chimice substanță activă. Ca urmare a îmbunătățirilor procesului tehnologic, producția totală de îngrășăminte realizată depășește cu 37 000 tone realizările din cursul trimestrului IV al anului trecut.în urma unui studiu, întreprins de un colectiv de specialiști. s-a pus la punct tehnologia de fabricație a unui nou tip de îngrășăminte pe bază de acid azotic și dolomită, numit nitro- calcar. Noul produs se folosește cu deosebită eficientă pe terenurile acide și are dublu scop : de îngrășămînt și de amendament. Au și fost produse, cu succes, primele șarje de nitro- calcar la scară Combinatul chimic va astfel produce. Dină la tul anului, 100 000 tone calcar, îr. mai multe sortimente, cu un conținut de calcar în funcție de aciditatea solului pe care va fi folosit.

îndepli- luate în Valoarea realizată

industrială, putea sfîrși- nitro-

Ml LICEU VILCEANLiceul „VASILE ROAITA" din Rîmnicu-Vîlcea (fost liceul de fete) își sărbătorește semicentenarul la data de 3—4 aprilie 1971.Cu acest prilej, conducerea liceului și elevii acestuia invită la festivitate pe foștii profesori și elevi ai liceului.

poate deci spune că deține o experiență valo- direcția aprovizionării cu

Printre exponatele distinse cu medalia de aur la recentul „Salon internațional de invenții și produse noi" de la Bruxelles se numără un dispozitiv pentru reglarea vitezei motoarelor asincrone. Autori : conf. dr. Kelemen Arpâd și asist, univ. Mircea Crivii, de la Institutul politehnic din, Cluj. Reprezentînd o soluție cu o largă aplicabilitate (la aproape toate tipurile de mașini-unelte) șl cu o eficiență superioară, dispozitivul a și fost brevetat, pînă în prezent, în nu mai puțin de 7 țări (Austria, Anglia, Belgia, Franța, Italia, R. F. a Germaniei și S.U.A.). Dincolo de însemnătatea ei intrinsecă, această realizare de prestigiu a cercetătorilor clujeni ne oferă un bun prilej de a aborda, într-o discuție cu conf. dr. Kelemen Arpâd, unele probleme de un interes mai general, privind cercetarea științifică în contextul efortului constructiv care se desfășoară în țara noastră.

Uscăturiincendiareîntr-una din zilele trecute, Ion Miclăuș și loan Turceanu, din comuna Pui (Hunedoara), au pornit împreună spre terenurile plantate cu viță de vie, hotărîți să le curețe de uscături. Treaba mergea repede și cu spor : pe măsură ce creșteau grămezile cu vreascuri se înmulțeau și fumurile ce se înălțau spre cer ! Și a fost de- ajuns ca... hora focurilor să fie pornită. Pentru că ea a cuprins și a mistuit rapid circa două hectare din pădurea de stejar aflată în apropiere. Cam în a- celași timp, în satul Balșa, o operațiune similară — efectuată, de astă dată, de către locuitorul Avram Groza în propria-i grădină — avea să se soldeze cu arderea unei suprafețe de un hectar și jumătate de pădure și puieți din raza Ocolului silvic Geoagiu. în ambele cazuri, incendiile au fost lichidate numai datorită intervenției prompte a locuitorilor din satele menționate.
code

ArmurierulDeși fierar de meserie, Ion 
Head, din satul Sirbi (Mara
mureș), își punea de la o 
vreme încoace mai in fie
care dimineață barosul în cui 
și pleca pe cărări numai de 
el știute. Spunea că, după efor
turile din ultimul timp, simte 
nevoia să se deconecteze în 
mijlocul naturii. Nu o dată însă, 
după aceste plimbări, fierarul 
se întorcea acasă încărcat de 
vinat. Faptul a început să bată 
la ochi. Și așa, după o plim
bare recentă prin pădure, s-a 
aflat că dumnealui era poseso
rul unei arme de calibrul 16 pe 
care și-o cioplise singur încă 
de acum 4 ani. Faptul nu va 
rămine, desigur, fără consecin
țe. De același... calibru !81 de colegiAccidentat grav, Paul Teodor din Botoșani a fost internat în spitalul de adulți din localitate. Salvarea sa depindea doar de intervenția chirurgicală . la care urma să fie supus. Pentru reușita acesteia, medicii aveau nevoie însă de o însemnată cantitate de sînge pentru transfuzie. Auzind despre ce este vorba, 81 de colegi de muncă ai celui ce era pregătit pentru operație au venit imediat la spital și au oferit în total 3,5 litri de sînge. Acum colegul lor se află în afara oricărui pericol.

Rubrică redactată de :
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SIMBATA, 27 MARTIE, PREMIERA FILMULUI
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Scenariu! : Eugen Barbu, Mihai 
George Voicu. Muzica : Mircea Istrate.

Cu : Florin Piersic, Marga Barbu, Colea Râutu, Toma Caragiu, Florin 
Scârlătescu, Aimee lacobescu, Nucu Păunescu, Ileana Buhoci-Gurgulescu, 
Constantin Codrescu, Nicolae Gărdescu, Carmen-Maria Struja, Constantin Gu
riță, Jean Constantin, Mariella Petrescu.

o Montajul: Adina Codrescu. Costume: Hortensia Georgescu. Decoruri: 
Ștefan Marițan. Sunetul : ing. Silviu Camil.
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— Sinteți autorul a 5 brevete 
în domeniul comenzii motoarelor 
asincrone prin impulsuri, iar 
alte 4 lucrări le aveți in curs de 
brevetare. Ce ne puteți relata 
despre desfășurarea acestei-acti
vități științifice strins legată de 
cerințele modernizării produc
ției ? Oi— După absolvirea facultății am avut șansa de a lucra, timp de 8 ani, în producție, mai întîi la proiectarea de instalații energetice, printre care echipamente de protecție, .telecomandă și automatizare, apoi efectiv la realizarea unor obiective industriale din Cluj, cum ar fi stația de redresare, complet automatizată, pentru alimentarea cu energie electrică a liniilor de troleibuze și a diferitelor întreprinderi („Unirea", „Tehnofrig" etc.). în acest fel, am venit în contact nemijlocit cu o serie de probleme ce necesitau o rezolvare la nivelul științei și tehnicii avansate, soluții noi. Aceste soluții reclamau însă o bună pregătire în domeniul fizicii și matematicii — ceea ce mă face să consider ca al doilea factor important posibilitatea de a mă fi documentat și specializat la catedra de fizică a Institutului politehnic. Astfel, la un moment dat, am avut de rezolvat aspecte ce impuneau o bună cunoaștere a caracteristicilor semiconductorilor, pentru a-i aplica în comanda motoarelor electrice. Era necesară, în același timp, o bună cunoaștere a fenomenelor fizice, în general, și a proceselor fizice care se desfășoară în mașinile electrice. Fără' toate acestea, n-aș fi putut, găsi soluția' corespunzătoare. Nu pot însă să nu precizez că în prezent cunoștințele de fizică ce se predau la politehnică sînt insuficiente pentru rezolvarea unor probleme pe care Ie ridică cercetarea științifică din domeniul nostru. Un rol important în înlăturarea acestei carențe îl va avea reciclarea cadrelor. Există ingineri bine pregătiți pentru producție, care n-au mai avut posibilitatea unei informări Ia zi în specialitate. Pentru ■ ei,. organizarea unor ptirsuri post-univer^itare ar fi de ițn real folos. Tot atit de adevărat este și faptul că noi. cei din învățămînt, nu avem decît de cîstigat dințr-un contact direct și susținut cu producția, pentru a ne afla continuu cit mai aproape de cerințele stringenta ale economiei noastre.— în ce sens vedeți avantajele 
unei îmbinări mai strînse a acti
vității didactice cu cea de cer
cetare, legată strins de realitățile 
producției ?— Cercetarea m-a ajutat să concretizez și să îmbogățesc datele teoretice ale cursului cu aspecte din producție. De altfel există o reciprocitate absolută Necesitatea de a fi informat cu tot ceea ce este nou în domeniul industriei electrotehnice, pentru a face un curs cit mai actual, îmi clarifică direcțiile principale ale dezvoltării acționării electrice, astăzi. O documentare la zi permite orientarea, in practică, spre direcțiile prioritare ale producției. Astfel, realizarea unor motoare electrice de tip nou, comandate prin impulsuri (ca motoarele pas cu pas și asincrone în regim pas cu pas), va duce la noi tipuri de mașini- unelte, proiectate într-o concepție complet nouă. Cunoscînd această

B B Q B B B BOpțiunea școlară și profesională a tineretului este, poate, cea mai discutată problemă psiho-pedagogică din ultimii ani. Care este rezultatul practic ? Potrivit unor păreri larg acceptate, bilanțul „realizărilor" este încă sărac, iar efectele acțiunilor se situează departe de așteptări. Dar să concretizăm.Am asistat, în 1966 — la București și în 1967 — la Cluj, la simpozioane naționale de orientare profesională ; anual aproape au loc sesiuni de comunicări științifice, cursuri șl instructaje cu psihologi școlari ; în presa de specialitate se publică diverse materiale ilustrative — totuși, nici pînă astăzi nu s-au asigurat școlilor acele instrumente de lucru absolut necesare unei activități științifice și realiste de orientare profesională a elevilor. Propu- nîndu-și o îndrumare în cunoștință de cauză a elevilor lor, școlile nu dispun de fișe psiho-pedagogice de studiere a aptitudinilor și capacității elevilor, de metodici adecvate. De asemenea, s-au elaborat extrem de puține monografii profesionale care să prezinte elevilor diversitatea meseriilor prezente azi în diferite ramuri ale economiei naționale, să le explice limpede ce cunoștințe și aptitudini solicită fiecare din ele, ce condiții oferă pentru dezvoltarea personalității tinerilor respectivi. Concret, cine ar fi trebuit să elaboreze asemenea mijloace de îndrumare ?Există pe lingă Ministerul Invă- țămîntului o Comisie de orientare școlară, ai cărei membri reprezintă o serie de instituții competente — Ministerul Muncii. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, Institutul de cercetări pedagogice etc. în fiecare județ și municipiu s-au format colective incluzînd reprezentanți ai forurilor locale de- resort (oficiul forței de muncă, inspectoratul școlar, comitetele județene (municipale) U.T.C., directori de școli etc.). Aceste foruri au largi competențe și posibilități de a pune la îndemîna școlilor, implicit a elevilor, o bogată sursă de informare realistă și obiectivă, de a furniza cadrelor didactice date concrete și instrumente utile de lucru în activitatea de orientare școlară

și profesională. Cu o condiție : să acționeze cu mai multă operativitate, să ofere soluții concrete în direcția îndrumării practice, directe a tineretului școlar. Or. tocmai la capitolele inițiativă și operativitate rezultatele nu sînt pînă acum cele scontate, fapt semnalat și cu alte prilejuri în presă. Recent, la Ministerul învățămîntului a avut Ioc o consfătuire de lucru a Comisiei centrale de orientare școlară și profesională, in care s-a discutat în principal un proiect de organizare a orientării școlare și profesionale în școlile de cultură generală, pentru perioada 1971—1980. Subliniind utilitatea certă a unui asemenea program de lucru, unii participanți la discuție au remarcat — după părerea noastră pe bună dreptate — scadența prea îndepărtată ce se prevede pentru soluționarea unor aspecte esențiale ale acestei activități, necesitatea găsirii mai rapide a unor mijloace eficiente de acțiune în procesul de orientare.Relevînd o asemenea situație, merită însă subliniat în același timp că multe școli, precum și unele inspectorate școlare n-au stat cu ■ brațele încrucișate în așteptarea sprijinului și a' recomandărilor forurilor mai înainte amintite. Așa se face că s-au ivit inițiative interesante atit pe linia cunoașterii științifice a elevilor, a informării lor asupra diversității, importanței și ariei de răspîndire a diferitelor profesiuni, cit și a criteriilor științifice de alegere a lor.— Principala cale în orientarea școlară și profesională a elevilor o constituie procesul de învățămînt însuși, diferitele discipline de studiu pe care le predăm elevilor — consideră prof. Olga Pop, directoarea Școlii generale nr. 5 din București. Introducerea muncii ca obiect de studiu in școala de cultură generală ne oferă acum un cadru foarte propice de informare a elevilor asupra problemelor tehnicii și profilului diferitelor meserii, și mai ales de educare în spiritul interesului și dorinței de muncă. Pentru că una este să vezi pe alții muncind, să auzi vorbindu-se de diferite meserii și alta, să muncești efectiv, să participi la producție. După părerea

mea, buna organizare și desfășurare a activității tehnice-productive a elevilor din ultimele clase ale școlii generale de 10 ani — în unități de producție sau în ateliere-școală — reprezintă o cale deosebit de eficientă de orientare profesională a absolvenților acestei școli.Această opinie este confirmată de faptul că în diferite școli generale în

sibilități de calificare prin ucenicie. „După părerea mea, este un moment esențial al opțiunii — ne spune psihologul Nicolae Crăciunescu — reprezentînd de fapt alegerea meseriei pentru o viață întreagă sau alegerea tipului de liceu — teoretic sau tehnic — care iarăși este determinantă pentru dezvoltarea profesională ulterioară a tînărului respec-

Pe ce căi este formată opțiunea 
școlară și profesională 

a elevilor ?
Ancheta pedagogică

care funcționează clase IX și X, o bună parte dintre elevi, în deplină înțelegere cu părinții, și-au conturat opțiunea profesională pentru diferite meserii și locuri de muncă spre care munca practică din programul școlar le-a deschis orizontul. Dar directorii unor astfel de școli, cu care am stat de vorbă, semnalează o dificultate : lipsa asistenței competente de spe cialitate psiho-pedagogică de care au nevoie colectivele didactice și elevii din școlile generale. Absolvind școala generală, elevii sînt în situația de a opta pentru studiul liceal — teoretic sau de specialitate, cu multiple ramificații — pentru diferitele profile de școli profesionale sau po-

tiv. în acest context, o asistență de specialitate psiho-pedagogică a colectivelor didactice din școlile generale ar fi absolut necesară". în sprijinul afirmațiilor sale, interlocutorul ne relatează un interesant experiment inițiat la liceul bucu- reștean „Ion Neculce", în care-și desfășoară activitatea în calitate de profesor-consilier. După concursul de admitere și începerea anului școlar, circa 274 de elevi din cele opt clase de anul I au fost supuși unor studii și teste de verificare a aptitudinilor. Rezultatele : 70 la sută dintre aceștia au aptitudini certe pentru studiul de nivel mai înalt, pretins de liceul de cultură gene

orientare modernă, putem veni cu soluții tehnice concrete pentru producția proprie de mașini-unelte.în acest spirit pregătim și cadrele necesare. Menționez că. în afara procesului de învățămînt propriu-zis, numeroase cercuri științifice dau posibilitatea unei integrări mai rapide a viitorului absolvent în fluxul cercetării sau al producției. Un exemplu edificator : am elaborat dispozitivul distins cu medalia de aur la Bruxelles împreună cu Mircea Crivii, fostul meu student, actualmente asistent la catedra de utilizarea energiei electrice, din institut.
— Considerați că valorificarea 

potențialului de cercetare din 
domeniul dumneavoastră de ac
tivitate se face în mod satisfă
cător ?Trebuie luate în considerare posibilități — o valorificare teoretică și una practică sau, mai exact, in producție. Pe ambele le consider la fel de importante. Publicarea rezultatelor noastre in reviste de specialitate din Cluj sau ■București, cit și în străinătate, ne . asigură contactul absolut necesar cu colegii care lucrează în același domeniu, o informare la zi și un acces direct la publicațiile străine prin schimb. Recent am avut nevoie, pentru elaborarea unei lucrări de sinteză „Motoăre pas cu pas" — la care contribuția specialiștilor români este meritorie — de lucrări de informare din străinătate, pe care le-am obținut direct de la cele mai mari firme de industrie electrotehnică din U.R.S.S., S.U.A., Japoniaetc., interesate .de rezultatele obținute la noi în țară.Dacă valorificarea activității noastre științifice prin lucrări nu întîm- pină greutăți, valorificarea cercetării în economie, în practică, se face mai lent. După părerea mea, colaborarea între cercetători și întreprinderi s-ar putea efectua mal direct, mai puțin* birocratic, dacă în consiliile științifice profesorale și în consiliile institutelor de cercetare ar fi cooptați ca membri ingineri din producție. Totodată, ar fi foarte bine dacă din comitetele de conducere ale întreprinderilor ar face parte șl cadre didactice, oameni cu experiență în cercetare. Marile firme din străinătate au țn consilii zeci de • profesori și cadre didactice. La noi, din acest. punct de vedere, s-ar pu- teă>crede că există o ruptură între producție și învățămînt. De fapt, lucrurile nu stau deloc astfel. Tot ceea ce am realizat la catedră ori în institut se datorează colaborării cu întreprinderile productive, cu care avem o bună legătură. Pentru brevetele referitoare la dispozitivul și procedeul pentru reglarea vitezei motoarelor asincrone, am primit o serie de propuneri de contracte și colaborare din partea unor întreprinderi ca Uzina „Tehnofrig“-Cluj, Uzina ,.StrunguI“-Arad, Uzina „U- nirea“-Cluj, Întreprinderile industriale de stat electrocentrale Oradea, G.U.A.P. (grupul Uzinelor de autoturisme Pitești) etc. Aceasta ne confirmă utilitatea eforturilor noastre șt ne îndeamnă să le continuăm cu și mai multă hotărîre.

Convorbire consemnată da 
Elena MANTU

două
Convorbire cu conf. dr. 

KELEMEN Ârpad 
Institutul politehnic din Cluj

rală, 28 la sută au aptitudini manuale mai dezvoltate și poate erau mai 'bine încadrați într-un liceu de specialitate, circa 2 la sută din total nu corespund cerințelor liceului etc. Notele obținute de elevi în trimestrul I de școală au confirmat în general rezultatele studiilor psiho- pedagogice. „N-ar fi fost mai nimerite asemenea cercetări și sondaje în ultimele clase ale școlii generale, înainte de concursul de admitere în liceu, nu s-ar fi asigurat în acest fel o mai obiectivă orientare școlară a elevilor — se întreabă, pe bună dreptate, interlocutorul. Eu cred că da 1“După cum se știe, pînă acum psihologii școlari (circa 40 pe întreaga țară) au fost încadrați de regulă în licee. Nu-i mai puțin adevărat că și aici contribuția lor la orientarea elevilor este destul de redusă deoarece nu li s-au stabilit cu precizie locul și atribuțiile concrete în școală. Drept care — așa cum ne-au semnalat cițiva dintre interlocutorii noștri — unii directori de școli îi consideră „de prisos", utilizîndu-i la acoperirea diferitelor ore „libere", la -elaborarea unor rapoarte și dări de seamă. La rîndul lor, unii dintre acești psihologi nu manifestă interesul cuvenit în studierea și adîncirea îndatoririlor pe care le implică funcția lor. Tot astfel, laboratoarele și cabinetele de orientare școlară și profesională, inițiate cu cițiva ani în urmă, nu-și onorează pe deplin menirea nici sub aspectul informării, nici al studierii și îndrumării aptitudinilor și . capacităților elevilor. Experiența și rezultatele interesante ale unor asemenea cabinete — cum este cel de la Liceul nr. 3 din Brașov, de exemplu — datorate mai ales inițiativei și strădaniei colectivelor respective, sînt prea puțin popularizate și sprijinite de forurile de resort. Abordînd a- ceste aspecte, consfătuirea de lucru a Comisiei centrale de orientare școlară și profesională a dezbătut și un proiect de regulament pentru funcționarea profesorilor-consilieri, modalitățile unei mai temeinice pregătiri a acestora. Rămine ca acest proiect să fie grabnic definitivat.
Subscriind în marea majoritate

B B B B B B &ideii că procesul de învățămînt constituie principala cale și în orientarea școlară și profesională, numeroase cadre didactice opinează că nu trebuie minimalizată nici contribuția celorlalte mijloace : legătura cu întreprinderile și instituțiile, vizitele, excursiile. întîlnirile cu reprezentanți ai diferitelor profesiuni, cercurile de elevi etc. „Un aspect paradoxal — consideră prof, emerit Sorin Petre, inspector la Inspectoratul școlar al municipiului București, într-o amplă scrisoare trimisă redacției. — mi se pare acela că tocmai beneficiarii direcți ai acțiunii de orientare școlară și profesională, adică cei ce au nevoie de cadre, nu ne sprijină suficient. Multe școli profesionale dau vina pe școala generală că nu le asigură un număr mai mare de candidați la examenele de admitere, dar nu întreprind aproape nimic pentru atragerea și dezvoltarea interesului elevilor pentru meseriile și specialitățile din profilul lor. Un beneficiar, de u-n gen specific, este și învăță- mîntul superior. Este adevărat, el . sprijină într-o anumită .măsură liceele în activitatea de orientare profesională. Dar și aici se constată anumite deficiențe. De exemplu, broșura „Admiterea în învățămîntul superior" se limitează la precizarea rețelei instituțiilor și facultăților, a condițiilor de admitere și programelor disciplinelor de concurs, dar nu lămurește pe deplin absolvenții de liceu asupra planului de învățămînt al fiecărei secții, asupra cîtcrva din aptitudinile de bază necesare unui student pentru a face față cerințelor studiilor respective, asupra perspectivelor de plasare în muncă după absolvirea facultății etc“.O concluzie se impune de la sine : este nevoie de o intervenție mai fermă, mai concretă și operativă din partea tuturor! factorilor educativi — în principal a Ministerului învățămîntului — ce concură la organizarea și desfășurarea activității de orientare școlară și profesională a tineretului școlar, pentru conturarea unui sistem al acestei activități și a unei structuri organizatorice active.
Florica DINULESCUI
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Primire
h Consiliul de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, a prițnit 'marți pe dr. Dușan Vejnovici, președintele Comisiei federale pentru relațiile culturale cu străinătatea din R.S.F. Iugoslavia, care ne vizitează tara.La primire, desfășurată intr-o atmosferă cordială, a participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

A fost prezent Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea, în continuare, a relațiilor dintre cele două țări in domeniul învățămîn- tului și al culturii. (Agerpres)

Întîmpinăm gloriosul 
semicentenar al partidului 

cu noi succese 
in construcția socialistă

Semnarea Programului de colaborare în domeniul 
învățămîntului și culturii între Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă 

Federativă IugoslaviaLa 23 martie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Programului de colaborare în domeniul invățămîntului și culturii între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru perioada 1971—1972.Programul prevede dezvoltarea și. diversificarea colaborării culturale intre cele două țări. El cuprinde acordarea reciprocă de burse pentru specializare, schimburi de cadre didactice și studenți, de delegații în domeniul științei și învățămîntului, artei și culturii. Se prevăd, de asemenea, legături directe între universități și alte instituții de învățămînt, precum și între uniunile de creație, biblioteci și muzee. în program sînt cuprinse turnee ale unor formații artistice, precum și organizarea de expoziții și diverse alte manifestări culturale.Din partea română, documentul a fost semnat de Mircea Malița, ministrul învățămîntului, iar din partea iugoslavă de dr. Dușan Vejnovici, președintele Comisiei federale pentru relațiile culturale cu străinătatea.

La solemnitate au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al C.S.C.A., reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, C.S.C A., precum și membrii celor două delegații.După semnare, Mircea Malița, ministrul învățămîntului, a oferit un dejun, iar Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în Republica Socialistă România, a oferit un cocteil.
★în timpul șederii în țara noastră, dr. Dușan Vejnovici, președintele Comisiei federale pentru relațiile culturale cu străinătatea din R.S.F. Iugoslavia, a avut întrevederi cu Pom- piliu Macovei, .președintele C.S.C.A., Mircea Malița,’ ministrul învățămîn- tului, Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. Oaspetele a vizitat unele obiective culturale din București. Sibiu, Cluj și Alba Iulia și a avut întrevederi la consiliile populare municipale. (Agerpres)

Pe adresa Comitetului Central al P.C.R., a tovarășului N i c o I a e Ceaușescu, sosesc zi de zi telegrame ale organizațiilor de partid și colectivelor de oameni ai muncii exprimind angajamentul de a obține, în întîmpinarea gloriosului semicentenar al partidului, noi succese în opera de construcție socialistă. Astfel, în telegrama trimisă de Comitetul municipal Mediaș al P.C.R. se spune:Plenara Comitetului municipal de partid Mediaș cu activul, desfășurîn- du-și lucrările în preajma glorioasei aniversări a semicentenarului partidului, eveniment deosebit în viața întregului nostru popor, se face mesageră a gîndurilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din Mediaș și transmite conducerii partidului, . dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia dragostei și atașamentului nemărginit față de Partidul Comunist Român, față de politica sa creatoare, a hotăririi lor ferme de a îndeplini în întregime prevederile Congresului al X-lea al P.C.R., toate sarcinile care le revin în cadrul programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Trăim, tovarășe secretar general, un sentiment de profundă mîndrie patriotică, de venerație și respect, pentru activitatea laborioasă desfășurată de partid, pentru eforturile și consecvența pilduitoare cu care dumneavoastră personal acționați în slujba progresului și înfloririi României socialiste, abordînd în spirit științific problemele dezvoltării societății contemporane.Sîntem mîndri de vizita cu care ne-ați onorat la începutul acestui an, care a constituit pentru noi un prețios imbold, prin aprecierile privitoare la realizările noastre, prin îndrumările substanțiale pe care le-ați dat. Această vizită a însuflețit colectivele de muncă din municipiul nostru în activitatea lor. determinîn- du-le să reflecteze cu mai multă stăruință asupra sarcinilor care ne revin și să-și sporească angajamentele.

Sub imboldul acestor sentimente, în atmosfera de entuziasm și elan creator, prilejuită de- apropierea a- niversării semicentenarului partidului, atmosferă care a caracterizat întreaga desfășurare a lucrărilor plenarei, uniți prin aceleași idealuri, ginduri și sentimente, prin munca comună rodnică. înfrățită, oamenii muncii din municipiul Mediaș — români, germani, maghiari și de alte naționalități — ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort pentru a realiza și depăși sarcinile de plan, a face din municipiul de pe Tîrnavă un oraș prosper, înfloritor. Exemplul cel mai elocvent al capacității organizației noastre, mărturie a devotamentului față de partid, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, este reflectat în angajamentul nostru ferm de a realiza peste plan o produ'cție industrială globală de 23 000 000 lei, un beneficiu suplimentar de 7,5 milioane lei în condițiile realizărilor tuturor contractelor pentru .export pină la data de 30 noiembrie a.c.In același timp, ne angajăm să e- conomisim 200 tone metal, 450 metri cubi material lemnos, reducînd consumurile specifice la alte materii prime și materiale, în valoare de 3 000 000 lei. Concomitent' vom pune în funcțiune cu 2—4 luni mai devreme G obiective industriale aflate în construcție, respectiv : uzina III de la fabrica de geamuri, hala pentru producția inelelor resort de la fabrica de șuruburi, dezvoltarea capacității producției de sticlă fină de menaj a combinatului Vitrometan, modernizarea filaturii de bumbac de la uzina Tîrnava și altele.De asemenea, vom da în folosință, cu 15—30 zile mai devreme, 550 apartamente, precum și celelalte o- biective edilitar-gospodărești. Aceste angajamente dau glas nestăvilitului avint cu care oamenii muncii din municipiul nostru transpun,în fante politica partidului, pentru ca patria noastră să se înalțe pe noi culmi ale civilizației și progresului.

Ministrul 
afacerilor externe 
a primit pe noul 

ambasador al U.R.S.S.
la București

5Marți, 23 martie a.c., Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Vasili Ivano- vici Drozdenko, în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor sale de .acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste in Republica Socialistă România. (Agerpres)
DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 

“CARTEA SOVIETICĂ 
CONTEMPORANĂ"Sub auspiciile Consiliului General A.R.L.U.S., marți la amiază s-a deschis la Casa prieteniei româno-sovie- tice din Capitală expoziția „Cartea sovietică contemporană". Sînt expuse aproape 500 de cărți și reviste a- părute în Uniunea Sovietică în ultimii ani, lucrări soeial-politice, literare. tehnico-științifice, de artă etc.La manifestare ău participat Mihail Roșianu. președintele Consiliului General A.R.L.U.S.. scriitori, alți oameni de artă și cultură, ziariști români. corespondenți ai presei străine. un numeros public.Ion Moraru. vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură si Artă, secretar al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., și I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, au rostit, cu acest prilej, scurte cuvîn- tări. (Agerpres)

Cronica zilei

.I-U_______ 1____viața internațională
BOLOGNA

CONGRESUL P.S.I.U.P.
• RAPORTUL PREZENTAT DE SECRETARUL POLITIC 

AL PARTIDULUI, TULL1O NECCIIIETTIROMA 23. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : După cum s-a mai anunțat, la Bologna s-au deschis, lucrările celui de-al III-lea Congres al Partidului -Socialist Italian ' al Unității Proletare (P.S.I.U.P.). Raportul de activitate al partidului, prezentat de Tullio Vec- chietti, secretar politic al P.S.I.U.P., a scos în evidență trăsăturile specifice momentului actual pe care îl străbate Italia, activitatea P.S.I.U.P. pentru ca lupta pentru progres social și democrație să înregistreze tot mai multe succese, condițiile complexe în care partidul acționează în prezent. El a analizat apoi perspectivele ce se deschid P.S.I.U.P. ca parte integrantă a mișcării revoluționare de stingă. în lupta pentru apărarea intereselor celor ce muncesc. împotriva exploatării și a capitalului, a gravelor atentate la adresa

democrației organizate de către forțele reacționare și neofasciste. Vec- chietti a vorbit, de. asemenea, despre locul și rolul P.S.I.U.P. in contextul forțelor politice’ italiene, despre necesitatea dezvoltării legăturilor unitare intre toate forțele distingă, pentru a se asigura o alternativă de stingă la actuala coaliție guvernamentală. O mare parte a raportului său a fost consacrată luptei antiimperialiste, acțiunilor menite să pună capăt agresiunii S.U.A. în Vietnam, Cambodgia și Laos, precum și conflictului din Orientul Apropiat.în încheiere, secretarul general al P.S.I.U.P. sra referit la viața internă de partid, făcînd apel la întărirea unității rîndurilor sale, la o mai mare legătură cu masa membrilor săi și restructurarea unor forme organizatorice.
Schimburile economice

externe ale Uniunii Sovietice

Sosirea în Capitală a unei delegații a Grupului italian al UniuniiInterparlamentare și a Grupului parlamentarde prietenie Italia-RomaniaLa invitația Grupului român al Uniunii Interparlamentare, marți după-amiază, a sosit în Capitală o delegație a Grupului italian al Uniunii Interparlamentare și. a Grupului parlamentar de prietenie ' Tțalia- ''' România care ’ v'â '' fâcb’m’’Vizită '.in țara noastră. Din delegație' 'fac parte Alberto Cipellini, senator, membru al Partidului Socialist Italian, președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia-România, Gino Zannini, senator, membru al Partidului Democrat Creștin, vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Italiă-România, Ottorino Monaco, deputat, membru al Partidului Liberal Italian, vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Italia — România, Stefano Vetrano, deputat, membru al Partidului Comunist Italian, secretarul
A apărut:

„LUPTA DE CLASĂ
nr. 3 (martie 1971)

Grupului parlamentar de prietenie Italia-România, Angelo Tansini, senator, membru ăl Partidului Socialist Italian, Arnaldo Zucchini, deputat,. membru al Partidului ț Socialist Italian al Unității Proletare,'1 Osvaldo Rocchini,' 'secretarii!.' 'deiegâ- țief, funcționar lâ SenatPe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Mihail Levente, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare, Traian Ionaș- cu, vicepreședinte, Ilie Rădulescu, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă din Marea Adunare Națională, și secretar al Grupului român al Uniunii Interparlamentare, Gheorghe Mihoc, vicepreședinte al Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Italia, Stan- ciu Stoian, membru în comitetul de conducere al Grupului român al Uniunii Interparlamentare.Au fost de fată Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Sesiunea științifică a » VIntre 22 și 23 martie s-au desfășurat la București lucrările unei sesiuni științifice.- organizată de Institutul de filozofie în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român.în ■ cadrul lucrărilor, la care au participat membri ai Academiei de științe sociale și politice, cercetători științifici și cadre didactice din în- vățămîntul superior, au fost prezentate numeroase comunicări axate pe probleme de filozofie, cultură, estetică și etică. Au fost, de asemenea, dezbătute aspecte privind filozofia și politica, cultura și umanismul în so-

Institutului de filozofie -cietatea socialistă, criteriile valorificării moștenirii culturale, precum și alte probleme de actualitate ale cercetării din domeniul filozofiei.In încheierea lucrărilor, participan- ții la sesiune au adoptat textul unei telegrame adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului ' Nicolae Ceaușescu. în care își exprimă gratitudinea pentru climatul spiritual de liberă exprimare și confruntare a opiniilor,, străin dogmatismului și subiectivismului, . în care își .desfășoară activitatea, angajîndu-se să cinstească semicentenarul partidului printr-o tot mai intensă activitate,
W

■’a ''

•-’te*’

Ansamblul folcloric „Reda", din Republica Arabă Unită, care întreprinde un turneu artistic in țara noastră, a prezentat marți seara pe scena Operei de stat din Timișoara un spectacol de cintece și dansuri populare egiptene. Inspirate din miturile antice și din realitățile contemporane ale acestei țări, melodiile de petrecere și de dragoste, interpretate la instrumente caracteristice artei orientale, ca și dansurile re- prezentînd scene de muncă și de viață au reliefat autenticele comori ale folclorului egiptean.Spectacolul, la care au participat personalități ale vieții culturale și artistice locale, precum și un numeros public, s-a bucurat de un fru- mos succes.■ * Sub auspiciile Institutului Roi- pentru Relațiile Culturale’'cU'Ș.St'răi- nătatea, marți a avut loc la Casa de cultură a I.R.R.C.S. o seară cultuiân

vremeaSUMARPETRE CONSTANTIN. : Victoria socialismului Si unitatea social-politică a întregului popor.V 1.SILE VÎLCU : Valorificarea icapacității de producție a pă- înin tului.MIHAI TELESCU : înfrățiți în munca pentru înflorirea patriei socialiste.Z. ORNEA : Interferențe marxiste în sociologia românească din deceniul al treilea.CONSTANTIN LÂZĂRESCU :. Suveranitate națională, internaționalism socialist.Centenarul Comunei din ParisMIHAIL FLORESCU : Semnificația istorică § primei revoluții proletare.MARIN NEDELEA : Comuna din Paris și experiența puterii de stat in România so- cialistă *MARIN BUCUR : Comuna in literatura românească a ;epocii.I. STROIE : Unitatea dintre filozofie și știință in concepția marxistă.COSTIN MURGESCU : O - întreprindere a incertitudinilor într-o societate a neliniștii.Probleme actuale ale cercetării în domeniul artei româneștiDEZBATERE organizată de INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI. Cuvintul tovarășilor ION FRUNZETTI, M. MIHA- LACHE, OCTAVIAN BARBOSA, DUMITRU MATEI, VLAD FLORESCU, RADU NEGRU, CONSTANTIN JOJA, MIHAI NADIN și referatul de închidere al tovarășului MIRCEA POPESCU.DOCUMENTARȘTEFAN ANDREI : Partidul Socialist din Chile și unitatea de acțiune a forțelor democratice.REVISTA REVISTELORSĂPTĂMÎNA CULTURALA A CAPITALEI : Acesta e adevărul ? (Radu Pantazi) ; A HET : Dezbateri (SimionBuia) ; KOMMUNIST-: Coordonatele noului cincinal sovietic. Scrisori către redacție. Faptul economic și semnificația sa.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 și 27 martie. în țară : Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, cu înnourări mai pronunțate in nordul și estul țării, unde vor cădea ploi locale, mai ales sub formă de averse. In rest, averse izolate în cursul după-amiezilor. In regiunea de dealtși de munte, la începutul intervalului, se va semnala lapoviță și ninsoare. Vîntul va slăbi din intensitate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, local mai coborîte în jumătatea de nord a țării, iar maximele între 5 și 15 grade. In București : Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi temporar noros. Ploi sub formă de averse. Vîntul va slăbi din intensitate. Temperatura în scădere.

în legătură cu declarațiile purtătorului de cuvînt al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, și ale purtătorului de cuvînt al Ministerului Informațiilor și Culturii al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud privind intenția regimurilor de la Pnom Penh și Saigon de a trimite echipe proprii la campionatele mondiale și la Sesiunea Federației Internaționale de tenis de masă. Federația română de tenis de masă declară, în numele sportivilor români, al maselor largi de iubitori ai sportului din țara noastră, că prezența delegațiilor așa-ziselor organizații de tenis de masă ale regimului Lon Noi și ale guvernului marionetă de la Saigon la aceste manifestări sportive este cu desăvîrșire ilegală. Federația română de tenis de masă, sportivii din țara noastră sînt solidari cu pozițiile exprimate în Declarațiile Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. și a Guvernului Re

voluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud din 18 martie a.c. în calitatea lor de exponenți autentici ai poporului khmer și ai populației sud-vietnameze, aceste guverne sînt singurele în măsură a fi reprezentate și a-și desemna delegații la aceste manifestări internaționale.Este imperios necesar ca. Federația internațională de tenis de masă să ia în considerație cu toată responsabilitatea cerințele pe deplin justificate ale acestor guverne ; cerem ca acest for sportiv să adopte măsurile corespunzătoare.Federația română de tenis de masă apreciază că numai în felul acesta se va'asigura o reprezentare adecvată și o bună desfășurare a manifestărilor internaționale respective, se va acționa pentru menținerea și întărirea prestigiului Federației internaționale de tenis de masă, pentru promovarea prieteniei și idealurilor sportive, in spiritul păcii și colaborării internaționale.

rală consacrată Zilei Naționale a Greciei. La manifestare au participat Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Comitetului de Stat pentru Cultură. și Artă și ai I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față Jean Ch. Cambio- tis. ambasadorul Greciei Ia București, și membri ai ambasadei. ,Cu acest prilej, ziaristul Nestor Rateș a împărtășit auditoriului impresii de călătorie din Grecia.Asistența a vizionat apoi un film artistic grecesc.

DPI ÎNTÎLNIRI IN „CUPA ROMÂNIEI" LA fOIBAlIn 8 orașe ale țării se desfășoară astăzi după-amiază o nouă etapă a „Cupei României" la fotbal — optimile de finală, în centrul atenției se situează, desigur, meciurile F. C. Argeț- Steaua (la Tîrgoviște) și U.T.A.- Universitatea Cluj (la Hunedoara). Iată programul celorlalte întîlniri : Sibiu : Cri.șul Oradea-Farul Constanța ; Plo- peni : Metalul București-Petro-

lul Ploiești ; Brașov : Chimia Făgăraș-Dinamo București ; Rm. Sărat : Progresul Brăila-Sport Club Bacău ; Craiova : Politehnica Timișoara-Progresul București ; Tr. Severin : Rapid-C.F.R. Timișoara.
★Stațiile noastre de radio vor transmite pe programul I, cu începere din jurul orei 15,20, toate aceste partide.

★La Institutul de mine din Petroșani a avut loc, în zilele de luni și marți, o sesiune de comunicări științifice, organizată de filiala din localitate a Societății de științe geologice din România, împreună cu catedra de geologie a institutului. în afara membrilor filialei locale au participat ca invitați reprezentanți ai altor filiale similare din țară și ai Institutului de cercetări geologice din București și cadre didactice de specialitate din învățămîntul superior minier.Cele 20 de comunicări prezentate au abordat probleme actuale de importanță economică și științifică, din mineralogie, topografie minieră, stratigrafie, zăcăminte, tehtonică și din alte domenii. Lucrările susținute au reliefat soluții tehnico-științifice noi, corespunzătoare, cu largă aplicare în industria minieră, în scopul sporirii producției extractive și a eficienței economice. în cadrul lucrărilor sesiunii s-au ținut, de asemenea, prelegeri în fața studenților de la Institutul de mine privind unele realizări și procedee tehnice noi din domeniul mineralogiei și geologiei. (Agerpres)

c Renegata : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 20,30.
• Mihai Viteazul : BUCUREȘTI
— 8,15; 12; 16; 20, MODERN — 8;
12; 16; 20, EXCELSIOR — 8,15; 12; 
16; 20, LUCEAFĂRUL " ""
16; 20.
• Secretul din Santa
CAPITOL — 8; 10,45;
18,45; 21,30.
• Romeo șl Julleta :
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, TO
MIS — 9,30; 12,30; 16; 19,30, BU- 
CEGI — 9,15—12 în continuare;
15,15; 19,15.
• Prețul puterii : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 13,30; 21, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21', MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, FLA
MURA — 9; 11,15; .13,30; 16; 18,15; 
20.30. .
0 Ultima relicvă : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Noroc Kekec : TIMPURI NOI
— 9.30—17,15 în continuare.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19; 20,30.
0 Cîntecele mării : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

8; 12;

Vittoria : 
13,15; 16;

CENTRAL

• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MIORIȚA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
o Clanul ' "
9—15,45 în 
RAHOVA 
a îngerii 
15,30; 19.

B. D, intră în acțiune : VITAN 
15.30; 18; 20,15.
Ultimul samurai : PROGRESUL 
15,30: 18; 20,15.
Trlnla verificare : FLACĂRA — 

15,30; 18; 20.
a Asasinul din cartea de telefon
— 9: Cazul Rumeanțev — 10,30;
12.30; 14.30; Amanții — 16,30; 10.45; 
Era noapte la Roma — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
a Bănuit e mortul : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45: 20.30.
a Genoveva de Brabant : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
17,45; 20, PACEA 
a Vagabondul : 
12,30; 16; 19,30.
• Tarzan, omul 
omul-maimută : DACIA 
19,30 în continuare.
• Pe luciul gheței : FERENTARI
— 15.30; 17,45; 20, UNIRE A — 15,30; 
18.
• Lokis : UNIREA — 20,15.
« Băieți buni, băieți răi : LIRA
— 15.30; 18; 20,15. FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
n Medicul de la asigurări : CRIN- 
GAȘI — 15,30, 18; 20,15.
• Un italian în America : VOLGA
— 10—16 în continuare; 18,15; 20,30, 
VIITORUL — 15.45: 18,15.
6 începutul : VIITORUL 
o Mexico '70 : ' AURORA 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.

sicilienilor : ARTA 
continuare ; 18,15; 20,30, 

— 15,30; 18; 20,30. 
negri : GIULEȘTI

junglei ; Tarzan,
- ■ — • 3,30—

• Răzbunarea Știutului : MUNCA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Incineratorul : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului
— 20.
o Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20; (Ia Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale" — sala Co
media) : Fata care a făcut o mi
nune — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30.
o Teatrul
19,30.
o Teatrul 
nor.chio —
q Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat smeul mingea — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
Minl-Jaz cu maxi-haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimblrlcă — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr.

Giulești : Freddy

„Ion Creangă” ; Pi-
16.

Logodnicele aterizează la 
Paris — 19,30.
• Circul .,Globus" : Circus expres 
— 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii.
Terra ’71. Emisiune-concurs 
de construcții tehnice pentru 
pionieri și școlari.

18,30 Economie, știință, conducere. 
Primul pas în adoptarea unei 
decizii economice fundamen
tate științific.
Tragerea Pronoșxpres. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evocări. 
Anul 1930. Feroviarii din O- 
radea ocupă gara în momen
tul opririi trenurilor interna
ționale. Petre Isăcescu reedi
tează, în povestirea sa, acel 
moment Important înscris în 
cronica mișcării muncitorești 
din P.omănia. Din cronică a- 
nului 1930.
Telecinemateca : „Viva Za
pata". Premieră pe țară. In 
rolurile principale : Marlon 
Brando, Anthony Quinn. Re
gia Elia Kazan.
Poșta TV de Ion Bucheru. 
Comuna din Paris — 1871. 
„Paris — cînd se coc cire
șele". Film realizat de stu
diourile de televiziune fran
ceze, pe baza documentelor 
de epocă. Prezintă dr. în 
științe istorice N. Copolu. 
Telejurnalul de noante. 
închiderea emisiunii.

20,00

20,10

22,05
22.15

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La Moscova a avut loc o conferință de presă consacrată dezvoltării schimburilor economice externe ale Uniunii Sovietice, anunță agenția T.A.S.S. Vladimir Alhimov, locțiitor al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S.,' a relevat că s-a încheiat prima etapă a convorbirilor dintre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei pentru încheierea unui acord comercial. De asemenea, a spus el, recent au avut loc convorbiri în legătură cu posibilitățile dezvoltării schimbului de mărfuri dintre Uniunea Sovietică și Spania. Comerțul dintre U.R.S.S. și S.U.A., a spus Alhimov, se află la un nivel foarte scăzut ; el a relevat că „răspunderea pentru aceasta o poartă guvernul Statelor Unite, care a înghețat relațiile comerciale cu Uniunea Sovietică".în privința comerțului cu alte țări, vorbitorul a arătat că în luna aprilie vor continua convorbirile pentru semnarea unui acord cu Japonia și că schimbul de mărfuri so- vieto-japonez s-a dezvoltat conside-
întrevedere

E. Gierek-J. DuclosVARȘOVIA 23 (Agerpres). — Jac-' qqes'ppclos, „membru a! Biroului Politic âl C.C. al P.C. Francez, care, se află la Varșovia cu prilejul sărbătoririi centenarului Comunei din Paris, a făcut o vizită la C.C. al P.M.U.P., unde a fost primit de Edward Gie- rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U-P- în cursul întrevederii, la care au participat și alți conducători de partid polonezi, oaspetele a fost informat -despre: probleme ale construcției socialiste în Polonia .și despre activi-' tatea P.M.U.P. Au fost discutate, de asemenea, probleme ale colaborării dintre cele două partide, anunță a- genția P.A.P.

rabil în ultimii ani. El a anunțat, totodată, că partea sovietică studiază în prezent un proiect englez de valorificare a zăcămintelor de cupru de la Udokan (Siberia) și că nu se exclude posibilitatea ca la această lucrare să participe și Franța și Japonia.Vorbind despre comerțul U.R.S.S. cu R. P. Chineză, Vladimir Alhimov a arătat că. în cursul recentelor convorbiri, „părțile și-au exprimat dorința de a spori volumul schimburilor 1 reciproce de mărfuri".
ÎNDEPLINIREA CELUI DE-AL 

TREILEA PIAN CINCINAL 
IN R. P. UNGARABUDAPESTA 23 (Agerpres). — A- genția M.T.I. a transmis comunicatul Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea celui de-al treilea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R. P. Ungare (1966—1970). în comunicat se arată că producția industrială a sporit cu 35 r Ia, sută, ceea ce, corespunde nivelului “ planificat. Proețufcția ^agricolă globală a crescut cu 16 la sută față de cincinalul precedent. Veniturile reale ale muncitorilor și funcționarilor au sporit, în medie, cu 6 la sută pe an, iar ale țărănimii cu peste 7 la sută pe an.în 1970, Ungaria a întreținut legături comerciale cu 134 de țări, ponderea cea mai ridicată a comerțului exterior ungar deținînd-o statele socialiste.La sfîrșitul anului 1970, populația Utigariei era de 10 347 000 de locuitori. Efectivul muncitorilor activi a crescut în perioada celui de-al treilea cincinal cu peste 300 000.

PROGRAMUL ECONOMIC
AL NOULUI GUVERN INDIANDELHI 23 (Agerpres). — Președintele Indiei, Venkata Varahagiri Giri, a luat cuvintul în fața • deputaților ambelor Camere ale parlamentului pentru a prezenta programul economic al noului guvern. El a arătat că „în urma alegerilor parlamentare anticipate, guvernul a revenit Ia putere cu hotărîrea fermă de a lupta pentru traducerea în viață a programului de transformări economice și sociale". Obiectivele asupra cărora guvernul urmează să-și concentreze atenția, a spus președintele, privesc revitalizarea economiei Ihdiei, înlăturarea șomajului și sărăciei. Reali

zarea acestora implică reconsiderarea unor aspecte ale planului de cinci ani, ceea ce va permite revizuirea și reorientarea unor măsuri cu privire la ritmul și folosirea efectivă a investițiilor în economie, a adăugat el. De asemenea, a spus președintele, guvernul va lansa un plan privind folosirea forței de muncă rurale și va accelera programul de reformă a- grară. Printre alte obiective asumate de guvernul Indirei Gandhi, președintele a mai menționat eliberare^ orașelor de „slums“-uri și stabilirea unui plafon pentru proprietățile urbane.
IRLANDA DE NORD

CRIZA DE GUVERN A FOST SOLUȚIONATĂ, 
DAR PROBLEMELE CARE AU GENERAM RĂMÎN...

„Trupele din Irlanda de Nord, în stare de alarmă" ; „Criza din Ulster" ; „Heath și-a amînat vizita la Bonn". Sub aceste titluri, presa londoneză publică principalele știri despre evoluția crizei politice din Irlanda de Nord, care a cunoscut o agravare bruscă sîmbătă după- amiază, în urma demisiei primului ministru Chichester Clark. Acest fapt, după cum se știe, l-a determinat pe premierul britanic Edward Heath să-și amîne vizita în R. F. a Germaniei. Potrivit ultimelor știri sosite din Belfast, criza de guvern a fost soluționată. Grupul parlamentar unionist din Irlanda de Nord l-a ales marți, cu 24 de voturi pentru și 4 contra, pe Brian Faulkner în funcția de prini-ministru. Brian Faulkner l-a învins pe principalul său rival, William Craig, liderul aripei de dreapta a Partidului unionist, care se opune oricăror reforme pentru îmbunătățirea situației minorității catolice și se pronunță pentru o linie „dură" în Ulster.Noul prim-ministru, care devine automat și liderul partidului, este considerat adept al liniei moderate a unioniștilor.Majoritatea observatorilor își pun însă întrebarea dacă soluționarea crizei de guvern va însemna și sfîr- situl crizei politice, care de multe luni este punctată de incidente sîn- geroase. soldate cu victime, cu însemnate distrugeri materiale. Răspunsurile sînt în general negative.

„Demisia lui Chichester Clark, scrie ziarul „DAILY MAIL", n-a rezolvat nimic și n-a schimbat nimic". La rîn- dul său, „DAILY MIRROR" subliniază că extremiștii unioniști care l-au doborî! pe fostul premier „vor proceda la fel cu oricare din succesorii săi moderați". Pentru mulți, alegerea lui Faulkner apare ca fiind prea „sugerată" de ,1a Londra. De altfel, primul ministru Heath a declarat în Camera Comunelor că va sprijini acel guvern care „va aplica politica pe care noi o considerăm a fi bună". Această declarație a fost considerată de „SCOTSMAN" drept „un ultimatum". O zi mai înainte. de exemplu, „FINANCIAL TIMES" îl prezenta pe Faulkner drept „singurul om capabil pe care West- minster-ul îl acceptă fără rezerve".Desigur. în aceste condiții îi va fi greu, dacă nu chiar imposibil, viitorului premier „să asigure dialogul cu catolicii și protestanții" — scrie „DAILY MAIL".După cum se apreciază aici, singura cale spre soluționarea crizei politice este aplicarea în practică a reformelor economice preconizate, reforme menite să ducă la impulsionarea dezvoltării acestei provincii britanice. la lichidarea discriminărilor — probleme esențiale, care stau la baza tulburărilor permanente din Irlanda de Nord.
N. PLOPEANULondra



t

TRIMISUL SPECIAL AL AGENȚIEI FRANCE PRESSELOVITURA
DE STAT
MILITARĂ ÎN

ARGENTINAAproape de miezul nopții de luni spre marți, în Argentina s-a consumat o a doua lovitură de stat militară în mai puțin de un an : președintele Roberto Levingston a fost răsturnat de aceiași șefi militari care l-au adus la putere.Fenomen devenit de rutină în viața politică argentineană, asemenea lovituri au făcut ca această țară să aibă 15 președinți in ultirqii 41 de ani și ca durata medie a șederii lor la „Casa Rosada" (unde mandatul normal e de șase ani) să fie de doi ani și cîteva luni, incluzînd un record de 24 de ore înregistrat în 1943 de generalul Arturo Rawson.^Secvențele ultimei răsturnări, prevăzute de altfel de multi observatori,
CORESPONDENȚA 
DE LA V. OROS

s-au derulat cu rapiditate, începînd cu discursul radiotelevizat al lui Levingston prin, care anunța înlăturarea generalului Alejandro Lanusse din funcția de comandant al armatei și înlocuirea lui cu generalul Jorge Caceres Monie, șeful poliției federale, explicînd că primul nu ar fi executat anumite ordine prezidențiale care vizau împiedicarea tulburărilor de la Cordoba. Dar principalii șefi militari, reuniți de urgență în clădirea ministerului marinei, au refuzat să accepte îndepărtarea lui Lanusse, afirmînd că ei continuă să-l considere drept comandant al armatei și șef al juntei comandanților militari. Dezavuarea deschisă a autorității prezidențiale s-a extins imediat și în rîndurile comandanților militari din diverse provincii, inclusiv Cordoba. Cînd Levingston și-a dat seama de pierderea completă a sprijinului militar, a acceptat singura alternativă ce-i ră- mînea, adică părăsirea, sub escortă, a palatului prezidențial. în scurt timp, generalul Lanusse anunța într-un „mesaj către națiune" că junta comandanților militari, pe care o conduce, „își va reasuma puterea politică".Ca și în ultimele împrejurări similare, răsturnarea de față s-a petrecut fără nici o vărsare de singe și fără agitații de stradă, de unde se conchide izolarea desăvîrșită a lui Levingston, a cărui cădere era așteptată dintr-un moment în altul, îndeosebi de la agravarea crizei sociale din Cordoba, pe fondul crizei generale din tară.

PEKIN 23 (Agerpres). pentru cultură fizică Republicii Populare Chineze a dat publicității o declarație în care sprijină poziția justă a Guvernului Regal al Cambodgiei și a G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud în le- ' gătură cu intenția regimului Lon Nol-Sirik Matak și a celui de la Saigon de a trimite echipe proprii la campionatele mondiale de tenis de masă dă la Nagoya și la Congresul Federației internaționale.Reprezentarea așa-ziselor organizații de tenis de masă aflate sub conducerea acestor regimuri — se spune în declarație — nu va face

— Comisia și sport a

TRANSMITE :
EN-LAI

„SITUAȚIA SAIGONEZILOR 
A DEVENIT DISPERATĂ11SAIGON 23 (Agerpres). — Intr-o corespondență din Khe Sanh, intitulată „Retragerea", Jon Swain, trimisul special al agenției France Presse, scrie : „Situația saigonezilor care se află încă angajați în sudul Laosului a devenit disperată. Ei trebuie acum să-și croiască drum spre frontieră, abandonîndu-și deseori morții, răniții și armamentul. Potrivit piloților elicopterelor americane, care continuă încă să transporte alimente și muniții soldaților saigonezi prinși în capcană, toate trupele care se mai găsesc de cealaltă parte a frontierei au primit ordinul să se retragă pe jos, deoarece elicopterele nu mai pot ateriza".„Retragerea s-a transformat în derută, soldații saigonezi sînt dobo- rîți ca muștele", a declarat un maior american revenit la Khe Sanh dintr-o misiune în Laos, cu elicopterul ciuruit de gloanțe. Potrivit ultimelor informații, o coloană motorizată saigoneză este imobilizată în Laos din lipsă de carburanți. Ea a fost decimată atunci cînd a pătruns într-un cimp dc mine și a că-

zut în mai multe ambuscade. O coloană de tancuri americane a căzut, de asemenea, într-o ambuscadă, la est de Khe Sanh.După cum au declarat piloții americani, care refuză să-și dezvăluie numele de teama unor eventuale sancțiuni, trupele saigoneze înregistrează pierderi enorme. Panica i-a cuprins pe acești militari care se îngrămădesc în jurul elicopterelor venite în ajutorul lor. „I-am respins cu paturile armelor pentru a-i împiedica să urce la bordul aparatelor — a declarat un ofițer american. Luni, un militar saigonez din zece mai purta cască, unul din 20 mai avea o armă. Ei le aruncă imediat ce sosește un elicopter și sînt înnebuniți de frică".
+

Cartierul general al trupelor saigo
neze a recunoscut, marți, că o pă
trime din totalul forțelor care au in
vadat Laosul a' fost decimată. Sai- 
gonezii pretind că au avut 1 031 de 
morți, 3 985 răniți și 219 dispăruți, 
dar, potrivit observatorilor, aceste 
cifre sînt în realitate mult mai mari.

PEKIN 23 — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : Vizita la Pekin .a delegației guvernamentale române conduse de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a luat sfîrșit. în dimineața zilei de 23 martie, delegația a părăsit chineză pentru o vizită în cie.Membrii delegației române conduși de vicepremierul Li Sien- nien, Ciu Hui-tzo, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Ken Piao, șeful Secției relații externe ’a C.C. al P.C. Chinez, Fan I, ministrul relațiilor economice cu străinătatea, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior,

capitala provin-au fost

Ciao Kuan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale chineze, precum și de membri ai ambasadei române la Pekin.La aeroport erau arborate drapelele de stat român și chinez. Mii de cetățeni, aflați pe aeroport pentru a-și lua rămas bun de la oaspeții români, scandau într-o atmosferă entuziastă pentru prietenia dintre cele două țări.Tn timpul vizitei în provincie, delegația română este însoțită, din partea chineză, de Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și Li Lien-ciu, directorul Direcției de relații din M.A.E.La invitația gazdelor, din delegație face parte și ambasadorul român în R. P. Chineză, Aurel Duma.

MOSCOVA 23 (Agerpres). Agenția T.A.S.S. informează că, la 21 martie, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a avut o convorbire cu ambasadorul Uniunii Sovietice la Pekin, V. Tolstikov, și cu șeful delegației guvernamentale sovietice la convorbirile sovieto-chi- neze, L. Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.

■Ar ★

Un interviu
al președintelui NixonWASHINGTON 23 (Agerpres). — într-un interviu radiotelevizat, președintele Richard Nixon a recunoscut existența unei crize de încredere Administrație. Observatorii pun ceastă recunoaștere în legătură seria de întîlniri ale președintelui reprezentanți ai presei și radiotelevi- ziunii, inaugurată prin interviul de luni.Vorbind despre războiul din Vietnam, Richard Nixon a afirmat că „a- cesta este cel mai lung și cel mai dificil din istoria Statelor Unite". Șeful Casei Albe a refuzat să satisfacă cererile tot mai numeroase și mai insistente ale opiniei publice, inclusiv a celei americane, de a stabili o dată precisă pînă la care să fie retrase toate trupele S.U.A. din Indochina. La întrebarea dacă operațiunea din Laos a fost o victorie sau o înfrângere pentru forțele invadatoare, pre- ' ședințele a evitat să dea un răspuns precis, afirmînd că aceasta nu ar fi „o operațiune care să poată fi caracterizată în termeni obișnuiți ca o victorie sau o înfrîngere", afirmație

a R. P. Chineze

în a- cu. cu
contrazisă de informațiile publicate de presa mondială, inclusiv de ziarele americane, privitoare la înfrîngerile categorice suferite de trupele saigo- neze agresoare.

Delegația guvernamentală română a sosit marți la Nankin, capitala provinciei Kiangsu.Pe aeroport au venit în întîmpi- nare Su Și-u, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, președintele Comitetului revoluționar al provinciei Kiangsu, comandantul trupelor staționate în Nankin, Ian Guan-i, Și Ța-tu. vicepreședinți ai Comitetului revoluționar provincial, Ciu Guan-u, locțiitor al comisarului politic al trupelor staționate în Nankin, și ^lte persoane oficiale. Numeroși locuitori ai orașului, prezenți pe aeroport, au făcut oaspeților români o caldă primire.

în aceeași zi, delegația română a vizitat podul peste fluviul Ianțî, impresionantă construcție- modernă, a- părută pe harta Chinei în ultimii ani. Delegația a vizitat, de asemenea, monumentul lui Sun Iat-sen, conducătorul revoluției burghezo- democratice din 1911.Seara, gazdele au oferit în onoarea oaspeților un dineu în cadrul căruia Su Și-u și Gheorghe Rădulescu au toastat pentru prietenia dintre cele două popoare, pentru înflorirea și prosperitatea României și Chinei. în sănătatea conducătorilor de partid și de stat ai celor două țări.
La aniversarea Frontului

Național Unit al Cambodgiei
® CONFERINȚA DE PRESĂ A PREMIERULUI PENN NOUTH la Moscova primit

în cadrul convorbirii au fost abordate probleme care interesează cele două părți.Au fost prezenți Ci Pîn-fei, ministrul a.i. al afacerilor externe al R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua, ministrul adjunct al afacerilor externe, șeful delegației guvernamentale chineze la convorbirile chino-sovietice, alte persoane oficiale.
Este de dorit o colaborare

inter-europeană tot mai intensa1
© DECLARAȚIILE PREMIERULUI ITALIEIROMA 23 (Agerpres). — într-o convorbire cu un grup de ziariști iugoslavi, relatată de agenția Ta- niug, premierul italian Emilio Colombo a apreciat că schimbul de vizite ale președinților Tito și Saragat reprezintă un moment important în relațiile dintre cele două țări. între Italia și Iugoslavia, a spus el. s-au dezvoltat relații puternice de prietenie și colaborare, care trebuie consolidate și adîncite.Referindu-se la amploarea dialogului inter-european, Emilio Colombo a subliniat că acesta presupune

contribuția activă a tuturor țărilor care doresc pacea. în context, el a relevat că Italia a participat la inițierea unor forme mai largi de colaborare cu țările socialiste. Considerăm, a declarat premierul italian, că este de dorit o colaborare inter- europeană tot mai intensă. Aceasta reclamă un climat de încredere, de siguraniă. Cu alte cuvinte, a spus el. este necesar să se ajungă treptat la o conviețuire internațională bazată pe respectarea riguroasă a principiilor Națiunilor Unite și reducerea progresivă a înarmărilor.
O delegație a
P.C. din S.U.A.

ORIENTUL
APROPIAT

la Praga

decît să afecteze reputația acestei federații și să dăuneze prieteniei și unității dintre popoarele și sportivii din diferite țări.Declarația cere ca așa-zișii reprezentanți ai clicilor trădătoare de la Pnom Penh și Saigon să fie excluși din Federația internațională, ele ne- avînd cîtuși de puțin dreptul să trimită echipe proprii, și ca organizațiile corespunzătoare de sub conducerea Guvernului Regal al Cambod- giei și a G.R.P. din Republica Vietnamului de Sud să fie invitate imediat la campionatele mondiale și la Congresul Federației internaționale de tenis de masă.

agențiile de presă
Situația din Sierra Leone. Postul de radio Freetown a difuzat ieri un mesaj în care se arată că generalul John Bangurah, comandantul șef al forțelor armate din Sierra Leone, a preluat puterea deținută pînă în prezent de primul ministru Siaka Stevens. într-o scurtă alocuțiune rostită la radio, generalul Bangurah a declarat : „Dat fiind actuala stare a lucrurilor, armata s-a văzut obligată să preia controlul. Un comunicat care va avea adeziunea întregii armate va fi dat publicității în cel mai scurt timp posibil".
La ambasada Uniunii So

vietice din Viena 3 avut 1oc marți cea de-a treia ședință de lucru din cadrul actualei runde a convorbirilor sovieto-americane cu privire la limitarea cursei înarmărilor strategice. Următoarea ședință va avea loc vineri la sediul ambasadei americane din Viena.
Minisîraî industriei ușoa

re al României, Ion Crăciun- care se află în R.D.G. la invitația ministrului industriei ușoare, Johan Wittik, a vizitat tirgul internațional de la Leipzig. Ministrul român va vizita în zilele următoare o serie de întreprinderi din ramura industriei ușoare a R.D.G.

în Grecia au incoPut naarți festivitățile consacrate celebrării celei de-a 150-a aniversări a luptei pentru independența țării din 1821. Timp de trei zile, în întreaga țară vor avea loc festivități oficiale consacrate acestei zile.
Președintele R. F. a Ger

maniei, Gustav Heinemann, însoțit de ministrul de externe, Walter Scheel, a sosit la Caracas, într-o vizită oficială. în cursul convorbirilor pe care le vor avea cu președintele Rafael Caldera și . cu alte oficialități de la,Caracas, oaspeții vor aborda probleme de interes reciproc și aspecte ale situației internaționale.
Ministrul afacerilor ex

terne al O.S.S., Andrei Gr°- miko, l-a primit pe Stanislaw Trepc- zynski, ministrul adjunct al afacerilor externe al R.P. Polone, cu care a avut o convorbire în probleme ce prezintă interes pentru U.R.S.S. și Polonia, informează agenția T.A.S.S.

Senatorul american Geor
ge McGovern,care și_a anuntat candidatura la obținerea învestiturii partidului democrat în alegerile prezidențiale din 1972, a declarat că va introduce un proiect de rezoluție în Senat prin care se cere „recunoașterea guvernului de la Pekin ca singurul reprezentant al Chinei".

Guvernul japonez a ill£or- mat guvernul Statelor Unite că nu va mai permite staționarea postului de radio „Vocea Americii" în Okinawa, după retrocedarea insulei in anul 1972.

La invitația Asociației Ziariștilor din Ankara, cîntăreața de muzică ușoară Margareta Pîslaru a participat la festivitățile prilejuite de sărbătoarea presei în capitala Turciei. Cu această ocazie, artista româncă a susținut un recital în saloanele hotelului „Marmara", la care au asistat președintele Republicii, Cevdet Sunay, cu soția, Nihat Erim. premierul desemnat pentru formarea noului cabinet, și alte persoane oficiale turce, șefi de misiuni diplomatice a- creditate la Ankara. La spectacol a participat Grigore Gea- mănu, ambasadorul României la Ankara.
Secretarul federal pentru 

intormațîi al R.S.F. îugosîa- Dragoljub Budimovski, și-a

PEKIN 23 (Agerpres). — Cu prilejul primei aniversări a constituirii Frontului Național Unit al Cambodgiei (F.U.N.K.), Penn Nouth, președintele Biroului Politic al Comitetului Central al F.U.N.K. și primul ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională, a ținut o conferință de presă, anunță agenția. China Nouă, Penn Nouth a. relevat succesele obținute de poporul khmer in lupta împotriva regimului Lon Noi, a agresiunii imperialismului american și a aliaților acestuia. Răspunzînd cu entuziasm apelului istoric pentru salvare națională lansat de șefului statului, Norodom Sianuk, la 23 martie 1970 și strins unit în jurul F.U.N.K., poporul cambodgian a luptat cu eroism în cursul anului ce a trecut, obținind victorii mari în lupta împotriva agresiunii S.U.A. și pentru apărarea ființei naționale — a subliniat premierul cambodgian. El a condamnat cu fermitate guvernul Statelor Unite pentru intensificarea agresiunii împotriva Cambodgiei și pentru extinderea războiului în întreaga Indochină.în încheierea declarației sale, Penn Nouth a subliniat că poporul khmer, este hotărît să-și întărească solidaritatea militantă cu popoarele frățești vietnamez și laoțian, în vederea intensificării luptei împotriva imperialismului american și a alia-

ților acestuia, pînă la victoria totală.

transmit:
încheiat vizita în S.U.A. Convorbirile purtate, a declarat D. Budimovski. au relevat existența climatului necesar pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și colaborare în toate domeniile, inclusiv al schimbului de informații. Totodată, a subliniat D. Budimovski, în discuții a fost evidențiată însemnătatea contactelor personale dintre președinții celor două țări, prilejuite de vizita lui Richard Nixon în Iugoslavia, pentru promovarea în continuare a relațiilor bilaterale.

In R. P. Bulgaria, prîntr-° hotărîre a Consiliului de Miniștri, au fost reduse prețurile de vînzare cu amănuntul la televizoare de producție bulgară și la tricotaje confecționate din 45 la sută lină și restul fibre artificiale. în acest fel, relevă agenția B.T.A., oamenii muncii bulgari vor beneficia în anul 1971 de o creștere a veniturilor cu peste 15 milioane leva.

★După cum informează agenția de presă A.K.I., membrii C.C. al Frontului Național Unit al Cambodgiei s-au întrunit sub președinția lui Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C al F.U.N.K.,. .pentru a examina situația Cambodgiei pe. plan intern și internațional după lovitura de stat reacționară de la 18 martie și agresiunea declanșată la 30 aprilie 1970 de imperialismul american și de aliații acestuiaComunicatul dat cheierea reuniunii decursul a 12 luni de rezistență, dus deplină unitate F.U.N.K., prezidat ,____ ________cambodgian, Norodom Sianuk, poporul khmer și forțele armate de eliberare națională au repurtat numeroase și remarcabile victorii în toate domeniile și au adus trupele agresoare și regimul de la Pnom Penh într-un impas total. Datorită liniei politice juste și aplicării corecte a programului F.U.N.K. — relevă comunicatul — a putut fi realizată uniunea cea mai largă și mai solidă a tuturor claselor și păturilor sociale, a tuturor personalităților însuflețite de patriotism și a fost dusă o luptă de rezistență armată hotărîtă și victorioasă împotriva agresorilor americani și a aliaților lor. Aceste succese remarcabile au permis eliberarea a șapte zecimi din teritoriul țării, cu- prinzînd șase zecimi din populația cambodgiană.Victoriile obținute în interiorul țării — subliniază comunicatul — au contribuit la creșterea prestigiului F.U.N.K. și a Guvernului Regal de Uniune Națională pe arena internațională unde au .primit sprijin din partea tuturor popoarelor iubitoare de pace, dreptate și libertate. Comunicatul menționează că Guvernul Regal de Uniune Națională a fost recunoscut de 22 de țări și de două organizații de eliberare națională.Denunțînd acțiunile agresive ale S.U.A. și ale aliaților acestora, care încearcă să lanseze noi atacuri asupra zonelor eliberate, comunicatul subliniază că toți membrii F.U.N.K. sînt hotăriți să continue linia politică justă, să servească poporul și să ducă o luptă hotărîtă și de lungă durată, fără nici un fel de compromis, să-și întărească vigilența în fața manevrelor imperialiștilor americani și a complicilor lor. să se bazeze pe forțele proprii și să învingă toate dificultățile, pentru a izgoni din Cambodgia agresorii americani, mercenarii saigonezi și tailandezi, pentru a înlătura clica trădătoare a lui Lon Noi și Sirii; Matak, pentru a redo- bindi suveranitatea și integritatea teritorială, în scopul .edificării unei Cambodgii independente, neutre, pașnice, democratice și prospere, conform politicii F.U.N.K.

de L F. Katușev A-La din

publicității la în- subliniază că, în de război popular cu hotărîre și în sub conducerea de șeful statului

MOSCOVA 23. ■— Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Ambasadorul. jexțțaQtȘinar și plenipoțeiH țiar al Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, a fost primit la 23 martie, la cererea sa, de K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire prietenească.

PRAGA 23 — Corespondentul gerpres, E. Ionescu, transmite : invitația prezidiului C.C. al P.C. Cehoslovacia, marți a sosit la Praga într-o vizită oficială o delegație a P. C. din S.U.A., condusă de Gus Hali, secretar general al P. C. din S.U.A. în.aceeași zi, la Praga, au în-, cepuț convorbiri cu delegația P. C. din Cehoslovacia, condusă de Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C.C. în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme referitoare la relațiile internaționale, la mișcarea comunistă și muncitorească internațională, precum și probleme bilaterale.
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PROGRESE PE CALEA SOLUȚIONĂRII
CRIZEI CONSTITUȚIONALE DIN PAKISTANDACCA 23 (Agerpres). — Președintele Yahya Khan și liderul Ligii Awami, Mujibur Rahman, au ajuns, în cadrul convorbirilor din ultimele zile, la un acord general asupra căi- • lor de soluționare a crizei constituționale din Pakistan, a declarat Zulfikar Aii Bhutto, președintele Partidului Poporului, în cadrul unei conferințe de presă organizată Dacca. El format de . .asupra liniilor generale ale acordului pe care l-a examinat cu Rahman prin prisma intereselor regiunii occidentale a țării.Pe de altă parte, președintele ’Partidului Poporului a arătat că a avut la Dacca întrevederi „fructuoase și satisfăcătoare" cu liderul Ligii A-

la a menționat că a fost in- președintele Yahya Khan

wami. s-a relevat că un eventual care să ducă la soluționarea constituționale nu poate fi decit dacă este acceptat de cele două formațiuni politice, beneficiare ale alegerilor din decembrie anul trecut — Liga Awami și Partidul Poporului — și de armată.Liderul Partidului Poporului a refuzat să facă alte precizări în legătură cu prevederile acordului intervenit, limitindu-se să arate că toate convorbirile consacrate soluționării actualei crize au ca scop principal menținerea integrității Pakistanului. Președintele Yahya Khan, a declarat Bhutto, va rămîne Ia Dacca pîi'.ă la soluționarea definitivă a crizei actuale.

Cu această ocazie, a spus el, acord crizei viabil

Alegerile municipale 
care au avut loc in 
Franța în două tururi 
de scrutin, la 14 și 21 
martie, au fost apre
ciate ca avînd o valoa
re de test. Corpul e- 
lectoral francez a fost 
chămat să desemneze 
primarii celor peste 37 000 de localități, ca 
și pe cei 465 000 consi
lieri municipali, inclu
siv conducerea admi
nistrativă a 193 orașe 
cu o populație de pes
te 30 000 de locuitori.

In competiția electo
rală s-au înscris toate 
partidele și organiza
țiile politice ale Fran
ței, fiecare pregătin- 
du-și intrarea în are
na politică cu mult 
timp înainte de, des
chiderea campaniei 
pentru alegeri. In pe
rioada pregătirilor di
naintea confruntării, 
am asistat la un feno
men de bipolarizare a 
forțelor: pe de o parte, 
constituirea coaliției 
partidului de guver
nământ, Uniunea De
mocrată pentru Apăra
rea Republicii (U.D.R.), 
care a operat o „des
chidere" către modera
ții de centru și grupă
rile de dreapta favo
rabile „majoritarilor", 
iar pe de altă parte, 
constituirea Uniunii 
Democratice, prin sta
bilirea unui front co
mun al forțelor de 
stingă, realizat pe baza 
platformei încheiate 
între Partidul Comu
nist Francez, Partidul 
Socialist al Franței, 
Convenția Instituțiilor 
Republicane, „Obiectiv 
’72" și unele organiza
ții ale radicalilor.

După bătălia balota
jelor de săptămâna tre
cută, fenomenul bipo- 
larizării s-a accentuat 
în cadrul celui de- al 
doilea tur de scrutin.

Beneficiind de pre
zența în alegeri a u- 
nora dintre cele mai 
marcante personalități 
ale sale, coaliția gu
vernamentală a reușit, 
în general, să-și men
țină pozițiile Pierde
rile suferite în unele 
municipalități au fost

compensate de victo
riile obținute in altele. 
Totuși, din cei 36 de 
membri ai guvernului 
— miniștri sau secre
tari de stat — care au 
candidat în cele două 
tururi de scrutin, șapte 
au fost infrinți. Aces
tora li s-au adăugat a- 
proximativ 100 de de- 
putați ai majorității.

Unul din aspectele 
cele mai importante 
ale alegerilor l-a con
stituit succesul înre
gistrat de Uniunea De
mocratică. în majoritatea localităților unde forțele de stingă s-au prezentat pe liste comune, victoria le-a fost
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asigurată încă de la primul tur de scrutin, fiind consolidată la cel de-al doilea. 
comuniștii au 
noi municipii, 
de la Amiens, 
Dieppe, Firminy, Sa- 
vigny-Sur-Orge. De a- 
semenea socialiștii, 
sprijiniți de comuniști, 
au obținut victoria 
în municipiile LiUe, . 

■Saint-Nazaire și Cler
mont-Ferrand. Pînă la 
actualele alegeri, P.C. 
Francez avea primari 
in fruntea a 39 orașe 
cu o populație de peste 
30 000 de locuitori ; 
acum numărul aces
tora a crescut la 
45. Partidul Comunist 
Francez este singura 
forță politică înfățișa
tă de tabloul compara
tiv oficial, care nu nu
mai că n-a pierdut nici 
un oraș din cele deți
nute anterior, dar a 
cîștigat conducerea lo
cală în alte 6 orașe. Alegerile municipale au constituit un succes și un stimulent pentru politica de unitate a forțelor democratice,

Astfel, 
cîștigai 

ca cele
Arles, 

Sa-

se spune intr-o decla
rație a Biroului Poli
tic al P.C. Francez. „Partidul Comunist Francez — a subliniat Georges Marchais, secretarul general ad
junct al partidului, în
tr-o declarație publica
tă de ziarul „L’HUMA- NITE" de luni — constată cu satisfacție că cel de.-al doilea tur de scrutin constituie un succes . sigur pentru formațiile democratice care au realizat în majoritatea localităților o largă unitate". Această 
politică de unitate dusă 
de P.C.F. — a spus el 
— a fost aprobată de 
muncitori și de for
țele democratice.

Însuși ministrul de 
interne al Franței, 
Raymond Marcellin, 
comenlînd rezultatele 
o ficiale ale ultimelor a- 
legeri, a declarat pre
sei: „Succesul comu
niștilor este un fapt 
important. In 1965 ei au 
totalizat pe ansamblul 
teritoriului 17 250 re
prezentanți în consi
liile municipale. Astăzi 
numărul acestora a 
crescut la 20 316".

La rîndul lor, obser
vatorii politici subli
niază că „Uniunea De- 

.mocratică
P.C.F. a 
succes de (A.F.P.) ; „ 
se dovedesc a fi cea 
mai importantă forță 
de opoziție. Fără spri
jinul lor, elementele 
de stingă ar fi fost în
lăturate din mai multe 
locuri. Socialiștii și 
alți candidați de stingă 
au reușit să-și menți
nă controlul în orașul 
Lille numai datorită 
sprijinului comuniști
lor". (U.P.I.)

Alegerile municipale 
din Franța au confir
mat astfel valabilitatea 
unei vechi experiențe : 
acționind in comun, 
partidele de stingă, și 
îndeosebi comuniștii și 
socialiștii, pot constitui 
o forță puternică, un 
pol de atracție pentru 
întreaga opoziție de
mocratică și o premisă 
a succesului.

condusă de 
obținut un 

necontestat" 
„Comuniștii

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli.

ĂMMAN 23 (Agerpres). — într-un interviu acordat unui corespondent al companiei de radiodifuziune- „Mutual. Broadcasting System", regele Hussein .al Iordaniei a opinat că „pacea în Orientul Apropiat trebuie înfăptuită pe baza unei soluții de ansamblu, înglobînd Iordania, Republica Arabă Unită și, dacă este posibil, Siria". La o întrebare în legătură cu zona arabă a Ierusalimului, suveranul hașemit a răspuns : „Poziția noastră în ce privește Ierusalimul arab este clară. Acesta e un teritoriu ocupat și el ■ trebuie să fie evacuat, ca și celelalte teritorii arabe ocupate". Referitor la propunerea de internaționalizare a Ierusalimului, regele Hussein a arătat că autoritățile iordaniene ar putea lua în considerare o asemenea formulă, dar, a adăugat el, „numai în cazul în care ea ar cuprinde ansamblul orașului (atit partea arabă, cit și partea israeliană)".în continuare, suveranul hașemit 
a declarat că reconcilierea dintre palestineni și iordanieni după incidentele din septembrie 1970 constituie pentru el o datorie și că va face tot posibilul pentru a realiza „o unitate între cele două popoare, care au înfruntat împreună aceleași a- menințări și dificultăți".în altă ordine de idei, suveranul hașemit și-a exprimat satisfacția în legătură cu reluarea relațiilor dintre Siria și Iordartia.

★LONDRA. — Ministrul afacerilor externe al Angliei,. Alee Do . las Home, a anunțat în Camera c£ linelor că a acceptat, în principiu, o invitație de a face o vizită în Israel. Data la care va avea loc această călătorie urmează să fie stabilită ulterior. Home a confirmat, totodată, că, în cursul celui de-al doilea semestru al anului, va vizita Republica Arabă Unită, la invitația guvernului egiptean. Răspunzînd interpelărilor unor deputați, Home a declarat că Anglia este gata oricînd să-și asume o inițiativă care ar putea facilita retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate. în ceea ce privește misiunea ambasadorului Jarring, șeful diplomației engleze a afirmat că „este mai necesar ca oricînd ca aceste negocieri să progreseze". Guvernul englez — a spus în încheiere Home — va continua să depună toate eforturile în acest sent, ■ atît în cadrul discuțiilor cit și la convorbirile de la ale celor patru puteri.
★CAIRO. — Președintele Arabe Unite, Anwar Sadat, . _. _____ținut luni cu ofițerii superiori ai forțelor armate egiptene. La reuniune au participat generalul • Mohammed Fawzi, ministrul apărării, și generalul Mohammed Sadek, șeful statului major al armatei. Potrivit ziarului „Al Ahram", șeful statului egiptean a vorbit ofițerilor despre situația politică și militară din zonă.Președintele R.A.U., Anwar Sadat, a semnat o lege prin care limita de vîrstă pentru serviciul militar este mărită de la 30 la 35 de ani, anunță ziarul „Al Ahram". Legea. care a fost aprobată în luna ianuarie de Adunarea Națională egipteană, a intrat în vigoare la 18 martie.

bilaterale, New YorkRepublicii s-a între-

★TEL AVIV. — Organizația de tineret a partidului „Mapai", partid al cărui lider este premierul Golda Meir, a votat cu prilejul unei conferințe o rezoluție pentru recunoașterea dreptului arabilor palestineni de a forma un stat propriu. Primul ministru Golda Meir a boicotat conferința, după ce a aflat că partici- panții intenționează să adopte o rezoluție în problema palestineană,; menționează Associated Press.
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