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Convorbire cu prof. dr. ing. Mihai DRĂGĂNESCU 

secretar permanent — Comisia guvernamentală pentru dotarea cu echipa
mente de calcul și automatizarea prelucrării datelor

Este cunoscută însemnătatea ce se acordă creării, în perspectivă, a sistemului național de informatică — sarcină de o deosebită complexitate tehnico-științifică, dar și de o mare importantă pentru introducerea și generalizarea metodelor noi. superioare, de conducere a vieții economice. Pentru a afla felul în care se pregătesc premisele înfăptuirii acestei sarcini relativ recente, dar de mare însemnătate pentru progresul economiei țării noastre, ne-am adresat prof. dr. ing. Mihai Drăgăncscu.
— Care este stadiul contură

rii factorilor preliminări, indis
pensabili închegării unui aseme
nea sistem ?

Lucrările Congresului U.G.S.R
■al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, Florea Turcu, președintele Comitetului sindicatului de la Fabrica de zahăr din Corabia, județul Olt, Alexandru CHchici, inginer la întreprinderea de mecanizare a agriculturii din județul Botoșani, Lidia Orădean, președinta Comitetului U- niunii sindicatelor din unitățile sanitare, Alexandru Dobru, inspector șef al Inspectoratului pentru protecția muncii din Buzău, Constantin Costin, președintele Comitetului sindicatului de la Fabrica de Rulmenți din Bîrlad, Vasile Cazan, președintele Consiliului județean-Gorj al sindicatului, Iosif Walter, secretar al Comitetului Central al U.T.C., Nico- lae Mihăilescu, președintele Comitetului sindicatului din unitățile de exploatare și industrializare a lem- nului-Fălticeni, Maria Stănescu, președinta Uniunii sindicatelor din în- vățămînt și cultură, Savin Cazacu, președintele Comitetului sindicatului de la Fabrica de ulei din Slobozia, Ștefan Szabo, președintele Consiliului orășenesc-Tg. Secuiesc al sindicatelor, Florica Stricat, președinta Comitetului de la Fabrica „Sebeș" din județul Alba. Ioan Wagner, președintele Comitetului sindicatului de la întreprinderea de construcții locale — Brașov, Gheorghe Borș, președintele Consiliului municipal București al sindicatelor, prof. Constantin Dincu- lescu, președintele Consiliului national al inginerilor și tehnicienilor, Iosif Burian, președintele Consiliului județean — Harghita al sindicatelor,

Vineri au continuat lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor. La începutul ședinței de dimineață, participanții au fost informați asupra dezbaterilor din ziua precedentă, desfășurate în cele cinci comisii de probleme, aprobate de congres. S-a arătat că în discuțiile pe comisii s-au făcut peste 1100 de propuneri valoroase pentru îmbunătățirea activității generale a organelor și organizațiilor sindicale. Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă creatoare, de analiză critică și autocritică, participanții fiind animați de dorința de a promova în activitatea sindicatelor spiritul novator, înalta exigență și responsabilitate, numai astfel puțind aduce sindicatele întreagă lor contribuție la înfăptuirea luminosului program, elaborat de partid, pentru progresul economic și spiritual al societății, pentru continua înflorire a patriei noastre.Au continuat apoi dezbaterile în plenul congresului. Au luat cuvîn- tul Anghel Alexe, președintele Consiliului național pentru cultură fizică și sport. Radu Popa, președintele Comitetului sindicatului de la Uzinele de utilaj petrolier din Tîrgoviște, Argina Gosav, inginer la Trustul local de construcții-Iași, Soare Cle- per, președintele Comitetului sindicatului de la Uzina de țevi din Roman, Ion Arghiroiu, președintele Comitetului sindicatului de la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Focșani. Mihai Licu- lescu, directorul general al Grupului de uzine de aparataj și ma- șini-electrice-Craiova, Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv
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vechi militanți ai mișcării muncitorești din România, conducători de instituții centrale de stat și obștești, activiști de partid și ai organizațiilor de masă, oameni de știință, cultură și artă, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile Capitalei.întîmpinați cu aplauze, In prezidiu au luat loc tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană,

ai sînt alăturate da- 1871—1971, care secol de luptă a mondial, răstimpȘi
Vineri după-amiază, la Opera Română, a avut loc adunarea jubiliară, organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., cu prilejul împlinirii unui secol de la proclamarea Comunei din Paris, prima întruchipare a puterii clasei muncitoare și a statului proletar, vestitoare a lumii noi, socialiste.Pe draperia roșie a fundalului scenei, reprodus după o cunoscută gravură a vremii, e înfățișat momentul istoric al constituirii Co-

morare cuprinzînd un număr mai mare sau mai mic de caractere și se transmit prin diferite mijloace, care asigură o anumită viteză de transmitere. Prelucrarea informațiilor se face și ea cu o anumită viteză.Abia ci nd cunoaștem relativ exact proprietățile cantitative informaționale ale industriei noastre (pe tipuri de activități, de întreprinderi. ramuri) ca și ale altor domenii de activitate. dispunem de primele elemente necesare in încercarea de a dimensiona, din punct de vedere tehnic, un sistem național. Evident că. în acest scop, trebuie elucidate și problemele fundamentale. științifice. ale funcționării sale.Din ambele puncte de vedere — atît al adunării unor elemente cantitative, cit și al elucidării funcțio- : sistem — este necesar să se parcurgă , anumite etape obligatorii. O primă etapă a constituit-o perioada 1967— 1970, cînd. pornindu-se de la rolul vital al calculatoarelor electronice în societatea modernă, de la evaluarea unor nevoi în continuă creștere de astfel de echipamente în economia noastră, a rezultat necesitatea dezvoltării unei industrii proprii de e- lectronică și mecanică fină, suport tehnico-material al constituirii treptate a sistemului național informatic. Printre elementele pregătitoare ale închegării acestui sistem aș mai menționa experiența căpătată în această perioadă, o serie de studii privind utilizarea echipamentelor de calcul, analiza și proiectarea de sisteme informatice. definirea celor mai importante sisteme informatice în economie. constituirea primelor centre de calcul dotate cu calculatoare electronice din generația a IlI-a, începerea pregătirii de cadre pentru construcția echipamentelor și sistemelor informatice. închegarea unei activități
Convorbire realizată 
Teodor CAZACU

(Continuare în pag. a IV-a)

întîlniri aie delegațiilor
de peste hotare

munei. Frunze de lauri, semn prețuirii înalte, telor festive: marchează un proletariatuluiîn care idealurile de libertate dreptate socială pentru care au militat și s-au jertfit comunarzii au triumfat pe o întinsă parte a lumii.în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, (Continuare în pag. a Il-a)

— încă de la aprobarea Progra- ____ _ __ __ ____mului de dotare a economiei națio- pății principiale a unui, astfel, nale cu echipamente moderne â'e ' ■ .... ---------- .calcul și automatizarea prelucrării datelor din anul 1967. s-a acționat în direcția pregătirii condițiilor necesare constituirii unui sistem unitar informatic. In acest scop. s-a accelerat substanțial, în conformitate cu programul, ritmul de dotare a economiei cu echipamente de calcul de mică și medie mecanizare, precum și cu calculatoare electronice. Dar crearea de sisteme informatice și, treptat, a unui asemenea sistem la nivel national, nu este posibilă fără o experiență proprie in acest domeniu, fără o confruntare atentă cu experiența mondială, fără elaborarea de studii, de cercetări a- supra multiplelor aspecte ale unor asemenea sisteme și cunoașterea proprietăților informaționale ale conomiei și societății noastre.Oricum ar fi definită informația, în modul cel mai simplu posibil ea poate fi apreciată prin numărul de caractere (un caracter este o literă, o cifră sau un alt semn) și sursa de informație care o generează (un loc de muncă în producție, un serviciu economic, unul administrativ etc.) Aceste informații se colectează.' se înmagazinează în capacități de me-

e-

Prezența la Congresul Sindicatelor din România a delegațiilor sindicale de .peste hotare a prilejuit și în cursul zilei de vineri întîlniri cu un mare număr de participanți la congres, din Capitală și din județele țării. In pauzele lucrărilor, oaspeții de peste hotare și delegații români la congres și-au împărtășit reciproc din experiența organizațiilor sindicale din care fac parte, din preocupările și activitatea lor de zi cu zi.Delegații din Uniunea Sovietică au avut convorbiri cu participanți la congres din București, județele Vaslui, Bihor. Bacău. Invitații din R.P. Chineză s-au întreținut cu congre- siști din județele Olt, Vaslui și Prahova. Oameni ai muncii din Vaslui s-au întîlnit, de asemenea, și cu invitați din Guineea, Republica Democratică Congo. La rîndul lor, oaspeții din R.D. Germană, s-au întîlnit cu reprezentanți din București și județele Timișoara, Iași, Sibiu, Maramureș, Iar cei din R.P. Ungară, R.D. Vietnam, Republica Vietnamului de Sud, Chile, cu delegați la congres din județele Mureș, Galați. Brăila, Cei din județul Mureș au mai avut, de asemenea, convorbiri cu invitați din Mauriciu. Participanții la congres, din București, județele Iași, Prahova,(Continuare în pag. a V-a)

PĂSTRAREA UMIDITĂȚII SOLULUI
prima dintre cerințele importante

Brașov, Olt au purtat discuții cu reprezentanții sindicatelor, din Belgia, Algeria, Tunis, Cuba, Peru.Intre numeroasele întîlniri dintre invitații străini și delegații la congres,. se numără și cele ale oamenilor muncii din județul Constanța, cu oaspeți din R.P.D. Coreeană, Niger, Ghana. Tanzania, Madagascar, Republica Sud-Africană, Mauritania. Delegați din Guineea, Zambia, Republica Populară Congo au avut convorbiri cu delegați din județele Satu- Mare și Galați, iar cei din Dahomey și Sierra Leone au purtat discuții cu delegați din județele Brăila. Sălaj, Gorj.Asemenea întîlniri, convorbiri cordiale, fructuoase, scurte schimburi de păreri au avut cu congresiștii români și celelalte delegații sindicale de peste hotare.într-o atmosferă caldă, prietenească, invitații străini și delegații la congres și-au exprimat dorința de a strînge legăturile dintre organizațiile sindicale din întreaga lume, indiferent de afilierea lor. Reprezentanții oamenilor muncii din țara noastră au exprimat sentimentele de solidaritate internaționalistă cu oamenii muncii din țările capitaliste, care luptă curajos pentru drepturi și libertăți democratice, cu lupta popoarelor. a celor ce muncesc, pentru independența și suveranitatea națională, împotriva colonialismului, neo- colonialismului și a politicii de apartheid. Ei și-au exprimat îngrijorarea față de focarele de război care mai dăinuie în lume și și-au manifestat hotărîrea de a face totul pentru a contribui la asigurarea păcii și securității, internaționale.(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

secol din sem- pen-

ale actualei campanii agricoleSchimbările în condițiile meteorologice produse la intervale scurte de timp impun o atenție deosebită în aplicarea măsurilor agrotehnice în campania din a- ceastă primăvară. în legătură cu această problemă, am adresat citeva întrebări tov. prof. dr. șef de secție la tutui de tru cereale și plante tehnice de la Fundulea-Ilfov.Referindu-se la condițiile în care se desfășoară lucrările în această primăvară, tov. prof. Hulpoi s-a ocupat, în primul rînd, de starea solului. Potrivit celor afirmate de către Institutul de meteorologie si hidrologie și determinărilor făcute de stațiunile experimentale ă- gricole din țară, cantitatea de apă acumulată în sol. in cursul toamnei si iernii, este in jurul limitelor optime. Solul este mai slab a- provizionat cu apă în unele zone mai restrînse din Transilvania și Moldova. Creșterea temperaturii și vînturile din acest sezon favorizează evaporarea apei din soi. Acest fapt a permis ca. în majoritatea zonelor, să înceapă din plin lucrările în cîmp. Dar există și pericolul pierderii unei cantități importante din rezerva de apă. Grija noastră, a tuturor, este ca prin lucrări adecvate să reținem și să folosim cît mai rational 
apa înmagazinată în sol.

N. Hulpoi,Insti-cercetări pen-

— Cum. se prezintă griul 
și ce trebuie făcut pentru a 
se asigura buna lui dezvol
tare ?— După cîte sînt informat, fertilizarea suplimentară a griului cu îngrășăminte chimice s-a încheiat Era bine dacă agricultura ar fi dispus de cantități mai mari de îngrășăminte. In unele județe, ele au fost insuficiente.

s-a petrecut un fenomen de „descălțare", greu de înțeles, care a împins plantele către suprafață. In asemenea cazuri este absolut necesar să se tăvălugească cu tăvălugul neted.
— In legătură cu lucră

rile de semănat și de pre
gătire a terenului pentru 
semănăturile care se fac 
mai tirziu, ce ne puteți 
spune ?

Convorbire cu prof. dr. N. HULPOI

în ce privește lucrările de întreținere la culturile normale de grîu. ele nu sint necesare. In acest caz nu trebuie să se intervină cu nimic. Am văzut că. în u- nele cooperative agricole, se lucrează cu sapa rotativă la grîu. Este greșit. Anul acesta pămîntul este afinat, acoperă plantele sau le expune vînturilor. în a- cest caz nu se face o treabă bună.
— Dar in cazul griului 

„descălțat" T— Acest fenomen mai caracteristic solurilor brune de pădure si acoio unde s-a semănat grîu după griu. Chiar și la Fundulea

— Să mă refer mai întîi la semănăturile executate pină în prezent. Acolo unde pămîntul este prea afinat, dacă timpul uscat persistă, este nevoie să se dea o tă- vălugire. De ce-i nevoie de ea ? Pămîntul de la suprafață a rămas prea afinat și din cauza lipsei de apă ar putea să se creeze o neuniformitate la răsărit. Or. lucrîndu-se cu tăvălugul. se ridică rezistența ia vinturi, iar plantele vor răsări mai uniform. In legătură cu arăturile destinate culturilor de primăvară, să le împărțim în două categorii. Primele sînt arăturile bune, adică cele care nu prezintă denivelări. In

acest caz este bine să nu se mai intervină cu nimic. Unii au început să bage discurile prea devreme. Trebuie respectat un principiu : arăturile bune nu se lucrează decît în momentul executării patului germinativ ; se lasă așa cum au ieșit din iarnă. Este și economic, iar apoi lăsăm să dospească pămîntul, în continuare, în liniște. Deci, patul germinativ să nu fie pregătit decît cu o zi înaintea semănatului, pentru că altfel se pierde umezeala și se dă posibilitate buruienilor să o ia înaintea culturilor. Idea! este ca patul germinativ să se pregătească în ziua respectivă, sau cel mult cu o zi înainte de semănat. Acolo însă unde arăturile au ieșit foarte neregulate, au bulgări mari, sau suprafața este foarte ondulată, trebuie să se facă neapărat o lucrare cu grapa cu colți in curmezișul arăturii. In acest fel se im- bunătățește starea de denivelare. adică se modelează puțin terenul respectiv. Prin urmare, arăturile de calitate necorespunzătoare, trebuie grăpate îndată ce se poate intra in cîmp. După aceasta, să se treacă la pregătirea patului germinativ.
(Continuare in pag. a V-a)

Onorată asistentă,Aniversăm împlinirea unui de la proclamarea Comunei Paris, eveniment cu profunde nificații politice și ideologicetru mișcarea muncitorească revoluționară, ca și pentru istoria universală. Comuna a însemnat actul de naștere al unei noi puteri de stat, în care clasa muncitoare s-a afirmat ca forță socială precumpănitoare, ca protagonistă în opera de guvernare, dobîndind astfel posibilitatea de a ridica politica sa de clasă la rangul de politică a statului. Apariția și faptele Comunei au luminat, ca într-o străfulgerare, viitorul clasei muncitoare, al mișcării sale revoluționare, ves- , tind amurgul societății capitaliste, trecerea la socialism, prefigurînd organizarea societății noi, în care masele muncitoare devin stăpîne ale propriilor destine. Iată de ce, în pofida scurtei sale existențe, de numai 72 de zile. Comuna a intrat în patrimoniul celor mai scumpe tradiții ale mișcării muncitorești internaționale. La un veac de la instaurarea ei, poporul român.

constructor al socialismului, aduce un profund omagiu celor care, prin lupta lor eroică, au înălțat .primii steagul revoluției proletare.Este un izvor de satisfacție pentru noi toți, pentru omenirea progresistă, faptul că în zilele noastre cauza socialismului a biruit în 14 țări ce cuprind mai bine de o treime din populația lumii, că această cauză trăiește și se afirmă în neîntreruptele lupte de emancipare socială și națională care brăzdează, actualmente, orînduirea capitalistă. în condițiile în care sărăcia și nedreptatea socială constituie încă o realitate pe cele mai multe meridiane ale globului, idealurile socialiste sînt în măsură să dea un sens limpede, o finalitate precisă luptei sutelor de milioane de oameni din lumea întreagă care năzuiesc la o viață mai bună.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele meu și al familiilor victimelor de Ia Chungar, mulțumesc Excelenței Voastre pentru gestul de solidaritate care reflectă sincera prietenie ce unește țările noastre.
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peruane

Excelenței Sale
Domnului TRYGVE BRATTELI

Prim-ministru al NorvegieiCu ocazia investirii Excelenței Voastre cu înalta funcție de prim- ministru al Norvegiei, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai bune urări de succes.Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-norvegiene vor continua să se dezvolte, în interesul popoarelor noastre, al păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarăși,Fenomenul pe care l-a reprezentat Comuna în istoria universală poate fi explicat numai si- tuîndu-1 în contextul împrejurărilor în care a avut loc, împrejurări ce au purtat amprenta nivelului de dezvoltare economică, socială, politică și a tradițiilor societății franceze din secolul al XIX-lea.Un element caracteristic al a- cestei dezvoltări l-a constituit formarea unui proletariat tot mai puternic și mai combativ, cu o tot mai clară conștiință a intereselor sale de clasă. încă în timpul Revoluției Franceze, proletariatul, deși lipsit de o ideologie și o politică proprie, s-a manifestat pe a- rena vieții politice ca forța de masă cea mai activă, insuflînd vigoare luptei revoluționar-democra- tice purtate în numele idealurilor de libertate, egalitate, fraternitate. în deceniile următoare, rolul lui în societate s-a accentuat mereu, pe măsura sporirii numerice, a creșterii, o dată cu dezvoltarea industriei, a ponderii muncitorilor de fabrică. Pe baricadele revoluțiilor din 1830 și 1848, ca și în alte bătălii sociale, proletariatul șira formulat din ce în ce mai răspicat propriile revendicări — conștiința sa politică, precum și organizarea sa primind noi impulsuri sub influența ideilor socialismului ști

înțiflc, care au început a fi răs- pîndite în Franța îndeosebi după crearea Internaționalei I de către Marx și Engels.Comuna, mareînd ridicarea clasei muncitoare la rolul de deținătoare a puterii politice în societate, s-a înscris, în ordinea firească a acestei evoluții, ca treapta cea mai înaltă atinsă de lupta revoluționară a proletariatului francez în secolul trecut.Cauzele proxime ale instaurării Comunei sînt legate, așa cum se știe, de grava criză pe care a cunoscut-o Franța în urma înfrîn- gerii suferite în războiul din 1870 cu Prusia, criză ce a dus la prăbușirea regimului lui Napoleon al III-lea și instaurarea, la 4 septembrie 1870, a celei de-a treia republici. Faptul că noul guvern al lui Thiers, în loc să întreprindă măsuri energice pentru a opri înaintarea armatelor prusiene spre Paris, a capitulat în fața cotropitorilor, sacrificînd interesele fundamentale ale Franței, integritatea ei teritorială, a stîr- nit o profundă indignare în rîndu- rile maselor largi populare, ho- tărîte să apere cu arma în mînă libertatea patriei. Această indignare a răbufnit într-o adevărată revoltă atunci cînd guvernul a trecut la acțiuni de reprimare a poporului înarmat.Dînd expresie sentimentelor patriotice ce însuflețeau națiunea franceză, proletariatul parizian s-a afirmat ca forța socială în stare să-și asume răspunderea organizării luptei pentru apărarea capitalei asediate. Tocmai prin identificarea sa cu interesele naționale majore, prin fermitatea cu care s-a angajat în luptă, el și-a cîști- gat încrederea și sprijinul maselor largi neproletare, ceea ce i-a dat posibilitatea să preia în mîinile sale puterea în stat. Cu începere de la 18 martie 1871 — ziua în care detașamentele înarmate ale muncitorilor, zădărnicind încercarea guvernului ■ burghez de a dezarma Garda Națională, au ocupat principalele instituții, iar guvernul lui Thiers s-a refugiat la Versailles — Parisul s-a aflat sub conducerea Comitetului Central
(Continuare în pag. a II-a)

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de MiniștriVă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunele urări transmise de Dumneavoastră cu prilejul preluării funcției de prim-ministru.împărtășesc convingerea Dumneavoastră privind dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești dintre țările noastre.
TRYGVE BRATTELI

Prim-ministru al Norvegiei

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri la amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe Vasili Ivanovici Drozdenko, ambasa-
dorul Uniunii Sovietice la București.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială a participat Nicolae Ecobescu. adjunct al ministrului afacerilor externe-
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Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. I)al Gărzii Naționale. Cum se arăta într-un manifest al acestuia, 
„proletarii din Paris, în mijlocul 

-înfrîngerilor și trădării claselor 
stăpinitoarc, au înțeles că a su
nat ceasul cînd trebuie să salveze 
situația, luînd in propriile lor 
mîini conducerea treburilor politi
ce... Ei au înțeles că este datoria lor 
cea mai înaltă și dreptiil lor ab
solut să se constituie stăpîni ai 
propriei lor soarte și să preia pu
terea de stat". Și este de remarcat că noua putere a fost recunoscută de populația muncitoare a Parisului ca propria sa putere — după : cum au arătat alegerile desfășurate în ziua de 26 martie pe baza votului universal, și apoi entuziasmul mulțimii adunate la 28 martie în ’fața străvechii clădiri a primăriei, l’Hotel de Viile, pentru a saluta proclamarea solemnă a Comunei, însăși componența Consiliului Comunei, în care, alături de cunoscuți /fruntași ai proletariatului, s-au a- flat numeroși intelectuali, precum și exponenți ai micii burghezii, a atestat caracterul larg reprezentativ al noii puteri, întruchipînd rolul conducător al proletariatului, aliat cu toate celelalte pături și categorii sociale care formau populația muncitoare a Parisului.Este bine știut că activitatea Comunei a fost limitată atît în timp datorită existenței scurte de numai două luni și jumătate —, cit și în spațiu — raza sa de acțiune nereușind să depășească cadrul Parisului. încercările de a instaura ,‘Comuna în alte mari orașe ale Franței, după exemplul capitalei, au eșuat, Parisul rămînînd astfel izolat în luptă și cu dușmanul la porțile sale. în plus, proletariatul din acel timp era lipsit de experiența conducerii politice a societății, pus pentru primă oară în situația de a soluționa probleme de stat. Este cu atît mai remarcabil faptul că în aceste împrejurări deosebit de dificile, guvernarea Comunei a făcut să apară, să prindă contur fizionomia unui nou tip de putere politică, necunoscută pînă atunci în istorie — o putere apar- ținînd poporului și acționînd împreună cu el, pentru împlinirea năzuințelor de libertate, dreptate și progres social.Astfel, Comuna a pășit din capul locului la înlăturarea vechii mașini de stat și la crearea unui organism întemeiat <?pe principiile eligibilității și răspunderii- nemijlocite a tuturor slujitorilor săi în fața maselor. în cadrul Comunei, democrația reprezentativă, ridicată ea însăși pe un plan superior, s-a 

/îmbinat cu democrația directă, realizată prin punerea principalelor probleme și măsuri — sociale, politice, militare — în dezbaterea a- .dunărilor publice, prin atragerea maselor celor mai largi la opera de conducere a statului. Este ceea ce avea în vedere Lefrancais, membru al Comunei, cînd proclama ca 
„obiectiv principal" al mișcării comunarde acela „de a încredința ce
tățenilor înșiși, prin adunările lor 
de cartier, grija de a-și reglementa 
propriile lor interese colective și locale". Era, evident, un mod nou de a concepe democrația, în măsură să-i asigure un caracter real, ca expresie a suveranității poporului, să o transforme într-o adevărată pavăză împotriva oricărei încercări de autonomizare a puterii de stat față de societate, de transformare a statului, a instituțiilor sale, din slujitori ■ai societății, în stăpîni ai ei. Aflăm în aceasta, fără îndoială, unul din cele mai prețioase elemente din experiența Comunei, prin care ea ,și-a cîștigat nepieritoare merite în fața contemporanilor, ca și a posterității.întreaga dimensiune a conținutului profund democratic al Comunei ne-o dezvăluie măsurile pe care ea le-a înfăptuit sau și-a propus ,să le înfăptuiască în domeniul social-economic. Este de observat că, în stabilirea acestor măsuri, Comuna n-a pornit de la utopii, de la visuri fanteziste, ci de la situația o- biectivă de fapt, de la problemele decurgînd din condițiile economice și sociale ale societății franceze — probleme cărora, în virtutea caracterului ei de guvern al muncitorilor, le-a căutat o soluționare conformă cu interesele clasei muncitoare. Merită amintite în acest sens trecerea în administrarea asociațiilor muncitorești a tuturor întreprinderilor părăsite sau închise de patroni, punerea sub controlul de stat și al muncitorilor a întreprinderilor furnizoare ale statului. Asemenea măsuri trebuiau să constituie pași către organizarea muncii pe baza asociațiilor solidare, cu capital colectiv și inalienabil — după cum glăsuia un document al Comunei — către marele țel de perspectivă al proletariatului : e- liberarea socială a muncitorilor, suprimarea exploatării omului de către om ; ele sînt semnificative pentru sensul socialist în care se dezvolta guvernarea poporului de către popor. De remarcat că, în înfăptuirea lor, Comuna s-a sprijinit pe sindicate, al căror rol, ca organizații ale clasei muncitoare, l-a apreciat ca primordial în opera de edificare a noii societăți, în aceasta găsindu-și expresie, o dată mai mult, profundul ei democratism.Comuna a avut conștiința importanței propagării culturii pentru dezvoltarea — imediată și de perspectivă — a societății franceze. A- ceasta s-a reflectat în faptul că ea a statuat pentru prima oară, ca un principiu de bază în organizarea activității de instruire a populației, principiul învățămîntului laic, gratuit și obligatoriu. Chiar în condițiile asediului, ale nenumăratelor 

dificultăți pe care le-a avut de înfruntat, Consiliul Comunei a găsit timp pentru a se ocupa concret de problemele învățămîntului și ale culturii de masă. Semnificația principială și practică a unor asemenea preocupări și înfăptuiri este deosebită, dat fiind că, nu numai emanciparea socială, ci și emanciparea politică a omului solicită un înalt grad de cultură și instruire. Istoria a învederat că înfăptuirea democrației, îndeosebi a democrației directe, manifestarea multilaterală a personalității în viața socială sint condiționate în cea mai mare măsură de ridicarea nivelului de cultură al maselor muncitoare. Numai astfel devin posibile creșterea coeficientului de activitate conștientă, deliberată, a oamenilor în cadrul societății, exercitarea spiritului lor critic, participarea reală a fiecărui cetățean, cu întreaga capacitate de gîndire și inițiativă de care este capabil, la o- pera de guvernare.Prin componența, ca și prin politica sa, Comuna a reprezentat o guvernare cu adevărat națională, răspunzînd intereselor fundamentale ale poporului francez. In același timp, ca guvernare muncitorească și campioană îndrăzneață a eliberării oamenilor muncii, ea a înfăptuit o operă cu adevărat in
ternațională, corespunzătoare aspirațiilor proletariatului și ale celor ce muncesc din întreaga lume, și în măsură să stimuleze lupta lor revoluționară. De aceea reacțiunea internă și internațională a văzut în Comună o amenințare pentru interesele ei. Bismark a recunoscut fățiș aceasta, atunci cînd declara reprezentantului guvernului burghez al lui Thiers că existența Comunei era în aceeași măsură primejdioasă pentru burghezia germană, ca și pentru cea franceză. Este ceea ce a determinat, în ultimă instanță, coalizarea împotriva Comunei a guvernului burghez de la Versailles cu cotropitorii germani. Se știe cît de sălbatică, de feroce a fost represiunea dezlănțuită de burghezie. Zecile de mii de arestări, execuțiile în masă, cărora le-au căzut victimă, alături de comunarzi, alte mii și mii de cetățeni, femei și copii, vînătoarea împotriva conducătorilor Comunei pentru ca nici unul să nu scape cu viață — vor rămîne pentru totdeauna ca un zdrobitor act de acuzare la adresa forțelor contrarevoluției. în schirrib, 'faptele comunarzilor, care au rezistat pînă îh ultima clipă pe baricadele Parisului, apărînd cu prețul vieții fiecare cartier și fiecare stradă, vor vorbi peste veacuri despre eroismul proletariatului, despre abnegația și spiritul de sacrificiu pe care le inspiră maselor muncitoare cauza nobilă a libertății naționale și sociale.Văzind în existența și opera istorică a Comunei mlădițe ale unei societăți mai drepte, oamenii iubitori de libertate și progres de pretutindeni și-au manifestat deplina solidaritate cu ea. Este' bine știut că pentru instaurarea și apărarea Comunei au luptat numeroși militanți revoluționari din alte țări. Sentimentele de caldă simpatie față de lupta comunarzilor și-au găsit expresie, de asemenea, în mitingurile și demonstrațiile desfășurate în toate colțurile Europei, în valul de proteste care s-a ridicat în întreaga lume împotriva sîngeroasei represiuni.

Tovarăși,Evocînd această filă din cartea marilor tradiții ale proletariatului internațional, se cuvine să stăruim citeva clipe asupra manifestărilor românești de solidaritate cu Comuna, care pun în evidență, o dată mai mult, profundul atașament al forțelor democratice, progresiste din țara noastră față de idealurile de libertate și dreptate socială. Pe primul plan al acestor manifestări se situează participarea a numeroși români — îndeobște tineri care se aflau la studii în Franța — la luptele pe baricada Comunei, alături de revoluționarii francezi. Și-au înscris astfel pentru totdeauna numele între cele ale eroicilor comunarzi, loan Cernătescu, Constantin Haralambie, Gheorghe Rojniță, Alexandru Cociu, Mihai Georgescu, Vasile Steriade, Constantin Polichronu, Nicolae Ursu- lescu, Dimitrie Dobrescu, Constantin Manolescu, Constantin Canta- cuzino, Adolf Goldstein, Ulea Dimitrie, Alexandru Sabadiu, Mircea Rosetti și alții.în România, guvernarea Comunei, ca și epopeea apărării ei au fost urmărite cu deosebit interes și admirație de opinia publică democratică. în presa vremii au apărut numeroase articole care dădeau glas acestor sentimente.O puternică înrîurire a avut Comuna asupra mișcării muncitorești din țara noastră care în acel timp parcurgea procesul de constituire ca forță politică de sine stătătoare, de însușire a socialismului științific, afirmîndu-se tot mai hotărît pe arena social- politică. Ea a întărit încrederea militanților socialiști în ideile marxiste ca idei viabile, posibil de înfăptuit, a favorizat difuzarea lor în mase. Mișcarea muncitorească din România a încorporat organic sărbătorirea Comunei în tradițiile ei, im- primînd de fiecare dată acestei sărbătoriri caracterul unor ample manifestări politice, de afirmare a propriilor năztiinți de libertate și progres social. Pentru a ilustra înaltele aprecieri de care ș-a bucurat întotdeauna exemplul Comunei, sînt semnificative rîndurile apărute în ziarul „Munca" din martie 1891, cu prilejul celei de-a 

20-a aniversări a acesteia: „Adînc recunoscători celor care, pentru prima oară în secolul nostru, au ridicat steagul luptelor de clasă, pătrunși pînă în adîncul Inimii de dreptatea cauzei lor, indignați de cruzimea și sălbăticia cu care au fost măcelăriți, venerăm memoria victimelor din 24 mai, autorii lui 18 martie. Noi înscriem în calendarul Revoluției ziua de 18 martie ca o zi măreață și sublimă, în fața burgheziei care nu îndrăznește să discute trecutul, noi înălțăm aniversarea zilei de 18 martie ca un spectru expiator".Solidaritatea caldă cu cauza Comunei s-a înscris în tradițiile internaționaliste ale mișcării noastre muncitorești, care străbat ca un filon prețios întreaga ei istorie. Aceste tradiții au căpătat un conținut și mai bogat, o nouă strălucire de-a lungul celor cinci decenii de glorioasă existență a Partidului Comunist Român, care a preluat și ridicat pe o treaptă superioară tot ceea ce a fost mai bun, mai valoros în experiența vechii mișcări socialiste.
Stimați tovarăși,Guvernarea Comunei din Paris 

a format, se știe, obiectul unei a- nalize multilaterale din partea lui Marx, Engels, Lenin. Ei au remarcat, pe bună dreptate, că prin creația sa concretă, răspunzînd unor necesități reale, Comuna a dat mai multă substanță și limpezime ideilor asupra revoluției și construcției socialiste decît o sută de programe pe hîrtie. Din insuficiențele, ca și din meritele Comunei, din mecanismul și modul ei de guvernare, clasicii marxism-leninis- mului au desprins concluzii de o înaltă valoare teoretică și practică pentru strategia și tactica mișcării revoluționare a proletariatului, pentru cucerirea puberii politice de către clasa muncitoare și aliații săi firești în revoluție, pentru opera de edificare a societății noi, socialiste. Aceste concluzii au fost și continuă să fie îmbogățite pe baza experienței acumulate de mișcarea muncitorească și, în general, de mișcările sociale de pe întreg cuprinsul globului.în secolul care a trecut de la Comuna din Paris, sub impulsul progreselor dobîndite de societate, al amplificării luptei revoluționare pe arena mondială, în viața ..omenirii s-au produs profunde mutații — pe plan economic, social, politic, cultural. Lumea s-a schimbat mult și se schimbă din ce în ce mai mult, urmînd, în virtutea legităților care guvernează evoluția societății, linia, uneori sinuoasă, a progresului istoric.Un moment crucial în viața omenirii l-a constituit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care a marcat începutul procesului de trecere de la capitalism la socialism. înfăptuită de clasa muncitoare din Rusia, aliată cu masele țărănești, sub conducerea partidului comunist, revoluția din Octombrie a produs o adîncă breșă în sistemul mondial al imperialismului, dînd naștere primului stat socialist, Uniunea Sovietică. Experiența Revoluției din Octombrie a relevat importanța pe care o are pentru înfrîngerea claselor exploatatoare existența partidului revoluționar al clasei muncitoare, temeinic organizat, capabil să organizeze și să conducă masele spre țelurile preconizate.După cel de-al doilea război mondial, harta social-politică a lumii a cunoscut noi și fundamentale schimbări. Ca rezultat al victoriei revoluției socialiste într-un șir de țări din Europa și Asia, sfera de dominație a imperialismului s-a restrîns mai mult, s-au deschis noi perspective pentru progresul omenirii. O deosebită însemnătate internațională, cu profunde influențe asupra evoluției omenirii în epoca noastră, o are victoria revoluției populare în China, constituirea marelui stat socialist chinez. Sub conducerea partidului nostru comunist a triumfat lupta revoluționară dusă de clasa muncitoare, de masele largi ale poporului, care au cucerit puterea de stat, au făurit noua orînduire socială în România. Revoluția socialistă a ieșit, de asemenea, victorioasă în alte țări europene — Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria, precum și în țări asiatice — R.P.D. Coreeană, Mongolia, R. D. Vietnam. Un eveniment cu deosebite semnificații îl constituie făurirea primului stat socialist de pe continentul a- merican — Republica Cuba. Formarea sistemului socialist mondial, e- dificarea noii orînduiri în țările socialiste, exercită o influență activă asupra dezvoltării, progresiste a societății umane. Statele socialiste au realizat progrese remarcabile în toate domeniile; ele se află în prezent într-un stadiu superior de dezvoltare, cînd în fața lor se ridică probleme noi, deosebit de complexe.în cadrul forțelor mondiale ale socialismului se numără clasa muncitoare de pretutindeni, ale cărei rînduri au crescut considerabil, partidele comuniste și muncitorești care ființează în aproape toate țările lumii ; comuniștii se situează în rîndul celor mai curajoși luptători pentru libertate, independență națională, democrație și progres social. Sub loviturile mișcării de eliberare națională a popoarelor, care a căpătat o amploare și o forță fără seamăn, s-a năruit sistemul colonial. Zeci și zeci de popoare, constituindu-și state de sine stătătoare, s-au ridicat la o viață nouă, depun eforturi pentru lichidarea înapoierii 

moștenite de la colonialism, pentru propășirea economică și culturală. în țările Americii Latine au loc profunde mișcări sociale și a- prige lupte pentru apărarea independenței naționale. S-au produs schimbări importante în țările capitaliste dezvoltate, atît în nivelul forțelor de producție, cît și în structura socială și în raporturile de clasă. La lupta împotriva monopolurilor, a imperialismului, pentru progresul societății și apărarea păcii participă muncitori, țărani, pături mijlocii ale populației, cercuri largi ale intelectualității, mase de femei, tînăra generație, forțe social-politi- ce dintre cele mai diverse. Desigur, nu poate fi subapreciat faptul că în zilele noastre forțele reacțiunii se opun prin toate mijloacele progresului social, recurg la presiuni de tot felul, la amestecul brutal în treburile altor state, mergînd pînă la intervenții militare, pentru a-și menține sau redobîndi dominația. Această politică întîmpină o împotrivire tot mai viguroasă din partea popoarelor, decise să-și apere ființa națională, suveranitatea de stat, dreptul de a-și făuri viața liberă la care năzuiesc.Tabloul lumii contemporane se înfățișează privirilor noastre extrem de complex și contradictoriu, evidențiind o varietate infinită de condiții, de la cele istorice, economice și politice, la cele sociale și naționale. Alături de state care realizează indici excesiv de înalți ai producției și consumului socotite pe un locuitor, se află state cu o economie mult subdezvoltată și în care covîrșitoarea majoritate a populației trăiește în cea mai , cruntă mizerie, iar între aceste extreme — state cu o dezvoltare a- propiată fie de unele, fie de celelalte. Diapazonul organizării sociale pe glob este și el foarte larg — de la națiuni pe deplin mature, aflate pe o înaltă treaptă de dezvoltare, la comunități tribale sau, din unghiul de vedere al formației social-economice — de la țări care înalță edificiul celei mai înaintate orînduiri — socialismul, pînă la țări în care continuă să e- xiste rămășițe ale sclavajului, a- mintind de starea omenirii în urmă cu milenii. Fiecare popor, fiecare țară încorporează în realitățile contemporane ce-i sînt specifice tradiții proprii în cele mai diverse planuri ale existenței sociale, tradiții care și-au pus și continuă să-și pună puternic pecetea asupra evoluției sale, asupra modalităților în care concepe și realizează progresul. întreaga lume, practic toate compartimentele vieții sociale, se află, direct sau indirect, sub incidența revoluției științifico-tehnice care determină, cum se știe, consecințe dintre cele mai surprinzătoare, transformări radicale ce se succed în perioade de timp nebănuit de scurte.Dată fiind enorma diversitate de condiții de la o țară la alta și de La un moment istoric la altul, a- pare clar că lupta popoarelor pentru eliberarea națională și socială, pentru făurirea societății noi, libere de exploatare și asuprire, nu se poate desfășura după un model unic, după o rețetă universal-va- labilă. De altfel, procesul revoluționar mondial a dezvăluit și va dezvălui, fără îndoială, pe măsura dezvoltării lui, o multitudine de căi, forme și metode de realizare a progresului social, și chiar concepții diferite în legătură cu o problemă sau alta. Aveau perfectă dreptate Marx și Engels cînd a- rătau că realitatea concret-istorică este aceea care determină condițiile emancipării proletariatului, că 
„Tezele teoretice ale comuniștilor 
nu se bazează nicidecum pe idei 
sau principii inventate sau desco
perite de cutare sau cutare refor
mator al lumii. Ele nu sint decit 
expresia generală a condițiilor e- 
fective ale luptei de clasă exis
tente, ale mișcării istorice" (Marx și Engels, opere vol. IV, ed. 2, Ed. Politică, 1963, p. 479)In această optică, întemeietorii comunismului științific n-au ezitat să califice drept contrare cerințelor progresului pozițiile celor care 
„păstrează neclintite vechile con
cepții fără a ține seama de dezvol
tarea istorică a proletariatului".Faptele învederează că succesul luptei revoluționare este posibil numai în măsura în care forța politică de avangardă își elaborează de sine stătător strategia și tactica, pornind de la situația concretă din țara respectivă și etapa dată, de la cunoașterea particularităților interne specifice și a cerințelor vieții, ținînd cont, firește, de contextul internațional. Desigur, pentru fiecare partid în parte, ca și pentru mișcarea comunistă și muncitorească în ansamblu, sînt și vor fi întotdeauna utile, profitabile, schimbul sistematic de păreri, studierea reciprocă a experienței și a rezultatelor dobîndite în edificarea socialismului, discuțiile teoretice pe probleme economice, politice si sociale, în spirit de egalitate și înțelegere reciprocă.Multitudinea de experiențe posibile în domeniul progresului social, deci și al revoluției și construcției socialiste, duce și la o altă concluzie foarte importantă, în zilele noastre, dezvoltarea gin- dirii marxist-leniniste, ca o concepție și metodă științifică de orientare principială a maselor, a organizațiilor politice care le conduc, nu poate fi decît o operă colectivă de mare amploare, realizată cu participarea tuturor partidelor comuniste și muncitorești, printr-un efort continuu de generalizare teoretică a fenomenelor sociale, a faptelor de viață, a tot 

ceea ce creează mai nou, înaintat geniul uman, științele și artele zilelor noastre, aflate ele însele într-o continuă devenire, sub impulsul dinamic al schimbărilor din societate.
Tovarăși,Este bine cunoscută preocuparea statornică a Partidului Comunist Român pentru fundamentarea liniei sale politice, a programului său de activitate, plecînd de la studierea sistematică și minuțioasă a realităților interne și internaționale în care construim socialismul, pentru a găsi soluții adecvate acestor realități, privite în dinamica lor. Iar dezvoltarea cu succes a construcției socialiste, realizările de seamă obținute in toate domeniile vieții economice și sociale confirmă în modul cel mai elocvent justețea politicii partidului, reflectă spiritul realist, creator, în care este abordată întreaga problematică a edificării noii orînduiri.în organizarea rea revoluției și socialiste, partidul concepția despre în carezit după leninistă ca orînduire tul, eliberîndu-se

și conduce- construcției s-a călău- marxist- socialism, proletaria-pe sine, eliberează întreaga societate, în care tot ce se înfăptuiește trebuie să aibă drept rațiune supremă desă- vîrșirea bunăstării materiale și spirituale a omului, asigurarea libertății, dezvoltarea și afirmarea plenară a personalității fiecăruia. Această concepție și-a găsit o reflectare fidelă în programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, cuprinzător fundamentat teoretic și practic în raportul prezentat la Congresul al X-lea al partidului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru a atinge obiectivul strategic stabilit, . avem în vedere în egală măsură dezvoltarea și modernizarea rapidă a forțelor de producție, permanenta expansiune a științei, învățămîntului și culturii, perfecționarea neîntreruptă a relațiilor sociale, lărgirea din ce în ce mai mult a democrației, organizarea mereu mai bună a societății, creșterea sistematică a nivelului de trai al poporului.După cum se știe, actualul cincinal — ca un prim pas în realizarea acestui program — înscrie sarcini care vizează, o dată cu menținerea în continuare a unui ritm susținut’.de creștere economică, importante schimbări de ordin calitativ, structural, în economia națională, ridicarea la un nivel mereu mai înalt a eficienței în toate domeniile de activitate, prin încorporarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Eforturile perseverente pe care poporul nostru le depune pentru propășirea economiei trebuie să ducă finalmente — o dată cu realizarea unui standard de viață superior, și tocmai în acest scop — la lichidarea decalajului economic dintre România și statele avansate, la ocuparea unei poziții mereu mai avantajoase în diviziunea internațională a muncii.Extinderea și modernizarea producției materiale, ca și în general dezvoltarea socială în condițiile revoluției științifico-tehnice actuale și ale exploziei informaționale, reclamă, mai mult ca oricînd, strădanii din partea societății, cît și a fiecărui membru al ei pentru • a se cultiva, pentru a asimila noi și noi cunoștințe ger nerale și de specialitate. De altfel, cultura este, împreună cu bogăția materială, o condiție sine qua non 
a bunăstării individului și a societății în ansamblu, a unei reale libertăți. în această lumină au fost și sînt gîndite măsurile privind dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului de toate gradele, a pregătirii profesionale, introducerea sistemului de reciclare, ca și celelalte acțiuni menite să răspîndeas- că știința și cultura în rîndul maselor populare.O constantă majoră a programului partidului de făurire a socialismului pe deplin matur o reprezintă perfecționarea sistematică a relațiilor sociale, adîncirea și lăr- girea democrației. Intr-adevăr, înfăptuirea unei democrații efective, reale reprezintă o necesitate obiectivă pentru edificarea societății socialiste, o parte intrinsecă a progresului acestei societăți. însăși natura socialismului, ca orînduire creată de popor pentru popor, în care totul aparține poporului, implică democrația cea mai profundă, instituții, forme și metode democratice de conducere. Corespunzător acestor, exigențe, partidul se preocupa de perfecționarea organizării și conducerii tuturor componentelor organismului nostru social, a economiei naționale, a relațiilor sociale, a statului, a organizațiilor obștești, de întărirea legalității socialiste. Măsurile pe care le-am întreprins și le întreprindem pe acest tărîm se încadrează într-un proces continuu de creare a ambianței favorabile pentru ca oamenii muncii — români, maghiari, germani, de alte naționalități, masele cele mai largi ale națiunii noastre socialiste — să se pronunțe nemijlocit în toate problemele care privesc deciziile de interes local sau național, să participe efectiv la rezolvarea treburilor obștești, la conducerea țării.Pe măsura dezvoltării construcției socialiste, se afirmă din ce în ce mai puternic rolul de conducător politic al partidului în toate domeniile de activitate. Ca forță organizatoare și diriguitoare în revoluția și construcția socialistă, Partidul Comunist Român s-a do

vedit și se dovedește nucleu! vital, principalul factor politic propulsor ai societății românești contemporane, bucurîndu-se de un uriaș prestigiu, de dragostea și încrederea întregului nostru popor.'Spre a fi la înălțimea misiunii sale istorice, partidul se îngrijește de perfecționarea propriei organizări și activități, întreține un permanent dialog cu oamenii muncii, amplifică legăturile directe cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu toate categoriile sociale. A- ceasta se dovedește o cale sigură pentru cunoașterea și soluționarea adecvată a problemelor ce apar în dezvoltarea social-economică, pentru punerea în mișcare a imenselor resurse de energie pe care le eliberează orînduirea socialistă.O trăsătură caracteristică a Partidului Comunist Român, care a însoțit de altfel mișcarea muncitorească din țara noastră încă de la primele ei începuturi, o reprezintă internaționalismul profund și activ. înfăptuind cu perseverență sarcinile naționale, obligațiile față de poporul din care s-a născut și în mijlocul căruia trăiește, partidul nostru răspunde în a- celași timp îndatoririi internaționaliste de a contribui la întărirea forțelor mondiale ale socialismului și păcii. Este indubitabil că puterea și prestigiul socialismului pe plan internațional depind în cel mai înalt grad de modul în care fiecare țară socialistă rezolvă problemele interne ce-i stau în față, de progresele reale pe care le înregistrează în domeniul economic, politic, social-cultural, în ridicarea nivelului de trai al poporului,Internaționalismul partidului nostru își găsește o vie manifestare în activitatea sa perseverentă pentru amplificarea legăturilor cu forțele socialismului, democrației și progresului din lumea întreagă, pentru întărirea unității acestor forțe. Partidul și statul nostru dezvoltă relații de strînsă colaborare cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, sînt solidare cu mișcările sociale progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, sprijină popoarele care luptă pentru independență, pentru dreptul sacru de a-și decide soarta așa cum doresc, fără nici un amestec din afară, militează pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, indiferent de sistemul social-polițic, pentru în- tronarea .unui; climat de securitate și.pace în Europa și în întreaga lume.
Stimați tovarăși,Acum, la un veac de la proclamarea Comunei din Paris, idealurile socialismului trăiesc și înving pe imense întinderi ale globului, adeverind că lor le aparține viitorul omenirii, că societatea se dezvoltă ireversibil, în virtutea legilor sale imanente, pe căile progresului social. Cu atît mai mari sînt, așadar, stima și venerația față de cei ce au ridicat primii steagul acestor idealuri, făurind Comuna. Așa cum prevedea Karl Marx, 

„Parisul muncitorilor, cu Comuna 
lui, va fi în veci sărbătorit ca 
vestitorul glorios al unei societăți 
noi. Numele martirilor lui sînt gra
vate în marea inimă a clasei mun
citoare".

(Urmare din pag. I)Ilie Verdeț, Janos Fa- zekas, Dumitru Popa, Leon- te Răutu, Ștefan Voi- tec, Miron Constantines- cu, precum și tovarășii Chivu Stoica, Constantin Pîrvulescu, Gheorghe Va- silichi, Ion Popescu-Pu- țuri, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Dan Marțian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Anton Brei- tenhofer, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, Alexandru Kopandi, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Miron Ni- colescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Nicolae An- ghel, muncitor fruntaș la Uzinele „Republica", Maria Mălăin, studentă la Universitatea din București.în sală se aflau șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre cea de-a 100-a aniversare a proclamării Comunei din Paris a vorbit tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri.Cuvîntarea a fost subliniată de repetate ori cu puternice aplauze.A urmat apoi un spectacol festiv. Corul și orchestra ansamblului „Doina", al armatei, actori ai Teatrului Național I.L. Ca- ragiale și soliști ai Operei Române au interpretat un bogat program, care a cuprins lucrări consacrate Comunei din Paris, luptei revoluționare a clasei muncitoare, realizărilor . obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în opera de edificare a socialismului în patria noastră Spectacolul a luat sfîrșit prin intonarea Imnului proletariatului de pretutindeni „Internaționala". (Agerpres)

DESCHIBEMA EXPOZIȚIEI DOCUFJENTABE 
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Vineri s-a deschis Ia Muzeul de Istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România expoziția documentară „Solidaritatea mișcării revoluționare din România cu Comuna din Paris".Expoziția înfățișează publicului bucureștean condițiile social-politico în care a fost proclamată Comuna, înfăptuirile sale și lupta proletariatului parizian pentru apărarea acesteia. Numeroase exponate, documente, ziare oglindesc participarea militanților români la Comună, aniversarea ei de-a lungul anilor de clasa muncitoare din țara noastră și de Partidul Comunist Român.
La vernisaj au participat Ilia

Rădulescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., I. Popescu-Puțuri, director al Institutului de studii istorice și so- cial-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Ștefan Ștefănescu, președintele secției de istorie și arheologie a Academiei de științe sociale și po- didactice, cercetători,litice, cadre muzeografi.Cu acest prilej, Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a rostit o alocuțiune în care a relevat semnificația acestui eveniment de seamă din istoria mișcării muncitorești internaționale.
(Agerpres)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI U. G. S. R.
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X

din Republica Socialistă România

Oaspeți strâinî la congres, întreținîndu-se cu delegați români

dezvolta de sine stătător economia, de a folosi bogățiile țării în interesul celor ce muncesc, de a asigura independența economică și politică a țărilor lor.Congresul adresează sindicatelor, oamenilor muncii din întreaga lume chemarea la intensificarea și unirea eforturilor pentru a impune lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă și neocolonialistă, a politicii de apartheid și discriminare rasială, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor la o viață liberă, demnă și civilizată, pentru triumful cauzei progresului social, independenței, democrației și păcii în lume.

și indepen- imperialismu- neocolonialis- colaborare în

străina, interna- m uncii România

ritate a oamenilor muncii, a sindicatelor din România cu lupta popoarelor arabe pentru progres economic și social, pentru apărarea libertății și independenței naționale, împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru cauza păcii și colaborării internaționale.Congresul cheamă opinia publică, oamenii muncii, organizațiile sindicale, factorii politici de răspundere din lume să sprijine orice propuneri constructive și raționale pentru reglementarea pe cale politică a conflictului, corespunzător intereselor popoarelor, ale păcii și securității în Orientul Apropiat și în întreaga lume.

toată for- colonialis- al zilelor apartheid, precum și orice manifestare de discriminare rasială, condamnă toate formele neocolonialiste, de perpetuare a subordonării și exploatării străine, de subjugare a popoarelor de către forțele imperialiste.Congresul reafirmă solidaritatea și deplinul sprijin al sindicatelor din România cu lupta eroică, dusă cu arma in mină de oamenii muncii, de celelalte forțe patriotice din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și din alte teritorii împotriva jugului colonial, pentru libertate și independență națională și își exprimă solidaritatea cu forțele din Africa de Sud, Rhodesia, Namibia și din alte țări care se ridică la luptă împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială.Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România salută dezvoltarea continuă a relațiilor țăriinoastre cu țările in curs de dezvoltare, sprijinul moral și material a- cordat de poporul român popoarelor aflate . încă sub dominația manifestare a solidarității' ționale active a oamenilor din Republica Socialistă cu lupta acestor popoare pentru respectarea dreptului lor sacru de a-și

solidaritatea sindicatelor muncitoare, inși

Moțiuni adoptate de Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor

La cuvînt a urmat tovarășul AN- 
GHEL ALEXE, președintele Consiliului național pentru educație fizică și sport. După ce a înfățișat un tablou succint în care educația fizică și sportul își găsesc confirmarea ca activități de interes național, cu un profund rol social, vorbitorul a arătat că, intr-un interval de timp relativ scurt, sindicatele au contribuit substanțial la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid pe linia dezvoltării educației fizice și a sportului.Președintele C.N.E.F.S. s-a oprit apoi asupra unor deficiențe. Neajunsul cel mai caracteristic constă în faptul că educația fizică și sportul n-au reușit peste tot să facă parte integrantă din preocupările și_ activitatea sindicatelor. Din această ; nă, activitatea sportivă de mas: irici- ....., .. ...........  _r.______ ___________  are un caracter limitat. Unele asociații sportive, și din păcate chiar unele organe sindicale, manifestă un interes exagerat pentru o singură echipă sau un număr restrins de sportivi participant in competiții oficiale, negli- jînd, în schimb, acțiunile consacrate marii mase de salariați. Un număr însemnat de întreprinderi și instituții nu dispun nici măcar de o bază sportivă simplă, iar în altele se desființează, cu voia sau fără voia lor, chiar și bruma de baze și instalații pe care le-au avut, încălcîndu-se astfel legea. Consiliul național pentru educație fizică și sport consideră că nu a făcut tot ceea ce îi stătea în putință pentru sprijinirea sindicatelor în munca de îndrumare a asociațiilor sportive și, în primul rînd. pentru dezvoltarea sportului de masă, problemă pe care ne angajăm să o soluționăm, împreună cu dv., cu toți factorii interesați.

o dată a unor utilaje funcții

DARITATE CU 
POARELOR DIN congresul condamnă tinuarea agresiunii rialismului american

In MOȚIUNEA ÎN LE
GĂTURĂ CU PROBLEMELE 
PĂCII Șl SECURITĂȚII ÎN 
EUROPA, congresul își exprimă convingerea că instaurarea și consolidarea unui climat de pace, încredere, securitate și cooperare în Europa constituie un factor de primă importanță pentru dezvoltarea economică .și socială a popoarelor de pe acest continent și pot avea o influență pozitivă hotărîtoare asupra destinelor păcii și progresului social în întreaga lume.Congresul declară că sprijină în întregime poziția Partidului Comunist Român și a guvernului român, potrivit căreia asigurarea și consolidarea păcii și încrederii în Europa comportă instituirea unui sistem de raporturi care să ducă la crearea unui climat de destindere, la dezvoltarea relațiilor multilaterale și a schimbului de valori materiale și spirituale între toate țările continentului, tului tari singur neabătute « denței și- le, neamestecului terne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. însănătoșirea climatului politic și crearea unor forme eficiente de înfăptuire a securității europene, care să asigure participarea egală a tuturor statelor, mari și mici, la elaborarea și înfăptuirea măsurilor ce afectează pacea pe continent. eliminarea tuluror focarelor de încordare și neîncredere între statei-vor trebui să ducă la desființa- (r»a;. simultană a. celor două- pacte, militare, la renunțarea la folosirea torței' și amenințarea cu forța in rezolvarea problemelor litigioase, la dezvoltarea . relațiilor între toate țările continentului. Aceasta presupune recunoașterea realităților existente in Europa, a inviolabilității granițelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, a schimbărilor istorice produse pe continent in e- poca postbelică, recunoașterea de către' toate statele a Republicii Democrate Germane, normalizarea relațiilor cu ambele state germane și. a- sigurarea participării lor în cadrul O.N.U. și al altor organisme internaționale.Inițiativele guvernului român și activitatea sa neobosită pentru instaurarea unui climat de pace și înțelegere în Europa întrunesc acordul deplin al clasei noastre muncitoare, al întregului popor român, care consideră că realizarea securității europene corespunde atît propriilor lui interese, cit și ale celorlalte popoare, cauzei păcii în întreaga lume, și își exprimă deplina adeziune pentru convocarea unei Conferințe ge- neral-europene a tuturor statelor interesate, se pronunță în sprijinul intensificării măsurilor pentru realizarea unor întîlniri pregătitoare multilaterale în vederea ținerii într-un timp cit mai scurt posibil a conferinței consacrate securității pe continentul nostru.Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România consideră că, în înfăptuirea securității europene, clasa muncitoare, forțele populare, sindicatele din țările europene indiferent de afilierea lor, organizațiile progresiste de pe continentul european pot aduce o contribuție de seamă la destindere, cooperare și înțelegere. Congresul chaamă toate organizațiile sindicale să-și intensifice eforturile pentru dezvoltarea colaborării bi- și multilaterale în interesul clasei muncitoare de pe continentul european, pentru transformarea Europei într-un continent al păcii, colaborării și progresului, in care toți cei ce muncesc să se bucure pe deplin și în siguranță de roadele muncii lor.

ln MOȚIUNEA DE SOLI- 
LUPTA P0- 
INDOCHINA, cu hotărîre con- armate a impe- și- a aliaților săi împotriva poporului . vietnamez, extinderea agresiunii împotriva popoarelor din Laos și Cambodgia. Intervenția militară americano-saigoneză in Indochina reprezintă o încălcare flagrantă a libertății și independenței popoarelor din această parte a lumii, o acțiune îndreptată împotriva aspirațiilor lor de pace și progres, o sfidare la adresa principiilor internaționale de morală și drept.Perpetuarea și escaladarea acțiunilor armate ale imperialiștilor americani și aliaților lor în Vietnam. Laos și Cambodgia constituie o amenințare gravă pentru pacea întregii lumi, aduc mari prejudicii eforturilor făcute de popoare pentru instaurarea trainică a unui climat de pace, securitate, încredere și cooperare în viața internațională.Alături de toate forțele progresiste și democratice, oamenii muncii, sindicatele, întregul 'popor român au urmărit și urmăresc cu profundă admirație și simpatie dîrzenia, curajul și eroismul poporului vietnamez, al celorlalte popoare din Indochina care s-au ridicat cu hotărîre în lupta pentru apărarea pămîntului lor, a drepturilor imprescriptibile la libertate, dezvoltare de sine stătătoare, unitate națională. Exemplul luptei poporului vietnamez, a celorlalte popoare indo- chineze arată că, atunci cînd un popor este hotărît să-și apere independența, libertatea și ființa națională, el se bucură de simpatia și sprijinul tuturor țărilor socialiste, al popoarelor din întreaga lume și nu există forță în lume în stare să-1 îngenuncheze și să-1 supună, să-i bareze drumul spre înfăptuirea aspirațiilor și idealurilor sale legitime.Congresul cere cu fermitate să fie retrase toate trupele S.U.A. și ale sateliților lor din Indochina, să fie create toate condițiile pentru ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-și poată hotărî singure, fără nici un amestec din afară, în deplină libertate, viitorul, potrivit aspirațiilor, și.voinței, lor,}■ Congresul Uniunii. Generale a Sindicatelor din4- '^RilpUtaftcâ' ‘Socialistă România susține pe deplin politica Partidului Comunist Român și a statului nostru, care sprijină poziția R. D. Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — adevăratul reprezentant al oamenilor muncii din această țară — privind reglementarea conflictului vietnamez, lupta Frontului Național Unit din Cambodgia condus de Norodom Sianuk, a guvernului acestuia, precum și a forțelor conduse de Frontul Patriotic Laoțian. Exprimindu-și deplinul atașament față de poziția Partidului Comunist Român și a statului nostru de a sprijini politic și material lupta dreaptă a poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Indochina împotriva agresiunii imperialismului a- merican, sindicatele din țara noastră vor acorda și pe viitor întregul lor sprijin oamenilor muncii și popoarelor din această regiune pînă la victoria lor totală împotriva agresiunii străine. Congresul cheamă la intensificarea și unirea eforturilor oamenii muncii și sindicatele lor din întreaga lume pentru a impune încetarea agresiunii și imixtiunii imperialiste în Indochina, instaurarea libertății ți păcii în această zonă a lumii.Congresul își exprlrpă deplina încredere că popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian, cu sprijinul țărilor socialiste, al forțelor progresiste și Iubitoare de pace din toate țările, vor obține cit mai grabnic victoria, că lupta lor dreaptă va triumfa !

După ce s-a deolarat de acord cu măsurile preconizate, de îmbunătățire a activității sindicatelor, tov. RADU POPA președintele Comitetului sindicatului Uzinei de utilaj petroIler-Tirgoviște, s-a referit la unele neajunsuri care impietează a- supra realizării sarcinilor de plan.Datorită faptului că centrala noastră de utilaj petrolier nu a izbutit încă să rezolve în mod satisfăcător a- provizionarea tehnico-materială, in nici o lună din 1970 — ca, de altfel, și în 1971, nu s-a reușit ca producția să se realizeze ritmic. De aici, toate consecințele neplăcute : suprasolicitarea muncitorilor și a mașinilor, lucrări de slabă calitate, neonorarea la timp a contractelor economice. în a- cest context, doresc să informez că ne punem mari speranțe în realizarea prevederii statutului Uniunii sindicatelor pe ramuri de a se înființa comisii ale sindicatelor formate din președinți și alți membri ai comitetelor sindicatelor din unitățile care aparțin de centrală. Faptul că ne vom putea întîlni periodic cu reprezentantul nostru în consiliul de administrație ne garantează că problemele ce frămîntă unitatea noastră vor fi în mod corespunzător ■ rezolvate'. . BSrApoi vorbitorul a criticat unele deficiențe în activitatea unităților care au sarcina de a asigura mijloacele'de transport în comun al salariaților de la domiciliu la uzină și invers.Vorbitorul a reliefat, în încheiere unele manifestări de birocratism in activitatea sindicală, cerind din partea organelor centrale sindicale mai multă promptitudine în rezolvarea problemelor solicitate, în sprijinirea concretă, la fața locului, a înfăptuirii unor măsuri care privesc bunul mers al producției și satisfacerea unor cerințe social-culturale.

MOȚIUNEA CU PRIVI
RE LA SITUAȚIA DIN ORIEN
TUL APROPIAT se spune : Oamenii muncii, sindicatele din țara noastră sint preocupate într-un Înalt grad de evoluția situației din Orientul Apropiat, de conflictul din a- ceastă regiune, care creează un permanent pericol de război cu implicații grave pentru pacea întregii lumi.Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România — nutrind profunda convingere că războiul nu poate constitui o cale pentru reglementarea problemelor în suspensie între țări, că de pe urma conflictelor armate dintre popoare primii care au de suferit sint oamenii muncii din țările respective, în timp ce imperialismul și re'a'cți- unea trag foloase — reafirmă sprijinul oamenilor muncii, al sindicatelor, al întregului nostru popor față de poziția consecventă a guvernului român, care, încă înainte de declanșarea ostilităților militare din ' Orientul Apropiat în iunie 1967. . s-a pronunțat pentru soluționarea politică a problemelor ce confruntă această parte a lumii.In acest sens., congresul consideră că aplicarea de. către toate părțile interesate a prevederilor.. Rezoluției. Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 oferă o cale rezonabilă și echitabilă de statornicire a unui climat normal de pace, care să corespundă atit intereselor tuturor popoarelor din regiunea respectivă, cit și cauzei păcii în lume. Congresul relevă cu satisfacție propunerile Republicii Arabe Unite în direcția soluționării politice a conflictului din Orientul Apropiat. Pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat este necesar să fie retrase imediat trupele israeliene. din teritoriile ocupate, să fie recunoscute și respectate independența și integritatea teritorială a tuturor statelor din această zonă. Pentru instaurarea unei păci trainice în această regiune trebuie să se găsească neapărat o soluție privind situația populației palestinene, care să țină seama de dorințele și năzuințele ei naționale.

Congresul exprimă deplina solida-

pe baza respectării drep- fiecărui popor de a-și ho- soarta, a respectării principiilor indepen- suverariițății naționalii treburile in-

In MOȚIUNEA DE SOLI
DARITATE CU LUPTA PO
POARELOR SI A CELOR CE 
MUNCESC, ÎMPOTRIVA EX
PLOATĂRII Șl ASUPRIRII, 
PENTRU INDEPENDENTĂ Șl 
SUVERANITATE, ÎMPOTRI
VA IMPERIALISMULUI, CO
LONIALISMULUI, NEOCOLO
NIALISMULUI Șl A POLITI
CII DE APARTHEID, congresul constată cu profundă satisfacție creșterea nestăvilită a luptei clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tineretului, mișcării de eliberare națională, a tuturor forțelor democratice și antiimperialiste, procesul istoric obiectiv și ireversibil de renaștere națională, de înfăptuire a aspirațiilor spre eliberare socială dență națională contra lui, colonialismului, mului, pentru pace și ternațională.Oamenii muncii, poporul român, care in trecut au cunoscut dominația și exploatarea imperialistă și au luptat timp de secole pentru eliberare națională și socială, își exprimă solidaritatea combativă cu lupta tuturor popoarelor împotriva politicii imperialiste de dominație, înrobire, de forță și amenințare cu forța, împotriva oricăror forme de asuprire națională și socială, pentru respectarea dreptului fiecărui popor „ de a-și hotărî singur. Soarta, potrivit intereselor și aspirațiilor sale legitime, fără nici un amestec din afară.Clasa muncitoare, sindicatele din România își reafirmă solidaritatea de clasă cu oamenii muncii din țările capitaliste în lupta lor împotriva monopolurilor, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru pace și progres social.Congresul exprimă oamenilor muncii și a din România cu clasa cu toate forțele care luptă în treaga lume împotriva asupririi exploatării, a reacțiunii, imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltarea economică, politică și socială de sine stătătoare, pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru cauza păcii.Congresul înfierează cu ța menținerea dominației te — anacronism rușinos noastre — politica de

In cuvîntul său, ing. ARGINA 
GOSAV, de la Trustul local de construcții-Iași, a arătat că executarea unui volum de investiții de sute de miliarde lei, din care 10 miliarde lei în județul Iași, constituie un vast cîmp de activitate pentru lucrătorii din sectorul de construcții și pentru sindicatele din această importantă ramură a economiei naționale. Sînt întru totul de acord — a spus vorbitoarea — cu observațiile critice făcute în cadrul lucrărilor Congresului cu privire la lipsurile din activitatea sindicatelor. Intr-adevăr, comitetele de sindicat. Uniunea pe ramură nu și-au îndeplinit în măsura cuvenită misiunea în procesul de producție, respectiv pe șantiere. Problema organizării științifice a producției a fost aproape străină comitetului nostru sindical, iar organul superior pe linie sindicală nu ne-a deranjat prea mult în aceste direcții.Referindu-se, în continuare, la progresele obținute în domeniul asigurării măsurilor de protecție și igienă a muncii, vorbitoarea a arătat că Ministerul Muncii și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor ar fi trebuit să acorde mai multă atenție lărgirii gamei de echipamente și. măsuri de protecție a muncii, cu introducerea pe șantiere sisteme noi de lucru, a unor și dispozitive noi, meserii și noi. Totodată, ar fi bine ca Uniunea pe ramură. împreună cu ministerul de resort, să determine institutele

, Jar

.A.JIte.

CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILORcentrale de proiectări să proiecteze, pentru șantiere, o gamă mai largă de construcții provizorii cu caracter mobil (nu demontabil), dotate cu toate utilitățile care să corespundă condițiilor de trai și igienă.In prezent, sindicatele au atins un înalt nivel de rezolvare a problemelor sociale, dispun de suficientă forță pentru a o îndrepta spre realizarea sarcinilor din domeniul activității e- conomice — a încheiat vorbitoarea.Luînd cuvîntul, maistrul SOARE
CLEPER, președintele sindicatuluide la Uzina de țevi Roman, a arătat : Am ascultat cu deosebită atenție cuvîntul secretarului general al partidului rostit cu ocazia deschiderii congresului și am înțeles că în fața noastră stă sarcina de a face o amplă analiză a întregii noastre activități, de a Scoate în evidență cu tărie și curaj lipsurile manifestate și a contribui, prin propunerile noastre, la stabilirea unor măsuri concrete menite să ridice activitatea sindicatelor la nivelul cerințelor etapei actuale. In lumina acestor indicații, ca reprezentant al membrilor de sindicat din uzină, aș vrea să-mi permiteți, mai iutii, să raportez congresului citeva din realizările obținute de colectivul nostru. Printr-o mai bună organizare a producției, folosirea judicioasă a spațiilor și utilajelor, au fost obținute peste prevederile planului în 1970 peste 100 milioane lei la producția-marfă vîndută și încasată, 24 milioane lei beneficii suplimentare. 15 milioane lei valută la export, realizîndu-se, în a- celași timp, o reducere a consumului specific de metal de peste 4 000 tone. Raportăm, însă, congresului că toate acestea nu ne satisfac și că se puteau obține rezultate și mai bune, dacă în activitatea noastră nu s-ar fi manifestat și unele lipsuri.în continuare, vorbitorul a făcut unele propuneri. El a apreciat că este necesar ca în noul statut al sindicatelor să se formuleze mai limpede în ce constă autonomia, limitele ei de acțiune, precum și modul ei de manifestare în relațiile cu organele ierarhic superioare. în Statutul-ca- dru pentru uniunile pe ramuri, sau eventual în legea sindicatelor să se prevadă obligativitatea comitetului uniunii pe ramură de a organiza cel puțin o dată pe semestru întîlniri de lucru cu comitetele de direcție, comitetele de sindicat și reprezentanții ministerului, cu care ocazie să se dezbată unele probleme de interes general care privesc dezvoltarea în perspectivă a întreprinderii. îmbunătățirea condițiilor de muncă și a condițiilor sociale ale salariaților. pregătirea și promovarea cadrelor etc.Președintele comitetului sindicatului de la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Focșani, tovarășul IONEL ARGHIR0- 
|y a spus : în dezbaterea congresului s-și vorbit mult de preocupările 'și'' sarcinile 'sindicatelor.'iii', domeniul economic. Este firesc să se acorde o atenție deosebită acestor probleme, deoarece sindicatele reunesc în rîn- durile lor pe toți proprietarii mijloacelor de producție, care sînt, in a- celași timp, și producătorii bunurilor materiale, cei mai interesați în dezvoltarea avuției sociale. Unele deficiențe din activitatea economică a Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Focșani — cum ar fi aprovizionarea neritmică, reclamațiile privind calitatea produselor, rebuturile, depășirile de consumuri specifice — puteau fi mai repede eliminate, dacă sindicatele ar fi acționat mai perseverent.Reevaluarea muncii sindicatelor în lumina noii orientări date de conducerea partidului nostru, hotărîrile pe care le vom adopta vor asigura cadrul necesar pentru participarea lor mai activă și responsabilă la perfecționarea organizării producției și a muncii. Pină acum, nu am primit suficient sprijin din partea comitetului uniunii pe ramură pentru ca ministerul să ia măsuri eficiente în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către furnizori și aprovizionarea cu piese de schimb. Cred că noua structură organizatorică, inclu- zînd prezența în organele de conducere ale uniunilor de ramură și a Consiliului Central al U.G.S.R., a oamenilor muncii care lucrează direct în producție va contribui substanțial la creșterea preocupărilor pentru rezolvarea pînă la capăt a problemelor ce se ivesc în activitatea de producție.La cuvînt a urmat apoi ing. 
MIHAI LICULESCU, director general al Grupului de aparataj și mașini electrice — Craiova. El a pus in evidență realizările colectivelor din aceste uzine în cursul cincinalului recent încheiat ; o producție suplimentară de peste 500 milioane lei, livrarea peste plan a 29 locomotive Diesel-electrice, asimilarea fabricației de transformatoare și aparataj electric la tensiunea de 400 kV, realizări ce n-ar fi fost posibile fără colaborarea strînsă cu comitetul sindicatului.In continuare, vorbitorul s-a referit la atribuțiile ce revin sindicatelor în sprijinirea realizării sarcinilor de plan din actualul cincinal. De comun acord cu comitetul sindicatului, consiliul de administrație a introdus recent, cu deosebit de bune rezultate, lucrul în acord la sculărie, în locui lucrului în regie, obținînd un spor important în producția de scule. Experiența dobîndită în introducerea lucrului în acord individual, în locul acordului colectiv, la o serie de ateliere, ne-a permis ca acum să trecem la extinderea, peste tot unde este posibil, a acordului individual. Această acțiune se desfășoară paralel cu măsura de reorganizare a formațiunilor de lucru, a echipelor, cu numărul minim de muncitori, creînd astfel condițiile ca mai multe echipe să execute în paralel același gen de lucrări. Aceste măsuri permit organizarea întrecerii și scot în relief, pe bază de cointeresare materială, rezervele existente, stimulează creșterea productivității muncii.Ansamblul de măsuri întreprinse și preconizate, a spus în încheiere vorbitorul, a permis colectivului nostru să se angajeze oa, în acest an, să realizeze peste prevederile planului două locomotive Diesel-electrice. a- parataj de înaltă tensiune în volum de 10 milioane lei si 75 000 kVA transformatoare de forță. Recent, colectivul nostru a hotărît să renunțe la licența pentru transformatorul bloc de 400 MVA Ia 400 kV și s-a angajat ca aceste transformatoare să le proiecteze și să le realizeze pe bază de concepție proprie, aducînd astfel o economie suplimentară de a- proape 5 milioane lei valută față de prevederile actualului cincinal.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

PETRE LUPUVă rog, în primul rînd — a spus în începutul cuvintului său tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv ai C.C. al P.C R. — să-mi permiteți ca, din partea colegiului Ministerului Muncii, a tuturor lucrătorilor din sistemul ministerului nostru, să adresez prestigiosului for de reprezentare a tuturor salariaților din România, Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor, un cald și tovărășesc salut.Dezbaterile plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din februarie a.c. — a spus in continuare ministrul muncii — și concluziile secretarului general al partidului, documente de mare importanță pentru activitatea de viitor a sindicatelor. stabilind cu și mai mare claritate rolul și atribuțiile ce revin sindicatelor în actuala etapă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, creșterea aportului lor la înfăptuirea vastului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, ne-au determinat și pe noi, cei ce lucrăm la Ministerul Muncii, să reflectăm atît asupra propriei noastre activități cit și asupra problemelor și metodelor de colaborare între organele noastre și cele ale sindicatelor.Una din principalele concluzii ce le desprindem din aceste documente, precum și din dezbaterile atît de ample din actualul congres al sindicatelor, este aceea că recunoscînd adevărul identității obiective de scopuri existente în condițiile țării noastre între sindicate și organele de stat, fiecare este dator, în același timp, să contribuie la realizarea lor exercitîndu-și pe deplin atribuțiile specifice, folosind metodele și mijloacele ce i le conferă rolul ce-1 are de îndeplinit în societate. Vorbitorul a arătat că sindicatele și Ministerul Muncii au preocupări comune, privind studierea căilor creșterii eficienței activității economice și, în primul rînd, perfecționarea pe baze științifice a conducerii, a organizării producției și a muncii, probleme comune, precum sînt cele ale salarizării, ale forței de muncă, ale protecției muncii, ale asigurărilor și asistenței sociale, ale legislației muncii etc. preocupări, domenii și probleme în care au conlucrat și trebuie să conlucreze și mai fructuos.■în continuare, tovarășul Petre Lupu a spus : Așa cum vă este cunoscut, începînd cu anul 1967, din inițiativa conducerii partidului, se desfășoară o amplă acțiune de analiză, studii, precum și de aplicare de măsuri în domeniul organizării științifice a producției și a muncii atît în industrie, cît și în celelalte sectoare de activitate ale econpmiei naționale, în scopul ’ valorificării cit mai „depline , a rezervelor interne și al creșterii eficienței economice.In perioada 1967—1970 în principalele ramuri ale economiei naționale s-a elaborat un număr de peste 106 000 studii, din care peste 65 000 au fost aplicate în producție. Din datele centralizate de la ministere reiese că numai pe seama acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii — deci fără efectul investițiilor — s-a obținut, în anii' .1967— 1970, un spor cumulat de 37,5 miliarde lei la producția globală industrială și de 11,9 miliarde lei beneficii, iar la nivelul anului 1970 un spor de productivitate a muncii de 4,9 la sută. Prin studiile efectuate de cabinetele locale de organizare științifică, realizate pe bază de contract cu întreprinderile. pentru fiecare leu cheltuit cu elaborarea și aplicarea studiilor s-a obținut în medie o economie de» 29 lei. Studiile și proiectele in domeniul conducerii și organizării științifice sînt cu atît mai valoroase, iar aplicarea lor cu atît mai rapidă și mai eficientă cu cit la aceasta participă masele de muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, economiști din întreprinderi. In a- ceastă chestiune sindicatele pot avea un rol hotărîtor.Ministrul muncii a arătat, în altă ordine de idei, că o atribuție de mare însemnătate care revine ministerului, în exercitarea căreia se întîlnește în mod curent cu sindicatele, este aceea a elaborării reglementărilor și a controlului de stat în domeniul protecției muncii. Volumul cheltuielilor destinate de către stat în acest scop în anii cincinalului 1966—1970 au însumat peste 7 miliarde lei. cu 87,7 la sută mai mult decît în anii 1961—1965. Cheltuielile pentru protecția muncii ce revin în medie pe un muncitor reprezintă 436 lei în anul 1970 față de
A luat apoi cuvîntul tovarășul 

FLOREA TURCU, președintele comitetului sindicatului de la Fabrica de zahăr din Corabia, județul Olt, care, după ce a subliniat însemnata valoare teoretică și practică a documentelor și dezbaterilor congresului, a scos în evidență unele neajunsuri care mai persistă încă în activitatea organului sindical județean și a uniunii pe ramură în ceea ce privește sprijinul pe care trebuie să-1 acorde unui colectiv tînăr, cum este cel de la Fabrica de zahăr-Corabiă.Arătind că pentru integrarea în activitatea productivă a muncitorilor— in mare majoritate tineri prove- niți din mediul rural — se simte nevoia unui sprijin mai concret, a unei îndrumări permanente, vorbitorul a precizat că acestea au lipsit, atît din partea consiliului județean, cît și a uniunii sindicatelor pe ramură.în continuare, vorbitorul s-a referit la o seamă de lipsuri și deficiențe de ordin tehnic — care împiedică buna desfășurare a procesului de producție — in mare parte provenite din neglijențe în proiectare și montaj, precum și datorită ușurinței cu care sint avizate proiectele. Am semnalat aceste deficiențe forurilor noastre superioare— a spus vorbitorul. Mai mult chiar, unii specialiști din minister și. centrala industrială au participat și la adunările generale ale salariaților în cadrul cărora s-au făcut propuneri concrete privind înlăturarea defecțiunilor amintite. Tovarășii respectivi s-au mulțumit doar să-și noteze problemele, practic ele ră- mînînd nerezolvate și nici noi, comitetul sindicatului și comitetul de direcție, n-am acționat cu suficientă 

308 lei în anul 1965, ceea ce s-a reflectat, așa cum a arătat și tovarășul Trofin în raportul său, în diminuarea an de an a numărului de accidente de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. Dar, a arătat vorbitorul, în domeniul protecției muncii, mai persistă încă însemnate deficiențe, iar acestea se datorează atît celor ce organizează și conduc procesele de producție, începînd de la maistru pînă la ministru, cît și Ministerului Muncii, ale cărui organe de specialitate nu au manifestat exigența cuvenită în exercitarea controlului preventiv, precum și in tragerea la răspundere a vinovaților. Un rol important în îmbunătățirea activității în domeniul protecției muncii revine controlului obștesc muncitoresc, organizat de sindicate.Subliniind, în continuarea expunerii sale, că sporirea eficienței în toate ramurile de activitate in cincinalul care a trecut, a permis luarea unor noi măsuri pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii. vorbitorul a relevat că în perioada 1965—1970 au fost aprobate succesiv două majorări ale salariilor mici, ridieîndu-se salariul minim pe economie de la 570 lei în august 1967 la 800 lei lunar în mai 1970, deci o creștere de 40,4 la sută. Salariul mediu pe economie a crescut în cincinal cu 28,7 la sută, ajungînd în 1970 la 1 435 lei. Vorbitorul a citat date care arată că, în acest interval, procentul salariaților cu salarii pînă la 1 000 lei s-a redus la o treime, în timp ce procentul salariaților cu salarii între 1 001 și 2 500 lei a crescut cu peste 66 la sută.In aceeași ordine de idei, tovarășul Petre Lupu s-a ocupat de noul sistem de salarizare și a scos în evidență faptul că în cursul aplicării lui a apărut necesitatea de a se face unele îmbunătățiri și corecturi însăși reglementărilor aprobate inițial. Unele dintre acestea — cele mai importante — au fost rezolvate pe parcursul experimentării de către conducerea de partid și de stat, o parte au fost soluționate de către Ministerul Muncii de acord cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în limita atribuțiunilor lor, iar altele sînt în studiu și vor fi rezolvate o dată cu încheierea acțiunii de experimentare. Țin să informez congresul că în vederea definitivării noului sistem de salarizare a fost organizată o foarte largă consultare a oamenilor muncii.In continuare, vorbitorul a pus în evidență preocuparea permanentă a partidului și statului pentru ridicarea continuă a nivelului de viață al maselor și a citat, între altele, faptul că,- potrivit prevederilor, în anii 1971—1975 salariul real urmează să crească cu 20 la sută, iar salariul minim să sporească, eșalonat în două etape, de la 800 Ia 1100 lei. Ministerului nostru — a spus tovarășul Petre Lupu — împreună cu alte organe de sinteză economică, îi revină sarcina de a elabora împreună cu conducerea sindicatelor proiectele de reglementări, precum și de a asigura controlul aplicării lor corecte în vederea folosirii cu maximă eficiență a fondurilor destinate în noul cincinal pentru ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Vorbitorul a arătat că în 1971 fondurile destinate salariilor depășesc 100 miliarde lei, iar cela destinate asigurărilor sociale, pensiilor și asistenței sociale, gestionate da Ministerul Muncii, se ridică la circa 17 miliarde Iei.In prezent — a arătat în continuara vorbitorul — se găsește într-un stadiu avansat de elaborare noul Cod al muncii, în care se vor reflecta modificările intervenite în dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție, sarcinile actuale și de perspectivă ale dezvoltării economice și sociale din țara noastră, necesitatea întăririi răspunderii și sporirii eficienței muncii în toate unitățile. Adoptarea Codului muncii va pune în fața ministerului nostru și a sindicatelor și sarcina importantă de simplificare, sistematizare și actualizare a unor reglementări în domeniul muncii. O trăsătură esențială a tuturor actelor normative în domeniul muncii este preocuparea pentru reglementarea problemelor muncii în așa fel Incit să se asigure deopotrivă apărarea intereselor societății, ca și ale celor ale individului, în condițiile societății noastre, în care cei ce muncesc sint în același timp proprietari ai mijloacelor de producție, ai produsului muncii lor și producători di- recți, iar statul este al lor.In încheiere, tovarășul Petre Lupu a urat succes lucrărilor congresului.
fermitate pentru înlăturarea acestor stări de lucruri.Vorbitorul a propus ca în proiectele de statut să se prevadă și răspunderea comitetelor sindicatelor și a uniunilor pe ramură pentru urmărirea și rezolvarea propunerilor făcute în cadrul adunărilor generale ale salariaților și a susținut propunerile de a nu se aviza și recepționa nici o lucrare de investiții fără participarea organelor sindicale.După ce a prezentat citeva din realizările obținute în ultimii ani de lucrătorii din stațiunile de mecanizare a agriculturii, tovarășul ing. 
ALEXANDRU CLICHICI, de la întreprinderea de mecanizare a agri- culturii-Botoșani, a spus : în condițiile realizării unei autonomii proprii, sindicatelor din întreprinderi șl instituții li se pretinde astăzi să-și aducă o contribuție sporită la viața economică a unităților, să participe în mod nemijlocit la dezvoltarea forțelor de producție, la elaborarea și înfăptuirea planurilor de stat anuale și de perspectivă. Nu este greu ca, privind din acest unghi activitatea de pînă acum a sindicatelor din stațiunile de mecanizare a agriculturii ale județului nostru, să descoperim, intr-adevăr, deficiențe serioase. Alunecarea către formalism, pe de o parte, tutelarea măruntă imprimată de diversele foruri superioare, pe de alta, au făcut ca în unele locuri contribuția sindicatelor în buna organizare a procesului de producție, în desfășurarea activității economice a întreprinderilor să se facă prea puțin simțită.
(Continuare in pag. * IV-a)
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(Urmare din pag. a ni-a)Vorbitorul a relevat, în continuare, necesitatea asigurării unei strinse legături între comitetele de direcție ale stațiunilor de mecanizare a agriculturii și comitetele sindicatelor din aceste unități, conlucrării mai îndeaproape cu comitetele sindicatelor pentru aplicarea în producție a studiilor de organizare superioară a producției și a muncii, dezvoltării mișcării inovatorilor.Totodată, el a arătat că sindicatele trebuie să vegheze la îmbunătățirea continuă a condițiilor de viată ale salariaților și asigurarea unui echipament de protecție a muncii de bună calitate.După ce a subliniat că Partidul Comunist Român a ridicat problema ocrotirii sănătății publice la rangul de politică de stat, situind-o printre obiectivele de bază ale programului de construire a societății socialiste in țara noastră, tovarășa LIDIA 
ORĂDEAN, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare, a ilustrat realizările obținute în cincinalul trecut în domeniul ocrotirii sănătății, după care a arătat : La toate realizările obținute în domeniul ocrotirii sănătății, au contribuit și sindicatele din unitățile sanitare, care, sub îndrumarea și conducerea organizațiilor de partid, au inițiat numeroase acțiuni în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a îmbunătățirii asistenței medicale.Considerăm însă — a spus vorbitoarea — că rezultatele obținute nu au fost întotdeauna la nivelul posibilităților create și cerințelor actuale, în întreprinderi, asistenta medicală are încă preponderent un caracter curativ, în detrimentul activității profilactice, iar analiza morbidității cu incapacitate temporară de muncă mai îmbracă uneori un caracter formal și se rezumă la prezentarea de date statistice fără o examinare a- profundată a cauzelor ei. Conducerile tehnico-afdministrative ale întreprinderilor nu participă la aceste a- nalize. nu se urmăresc suficient măsurile stabilite pentru a fi traduse în practică.în continuare, vorbitoarea s-a referit la obiectivele pe care uniunea le are în vedere. în lumina noilor sarcini și atribuțiuni care revin uniunilor pe ramuri în etapa actuală.Una dintre problemele importante aflate In atenția Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare — a arătat vorbitoarea — este ocrotirea mamei și copilului, problemă prioritară în cadrul politicii sanitare. Uniunea noastră va antrena toate sindicatele sanitare pentru ridicarea calității asistentei medicale acordată acestor grupe de populație. Prin aceasta vom contribui la asigurarea unui spor natural corespunzător al populației, la creșterea unei generații de copii sănătoși,. factori importanți cațe definesc perspectivele de dezvoltare ale țării.în cuvîntul său, tov. ing. ALE
XANDRU DOBRU, ‘"speclor-șef al Inspectoratului pentru protecția muncii din D.P.M.O.S.-Buzău, membru al biroului executiv al consiliului județean al sindicatelor, s-a referit pe larg la modul cum sînt soluționate problemele privind protecția muncii în unitățile tinerei industrii a Buzăului.După ce a prezentat o seamă de aspecte privind conținutul acțiunilor initiate de organele sindicale pentru prevenirea accidentelor de muncă, vorbitorul a arătat că nu întotdeauna protecția muncii a preocupat în egală măsură toate organele sindicale și administrative, în special cele centrale. Spun acest lucru — a continuat vorbitorul — deoarece sînt unele unități date în producție fără autorizație de funcționare, ignorîndu-se insistentele noastre și ale organelor locale. Ceea ce este de neînțeles este faptul că la unitățile în cauză măsurile de protecția muncii au fost omise încă din faza de proiectare. Spre exemplu, problema ventilației la secțiile de decapare șl zincare de la uzina de sîrmă și produse din sîrmă, ca si problema zgomotului la fabrica de cuie continuă să rămînă nere?x>lvate.De aceea consider necesar ca intrarea în producție a noilor obiective industriale să nu se facă atît timp cît nu au fost asigurate toate măsurile de protecție a muncii, cum de altfel este prevăzut în actele normative în vigoare. Este o problemă a cărei rezolvare ar trebui, după părerea mea, să constituie unul din o- biectivele centrale, imediate ale activității comitetelor uniunilor pe ramuri și a Consiliului Central al U.G.S.R. și a ministerelor. De a- ceea, propun să se introducă o asemenea prevedere în rezoluția pe care urmează s-o adoptăm.în încheiere, a spus vorbitorul, vă rog să-mi îngăduiți să exprim, în numele membrilor de sindicat din județul Buzău, solidaritatea deplină cu lupta popoarelor pentru cucerirea libertății naționale, împotriva dominației străine, cu lupta eroicului popor vietnamez, care-și apără cu arma în mînă ființa națională.Doresc să informez congresul — a arătat în cuvîntul său tehnicianul 
CONSTANTIN COSTIN, de 13 Fabrica de rulmenți Bîrlad, președintele comitetului sindicatului, că cincinalul care a trecut s-a încheiat pentru colectivul nostru cu rezultate valoroase : s-au dat peste plan 22,5 milioane lei la producția-marfă, peste 100 000 bucăți rulmenți de diferite tipuri, s-au redus cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă cu 33 lei. O atenție deosebită s-a acordat și calității producției, reușindu-se ca în anul 1970 din producția exportată să nu avem nici un refuz, în prezent, rulmenții noștri sînt exportați în peste 50 de țări. La toate aceste realizări și-a adus contribuția și sindicatul nostru prin numeroasele sale acțiuni desfășurate in sprijinul producției.Din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, din documentele congresului, am reținut în mod deosebit răspunderea ce revine sindicatelor în dezvoltarea democrației muncitorești. în atragerea maselor largi de oamehi ai muncii la dezbaterea tuturor problemelor de care depinde valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne din întreprinderi. Consider că o dată cu preo

cuparea sporită ce trebuie să o manifestăm pentru creșterea rolului adunărilor generale ale salariaților, mijloc important de atragere a maselor la conducerea întreprinderii, este necesar să îmbunătățim activitatea grupelor sindicale, să facem din ele mijloace efeciente, celule in cadrul cărora fiecare om al muncii să-și poată exprima deschis părerea asupra tuturor problemelor.în încheiere au fost făcute propuneri privind înlăturarea carențelor resimțite în înfăptuirea planului de investiții al întreprinderii, subliniin- du-se necesitatea respectării de către cei în drept a obligațiilor ce lc revin. Asigur congresul că vom depune toate eforturile pentru ca sarcinile trasate să fie transpuse în viață.în cuvîntul său, tovarășul ing. 
VASILE CAZAN, președintele Consiliului județean ai sindicatelor Gorj, a înfățișat unele succese obținute în cincinalul trecut de oamenii muncii din județul Gorj, județ căruia îi revin și în actualul cincinal sarcini importante pe linia valorificării bogățiilor naturale de care dispune, pe baza cărora se vor dezvolta, in principal, ramurile energiei electrice, minieră, materialelor de construcții, industriei lemnului și al- ,tele. După ce a prezentat o serie de cifre și obiective care întregesc tabloul dezvoltării acestei părți a țării în cincinalul 1971—1975, vorbitorul a arătat că în acest context activitatea sindicatelor, rolul și atribuțiile lor în actuala etapă cer din partea întregului activ receptivitate, serioase eforturi de gîndire și inițiativă, in acțiune, muncă plină de pasiune și devotament.Vorbitorul a subliniat că în lumina concepției novatoare în care este proiectată activitatea sindicatelor ies mai pregnant in evidență deficiențele care au existat în domeniul economic și social-cultural, neajunsuri datorate și lipsei de fermitate a organelor sindicale, care nu au folosit cadrul nou creat și investiturile ce le-au fost acordate în guvern, în colegiile ministerelor și in alte organe de conducere colectivă pentru a contribui efectiv la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. Deși în ultima vreme adunările generale ale salariaților au început și în județul nostru să-și exercite tot mai bine funcțiile, a spus vorbitorul, totuși întîlnim destule cazuri cînd conducerile unităților și unele organe sindicale șe ocupă formal de rezolvarea propunerilor făcute de oamenii muncii. Ne-am complăcut cu practica birocratică de a da mandat unor funcționari, care fac doar act de prezență în adunările generale, notează în carnețele, dar problemele rămîn tot nesoluționate. Situația se cere radical schimbată.Recent; cu prilejul celui de-al IX-lea Congres al U.T.C. — a arătat între altele tovarășul IOSIF 
WALTER, secretar al Comitetului Central al U.T.C. — conducerea partidului a dat o înaltă apreciere contribuției tinerei generații la măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, subliniind, totodată, marile îndatoriri ce revin Uniunii Tineretului Comunist în educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, în formarea și dezvoltarea conștiinței muncitorești a tinerilor care se pregătesc să intre în fabrici și uzine, pe șantiere.Atragerea unor noi și noi contingente de tineri în producția materială ridică numeroase probleme de ordin profesional, educativ, social. Se înțelege că atît organizațiilor sindicale cît și organizațiilor de tineret le revin îndatoriri comune, deosebit de importante, pentru a contribui, împreună cu conducerile tehnico-ad- ministrative, la crearea condițiilor necesare unei cît mai bune și rapide integrări profesionale a tinerilor, la formarea trăsăturilor muncitorului înaintat al industriei moderne.Continuînd și dezvoltînd tradiția acțiunilor comune în inițierea și desfășurarea diferitelor forme de perfecționare profesională, ne propunem ca, împreună cu organizațiile sindicale și conducerile tehnico-adminis- trative, să participăm la elaborarea tematicilor cursurilor în raport cu cerințele producției, la urmărirea modului în care se desfășoară aceste cursuri, a felului în care tinerii participă la aceste forme de ridicare a calificării, își însușesc cunoștințele predate și le aplică in practică. însușirea de către tineri a științei și tehnicii, realizarea măsurilor pe linia intensificării propagandei tehnico- științifice — obiective de mare complexitate — sînt de neconceput fără a colabora strîns cu toți factorii responsabili, printre care sindicatele.Paralel cu problemele profesionale ale tinerilor, vor trebui abordate în comun și cele ale activității social- educative. De asemenea, este necesară conjugarea eforturilor sindicatelor și organizațiilor de tineret pentru găsirea unor modalități de îmbunătățire a practicării turismului, a exercițiilor fizice și sportului, de către masa salariaților, de către toți tinerii din întreprinderi.în cuvîntul său, tovarășul NICO
LAE MIHĂILESCU, președintele Comitetului sindicatului din U.E.I.L.- Fălticeni. s-a referit la influența pozitivă pe care activitatea politică și cultural-educativă, desfășurată de sindicate o are asupra maselor de sa- lariați, contribuția acesteia la realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecere, aprofundarea cunoștințelor profesionale, la cultivarea însușirilor omului înaintat al societății noastre socialiste.Trebuie să recunosc însă — a spus vorbitorul — că observațiile critice făcute de secretarul general al partidului cu privire la insuficienta folosire a bazei materiale, ca și preocuparea redusă pentru asigurarea posibilităților ca oamenii muncii, îndeosebi tineretul, să-și petreacă timpul liber în condiții cit mai bune pot fi întîlnite și în activitatea cultural-educativă a sindicatului nostru: am desfășurat uneori acțiuni de campanie, am abandonat în mod nejustificat forme și mijloace cultural-educative tradiționale și de mare eficiență.în continuare, vorbitorul s-a referit la stilul de muncă defectuos 

al organelor sindicale județene și chiar al Consiliului Central al U.G.S.R., care au pus accent numai pe activitatea formațiilor artistice de amatori în vederea pregătirii pentru diverse concursuri, în vreme ce sindicatul din întreprindere avea nevoie de sprijin mai ales in organizarea și desfășurarea muncii politico-educative de masă, a propagandei tehnice și economice, a acțiunilor destinate întăririi ordinii și disciplinei în producție, dezvoltării atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc.Vorbitorul a apreciat prevederile cuprinse în proiectele de statut-ca- dru potrivit cărora sindicatelor și uniunilor sindicatelor pe ramuri le vor reveni sarcini importante în domeniul muncii cultural-educative de masă, grijii față de tineri și a făcut unele propuneri în acest sens. în încheiere, vorbitorul a propus să se studieze posibilitatea instituirii „Zilei forestierului'1.îndrumările prețioase date de conducerea partidului și statului lucrătorilor din sectoarele noastre, cadrelor didactice; cercetătorilor științifici, oamenilor de cultură și artă, lucrătorilor din cinematografie și radio- televizîune, din presă și edituri — a spus tovarășa MARIA STĂNES- 
CU, președinta Uniunii sindicatelor din învățămint și cultură — ne-au permis o analiză larg cuprinzătoare asupra activității sindicatelor din a- ceste domenii. Au fost adoptate măsuri a căror transpunere în viață va spori, fără îndoială, contribuția organizațiilor sindicale la realizarea unei legături strinse între activitățile ideologice, de învățămint, creație, cultură și realitățile concrete ale societății noastre, îneît să crească forța de pătrundere și influențare a ideilor socialiste în cele mai largi mase ale populației, să se dezvolte trăsăturile conștiinței și moralei socialiste.Ținînd seama de cerințele impuse unei atari activități, de diversitatea sectoarelor cuprinse în cadrul uniunii, vorbitoarea a subliniat preocuparea pentru înlăturarea unor neajunsuri manifestate in munca organelor de conducere ale uniunii.în continuare, făcîndu-se ecoul părerii participanților la Conferința Uniunii pe ramură, vorbitoarea a propus ca articolul 14 din statutul-cadru al sindicatului să fie reformulat în sensul organizării sindicatelor din în- vățămînt și la nivelul comunelor. A- ceste sindicate să se poată afilia la Uniunea de învățămint. Pentru coordonarea acțiunilor de interes comun, să se constituie comisii sau consilii comunale, similare ca atribuții organelor sindicale teritoriale. De asemenea, a susținut propunerea creării în învățămîntul de cultură generală a unor organisme sindicale corespunzătoare organizării administrației școlare.Alăturîndu-se aprecierilor făcute în legătură cu activitatea internațională a Consiliului Central al U.G.S.R., vorbitoarea a arătat că, promovînd în activitatea internațională principiile politicii externe ale partidului și statului nostru, sindicatele noastre vor acționa neobosit pentru dezvoltarea de relații largi cu sindicatele din țările socialiste, din celelalte țări ale lumii.Problema asupra căreia vreau să mă opresc, a spus în cuvîntul său tovarășul SAVIN CAZACU, pre- ședinte al Comitetului sindicatului de Ia Fabrica de ulei Slobozia, județul Ialomița, este activitatea cultural- educativă a sindicatelor. In unitatea noastră, desfășurarea unei activități cit mai bogate cultural-educative este impusă de faptul că fabrica fiind nouă, colectivul ei de muncă este tî- năr. în formare din punct de vedere profesional. De aceea, comitetul sindicatului s-a preocupat și a intensificat munca politică de masă pentru a dezvolta spiritul de răspundere fată de muncă și bunul obștesc. Am folosit în acest scop munca de la om la om în cadrul grupelor sindicale, brigada artistică de agitație, gazetele satirice, raidurile anchetă și altele care au exercitat o influentă pozitivă asupra salariaților și îndeosebi asupra tineretului.Desigur, a spus vorbitorul, ceea ce am făcut nu ne mulțumește și de aceea vom intensifica 'preocuparea noastră în domeniul educației și creșterii calificării profesionale pentru ca sarcinile de plan să fie realizate exemplar. în acest scop, vom colabora strîns cu organizația U.T.C. și cu comitetul de direcție al fabricii.Neajunsurile existente se datoresc
(Urmare din pag. I)Șerban Nichie, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R.—Cluj, Dumitru Tecuccanu, președintele Consiliului județean Teleorman el sindicatelor.De asemenea, au luat cuvîntul, pentru a saluta congresul, Ahti Vilhelm Frcdriksson, prim-secretar al Federației sindicatelor din Finlanda, Seyed Ahamed Alavi Mowla- na, co-secretp.r general al Federației sindicatelor independente Sri-Lanka din Ceylon, Becquer Isais Sanchez Pico, secretar cu probleme de relații al Confederației oamenilor muncii din Ecuador, Axei Franțois Richard Mcnda, secretar național cu problemele externe al Uniunii naționale a muncitorilor din Congo (Kinshasa), Rakotohe Remy, vicepreședinte al Federației sindicatelor oamenilor muncii din Madagascar, Dalmeida Antoine, secretar general al Uniunii oamenilor muncii din Dahomey, Ahmed Kane, secretar cu relațiile internaționale al Uniunii naționale a oamenilor muncii din Niger, Hassan Abdulla Mohamed, membru al Comitetului Central și al Secretariatului general al Federației sindicatelor din Republica Arabă Yemen. Firmen Delecluz, secretar național al Centralei generale a serviciilor publice din Belgia. Koulibaly Kemeko. secretar permanent al Comitetului național al mun ■ citorilor din Guineea. Rene Higueras del Barca, secretarul Centralei muncitorești din Bolivia, președinte al Federației învățătorilor din' mediul urban, Nicodimos Mclissos. membru 

și faptului că sindicatul nu s-a bucurat de o deplină autonomie, problemă subliniată cu deosebită tărie la congres de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. fiind puși de multe ori în situația să rezolvăm unele probleme nu așa cum am fi dorit noi, ci cum nj se indica de organele superioare. Situația aceasta poate fi exemplificată prin modul în care am organizat propaganda tehnico-econo- mică în cursul anului 1970, prin faptul că temele puse în dezbatere, expunerile făcute ne-au fost impuse de organul nostru teritorial, deși nu întotdeauna au coincis cu cerințele producției din acea perioadă. De a- semenea. pe linie sportivă, dorind să organizăm o asociație în unitatea noastră, am fost obligați să ne constituim într-o asociație teritorială care cuprinde mai multe întreprinderi, formă care pe parcurs nu a corespuns. fiind nevoiți ca ulterior să ne despărțim și să ne constituim separat.în cuvîntul său, tovarășul ȘTE
FAN SZABO, președintele Consiliului orășenesc al sindicatelor Tg. Secuiesc, județul Covasna, a abordat una dintre problemele specifice tinerelor orașe industriale ale țării, din rîndul cărora face parte și Tîr- gul Secuiesc — recrutarea și calificarea cadrelor pentru noile capacități de producție. După ce a înfățișat o seamă de realizări în acest domeniu, în primul rînd în ceea ce privește organizarea calificării tinerilor lucrători de la fabrica de confecții din localitate, vorbitorul a arătat că au fost întîmpinate totuși greutăți, datorită în special întîrzie- rii cu care titularii de investiții acționează în vederea asigurării unui număr corespunzător de cadre calificate.Legea privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste, adoptată recent de Marea Adunare Națională — a spus vorbitorul — reglementează răspunderea pe care o au în această direcție ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, unitățile cu statut de centrală, întreprinderile, precum și contribuția pe care trebuie să o aducă organizațiile sindicale. Consider însă că prevederile legii respective nu vor prinde viață în totalitatea lor, dacă ministerele — în general — beneficiarii investițiilor productive, nu vor lua măsuri ca pregătirea cadrelor să se facă cu multă vreme înainte de intrarea în funcțiune a obiectivului respectiv. Cred că în acest domeniu o contribuție mai mare trebuie să-și aducă și uniunile pe ramură.Referindu-se la unele aspecte de ordin social, care apar o dată cu noile obiective industriale, vorbitorul a spus : Nu am reușit încă să determinăm'.organele de resort pentru rezolyjarea, unor ..importante problg- . me cu caracter,' social — cămin, creșă — în noua zonă industrială. Considerăm necesar ca ministerele, sub a căror subordonare se află aceste întreprinderi, uniunile pe ramură să analizeze cit mai operativ posibilitățile de rezolvare a acestor cerințe.Președintele Comitetului sindicatului de Ia Fabrica „Sebeșul" din județul Aibă, FLORICA STRICAT, a relevat faptul că oamenii muncii din țara noastră au dreptul să-și spună cuvîntul asupra tuturor problemelor vizind realitatea economică- socială și culturală a țării, să contribuie prin propunerile lor la perfecționarea activității în orice sector de activitate, după care a trecut in revistă principalele probleme pe care le-a avut de rezolvat comitetul sindicatului și modul concret în care au fost soluționate.Subliniind faptul că sindicatele vor trebui să se ocupe mai bine de răs- pîndirea cunoștințelor tehnice, economice și de cultură generală în rin- durile salariaților, vorbitoarea a spus că această acțiune trebuie să dea în mai mare măsură răspuns cerințelor concrete din întreprindere. în continuare s-a arătat că raportul prezentat a criticat pe bună dreptate stilul defectuos al uniunilor pe ramuri. Cel puțin la noi, care nu sîn- tem o unitate mică, în ultimii cinci ani a venit o singură dată un tovarăș, și atunci în fugă. Ne întrebăm acum pe drept cuvînt : cum se putea desfășura în aceste condiții de centralism excesiv o activitate care să corespundă realităților și să răspundă problemelor reale ale vieții ? Avem convingerea că în viitor asemenea metode de lucru nu se vor mai repeta. Măsurile preconizate în raport sînt un program realist de acțiune, inspirat din interesele mișcării sindicale din țara noastră și ele vor 
al Comitetului Executiv al Federației Pancipriote a Muncii (P.E.O.), secretar al organizației P.E.O. din Larnaka. Adolph Pasxtor Mujwa- huzi, membru al Comitetului Executiv al Uniunii naționale a muncitorilor din Tanganika (Tanzania), director și redactor-șef al organului sindical săptăminal „Muncitorul", Angelopoulos Mihalis, reprezentantul Frontului muncitoresc antidictatorial din Grecia, Manuel Conrado Alban Olaya, secretar general al Federației provinciale a oamenilor muncii din Callao, secretar cultural al Federației funcționarilor bancari din Peru, Monssa Gaye, secretar general al Sindicatului muncitorilor și șoferilor din Mauritania, Amadon Lamine Diallo, secretar general al Confederației naționale a muncitorilor din Senegal, Luis Alvarez, membru al Consiliului general al Centralei unificate a muncitorilor din Venezuela, Mario Nanni, secretar general al Confederației sindicale din San Marino, Labab Felix, secretar general adjunct al U- niunii naționale a oamenilor muncii din Togo. Stephen Agboh, membru a) Comitetului Executiv al Congresului sindicatelor din Ghana, președintele Uniunii naționale a marinarilor și docherilor. James Okai Mettele, membru al Comitetului Executiv al Congresului Muncii din Sierra Leone, secretar general adjunct ăl Sindicatului funcționarilor din serviciile publice și comerciale, Jean Alain Ran- gassany, secretar general al Uniunii meșteșugarilor și muncitorilor din u- zinele municipale și industria zahărului din Mauriciu, Jose Blanco Mendez, reprezentantul Convenției Na- 

marca cu siguranță o cotitură în munca sindicatelor.Este cunoscut — a spus in cuvîntul său tovarășul IOAN WAGNER, președintele Comitetului sindicatului de Ia întreprinderea de construcții locale-Brașov — că pîrghia principală, prin care comitetul sindicatului atrage masa de salariați la realizarea sarcinilor de plan, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, este grupa sindicală.Dacă am obținut unele rezultate bune în îndrumarea unor birouri ale grupelor sindicale pentru ca acestea să-și îndeplinească îndatoririle re ie revin, nu am reușit acest lucru pretutindeni. De aceea, la unele șantiere. unde sprijinul nostru s-a făcut simțit, grupele desfășoară o activitate rodnică, în timp ce la altele, lipsite de îndrumare, grupele nu au antrenat membrii lor la rezolvarea problemelor producției, nu s-au ocupat suficient de aplicarea propunerilor făcute de muncitori și nu au informat colectivul asupra stadiului îndeplinirii propunerilor făcute.După ce a insistat asupra necesității unor schimbări calitative în stilul și metodele de muncă, schimbări cerute de stadiul actual de dezvoltare a societății noastre, vorbitorul a relevat apoi direcțiile spre care comitetul sindicatului și-a concentrat atenția spre a aduce o contribuție reală la rezolvarea problemelor- economice esențiale, subliniind acțiunile întreprinse la nivel de întreprindere, la care au participat constructorii din municipiul Brașov, soldate cu economisirea în anul 1970 a ' 111 tone metal. 156 mc cherestea, 631 tone ciment. 80 000 cărămizi etc. Totuși, nu putem declara că am e- puizat toate posibilitățile.în încheiere, în numele colectivului întreprinderii brașovene. în care lucrează înfrățiți în muncă români, maghiarj și germani, vorbitorul a exprimat totala adeziune la înțeleaptă politică a partidului și a făcut cu_- noscut angajamentul colectivului, care și-a propus să întîmpine a 50-a aniversare a partidului, de a realiza o producție suplimentară în valoare de 2 milioane lei.Subliniind că sarcina primordială a sindicatelor este de a asigura participarea activă a maselor largi de oameni ai muncii la îndeplinirea obiectivelor planului de stat, la dezvoltarea economiei naționale — tovarășul 
GHEORGHE BORȘ, președintele Consiliului sindical municipal București, a arătat că, în municipiul București, de exemplu, numai o cunsul- tare de masă desfășurată în întreprinderile industriei constructoare de mașini asupra căilor de reducere a consumurilor normate a contribuit la economisirea a circa 9 000 tone de metaL. Trebuie .constatat, însă,, că. ceea ce am întreprins a avut un caracter limitat. Ca organ teritorial al sindicatelor, noi nu am conlucrat cu uniunile pe ramuri pentru a uni eforturile ; deseori s-au desfășurat activități paralele, care au fărîmițat forțele și au diminuat rezultatele. Consider că organul nostru teritorial va trebui să facă, mai mult pentru sprijinirea sindicatelor în cunoașterea și aplicarea inițiativelor avansate apărute in întreprinderi. Totodată, concomitent cu îmbunătățirea activității proprii pentru stimularea creației tehnice de masă, propun ca U.G.S.R. să inițieze îmbunătățirea actualei legislații privind inovațiile și invențiile, mai ales în sensul sporirii operativității și răspunderii pentru rezolvarea propunerilor, realizarea prototipurilor și aplicarea inovațiilor.Referindu-se apoi la tendința de centralizare nejustificată, care s-a manifestat în munca Consiliului Central și a Comitetului său Executiv, vorbitorul a arătat că aceasta și-a găsit o reflectare pronunțată și in activitatea consiliilor teritoriale. Consiliul municipal, de exemplu, nu s-a ocupat în suficientă măsură de o serie de probleme care depășesc posibilitățile . sindicatului, cum sînt : aprovizionarea, transportul în comun etc.In încheiere, vorbitorul a propus ca pentru soluționarea unor asemenea probleme să se prevadă ca birourile executive ale consiliilor teritoriale să se întîlnească periodic cu comitetele executive ale consiliilor populare, și, eventual, să adopte, prin conjugarea eforturilor într-un anumit domeniu, măsuri comune.Luînd cuvîntul, prof. ing. CON
STANTIN DINCULESCU, p"- ședintele Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, după ce și-a exprimat deplinul acord cu mă- 
ționale a oamenilor muncii din Uruguay, Saralta Pierre Aime, reprezentantul Uniunii naționale a muncitorilor din Republica Ciad.Congresului i-au fost adresate, de asemenea, telegrame de salut din partea Uniunii Naționale a Muncitorilor din Senegal și Biroului Executiv al Consiliului județean — Ruse (R.P. Bulgaria) al sindicatelor.Aducînd salutul organizațiilor sindicale pe care le reprezintă, vorbitorii au relevat interesul cu care sînt urmărite în țările lor realizările oamenilor muncii români, activitatea sindicatelor din România socialistă și au înfățișat, totodată, aspecte din munca și lupta clasei muncitoare din țările respective pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc. Exprimînd dorința sindicatelor lor de a intări colaborarea cu sindicatele din țara noastră, oaspeții de peste hotare au relevat însemnătatea cooperării sindicatelor din lumea întreagă. în lupta pentru satisfacerea revendicărilor vitale ale oamenilor muncii, pentru pace și progres social.în semn de prietenie cu sindicatele din România, cu oamenii muncii din țara noastră, reprezentanții delegațiilor sindicale de peste hotare au oferit daruri prezidiului congresului.In ultima parte a ședinței de după- amiază, prezidată de tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., prezidiul congresului a anunțat că în plenul congresului au luat cuvîntul 57 de delegați și invitați, iar în cadrul ședințelor comisiilor de lucru pe probleme — 218. La propunerea prezidiului, congresul * aprobat sistarea dezbaterilor, ur- 

surile prevăzute în Raport și cu tezele Consiliului Central privind dezvoltarea pe viitor a activității sindicatelor și a relevat că Raportul prezentat Congresului înfățișează contribuția adusă de ingineri și tehnicieni la realizarea importantelor obiective ale recent încheiatului plan cincinal, s-a ocupat pe larg de perspectiva activității obștești a acestora în cadrul sindicatelor.Identificată în aspirații și obiective cu clasa muncitoare. — a spus în continuare vorbitorul — intelectualitatea tehnică română este interesată ca toată capacitatea, pasiunea și experiența să se reflecte în progresul întregii economii, în dezvoltarea societății noastre socialiste, multilateral dezvoltate. Avînd în față tot timpul importantele obiective trasate de partid pentru perfecționarea structurii întregii producții prin promovarea intensivă a progresului tehnic, intelectualitatea noastră tehnică este decisă să-și sporească eforturile proprii de perfecționare a științei, tehnicii și tehnologiei, astfel îneît să contribuie la accelerarea ridicării nivelului tehnic general al producției, a progresului economic și social al țării noastre.Este necesar, pentru aceasta, ca sindicatele să stăruie mai mult de- cît au făcut-o pînă în prezent pentru crearea în întreprinderi a unui climat ■ propice activității de perfecționare și inovare, să încurajeze și să sprijine pînă în stadiul de realizare propunerile valoroase, să manifeste o grijă plină de atenție pentru preocupările și inițiative care folosesc producției. Acum, cind indicațiile date de conducerea de partid cu prilejul discutării noului plan cincinal 1971—1975 precizează că laturile calitative preconizate trebuie asigurate în principal prin aportul concepțiilor și soluțiilor proprii, prin rezultatele cercetării noastre științifice, că valoarea produselor trebuie să încorporeze, în pondere sporită, muncă de creație de înaltă specialitate, sîntem moralmente obligați să ne perfecționăm întreaga activitate pentru a stimula într-o proporție mai mare cadrele tehnice la munca de creație pe tărîm tehnic.în acest sens, vorbitorul a subliniat contribuția pe care Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor trebuie s-o aducă la elaborarea și realizarea de programe, pentru continua perfecționare a tuturor oamenilor muncii, și în primul rînd, a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor;Consacrîndu-și în continuare cuvîntul problemelor mai bunei organizări a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor, corespunzător condițiilor actuale, tovarășul Constantin Din- culescu a spus că ar fi potrivit să se studieze posibilitatea ca sub îndrumarea și cu sprijinul Uniunii Generale a Sindicatelor. C.N.I.T. să reunească inginerii și tehnicienii pe criteriul specialității profesionale în societăți tehnico-științifice.Pe meleagurile județului Harghita, unde trăiesc și muncesc înfrățiți de veacuri români și maghiari, s-au înălțat în cincinalul care a trecut obiective industriale moderne care asigură pentru mii de oameni posibilități de muncă si un trai civilizat, 
a spus tov. JJJSIF BURIAN, pre’ ședințele Consiliului județean al sindicatelor Harghita. Noi anreciem că dezvoltarea economică, socială și spirituală a tuturor zonelor tării, printre care și a acelora unde trăiesc și muncesc împreună oameni ai muncii români și de alte naționalități, constituie o‘ trăsătură fundamentală a politicii partidului, aplicarea consecventă a politicii sale naționale marxi.st- leniniste, de asigurare a deplinei egalități in drepturi pentru toți fiii patriei noastre comune — România socialistă.Subliniind că în economie există însemnate rezerve privind utilizarea capacităților de producție, folosirea timpului de lucru pentru valorificarea cărora sindicatele trebuie să acționeze cu hotărîre, vorbitorul s-a oprit asupra cîtorva cauze care au făcut să se irosească o parte din potențialul productiv al județului.Relevind preocuparea organelor și organizațiilor sindicale, privind asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, vorbitorul a arătat că, deși există legi care reglementează condițiile de muncă, sînt încă conducători de unități care nu le respectă. Iată de ce consider că ar fi bine ca uniunile pe ramură să urmărească asigurarea în cadrul organizațiilor de șantier a condițiilor de deservire socială pentru muncitorii constructori, iar cînd o- biectivul este dat în folosință să sem- 
mînd ca delegații și invitații care nu au luat cuvîntul să prezinte în scris secretariatului congresului eventuale propuneri și observații, problemele pe care doresc să le ridice.în continuare, congresul a votat hotărîri prin care a aprobat:— Raportul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România :— Raportul Comisiei Centrale de Cenzori.în numele Comisiei pentru activitatea organizatorică-statutară și autonomia sindicatelor, tovarășul Ion Vîlsan a prezentat congresului propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectelor de statute. După ce s-a a- probat introducerea în proiecte a u- nor modificări, congresul a votat Statutul-cadru al sindicatului ; Statutul-cadru al uniunii sindicatelor pe ramură de activitate ; Statutul Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România și Statutul consiliilor teritoriale ale sindicatelor.Apoi, delegații au adoptat, în unanimitate. Rezoluția Congresului Sindicatelor, completată cu propunerile de îmbunătățire făcute de delegați în timpul lucrărilor congresului.în legătură cu textul proiectului de lege cu privire la sindicatele din Republica Socialistă România, difuzat tuturor delegaților si invitatilor la congres, prezidiul a propus ca toți delegații care mai au de făcut observații și propuneri la acest proiect de lege să le predea în scris secretariatului congresului, urmînd ca. 

neze, alături de ceilalți factori, procesul verbal de recepție a lucrărilor, cerînd prin aceasta să fie respectate întocmai obligațiile privind și punerea in funcțiune a tuturor instalațiilor igienico-sanitare. în același context, cred că ministerele de resort, precum și uniunile pe ramuri ale sindicatelor, ar trebui să soluționeze mai operativ asigurarea condițiilor de locuit din cămine ale ținerilor angajați, construirea unui număr mai însemnat de creșe, grădinițe de copii și cantine, mai ales pe lingă unitățile industriei ușoare. De asemenea, se cer îmbunătățite condițiile de transport ale muncitorilor navetiști.Luind cuvîntul, tovarășul ȘER
BAN NICHIE, mecanic de locomotivă, Depoul 'J C.F.R.-Cluj, a spus, printre altele : în anii care au trecut de la Eliberare și, mai ales, în ultimul cincinal, calea ferată a cunoscut o dezvoltare impetuoasă și aș putea spune, fără să greșesc, că vocabularul este sărac în termenicare să permită o comparație între ceea ce a fost și ce este astăzi transportul feroviar.în continuare, înfățișînd realizările și preocupările colectivului în care muncește și ale sindicatului respectiv, pentru întărirea disciplinei și asigurarea deplinei siguranțe a circulației, vorbitorul a abordat problemele muncii cultural-educative desfășurate de sindicate, subliniind necesitatea ca accentul in această activitate să fie pus pe educarea celor ce concură la siguranța circulației, pentru a le imprima înalta conștiință a respectării cu strictețe a regulamentelor și instrucțiunilor de serviciu. Pot să raportez cu mîndrie că în depoul nostru nu s-a înregistrat în anul trecut și nici in primele luni ale anului 1971, nici un accident de cale ferată care să se fi soldat cu pierderi de vieți omenești, sau cu pagube materiale. întregul program de remorcare a tuturor trenurilor de marfă și călători l-am realizat în depline condiții de siguranță a circulației.Ținînd seama de particularitățile muncii noastre — a spus vorbitorul — cred că ar trebui ca sindicatul și conducerea administrativă să se preocupe mai mult, în condițiile noastre de muncă și de viață, de protecția muncii, iar uniunea pe ramură și reprezentantul nostru în Consiliul de administrație al Regionalei C.F.R.-Cluj să vegheze la respectarea legislației muncii, la a- plicarea corectă a sistemului de salarizare și premiere, la respectarea timpului de lucru care la noi este încă depășit.Referindu-se la unul din cele mai importante domenii ale activității sindicatelor, cel al muncii de educație socialistă a salariaților, tov. 
DUMITRU TECUCEANU, pre‘ șcdintele Consiliului județean al sindicatelor Teleorman, s-a oprit asupra cîtorva probleme legate de activitatea politică și cultural-educativă de masă a sindicatelor din unitățile a- gricole de stat. Pe bună dreptate — a spus vorbitorul — în lucrările congresului s-a atras atenția asupra necesității de a orienta atît conținutul, fit și formele și metodele muncii cul- tural-țducative în funcție de ceea ce este specific organizării producției în agricultură, pornind de la nivelul de calificare profesională și de cultură generală al mecanizatorilor, al lucrătorilor agricoli, de la schimbările produse în conștiința și mentalitatea lor, de procesul de apropiere a agriculturii de condițiile muncii industriale.Și pînă acum s-a discutat și s-a întreprins cite ceva pe tărîmul uhirii forțelor factorilor interesați în desfășurarea procesului educativ in mediul rural. Dar trebuie să spunem deschis că ceea ce s-a făcut și se face este mult prea puțin față de ceea ce este nevoie să se facă. în loc de discuții despre colaborare, despre cine să raporteze- organelor superioare acțiunea, să desfășurăm o muncă concretă, operativă, la obiect.Convingerea noastră este că critica făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la folosirea bazei materiale a activității culturale și sportive este perfect valabilă și în condițiile județului nostru. Trebuie să spun însă deschis că în folosirea incompletă a bazei sportive o mare parte de vină avem și noi, sindicatele, care n-am combătut unele practici birocratice și excesiv-centraliste și n-am manifestat inițiativa și perseverența cuvenită pentru a impulsiona mișcarea sportivă de masă, a dezvolta activitatea asociațiilor sportive în folosul celor 70 000 de salariați din județ.

după încheierea lucrărilor congresului, Comitetul Executiv să analizeze toate aceste propuneri, să aducă textului actualului proiect de lege îmbunătățirile necesare, să-l discute la Consiliul de Miniștri. Proiectul va fi apoi supus dezbaterii publice, înainte de a se prezenta spre dezbatere și legiferare Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.De la tribuna congresului s-a dat apoi citire unor moțiuni în problemele internaționale : de solidaritate cu lupta popoarelor din Indochina : cu privire la situația din Orientul Apropiat ; de solidaritate cu lupta popoarelor și a celor ce muncesc împotriva exploatării și asupririi, pentru independență și suveranitate, împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și a politicii de apartheid : privind problemele păcii și securității în EuropaAscultate cu multă atenție, aplaudate în repetate rînduri, moțiunile au fost adoptate prin votul unanim al delegaților și subliniate cu ovațiile puternice ale tuturor celor pre- zenți în marea sală a Palatului Republicii.în partea finală a ședinței de vineri, congresul a stabilit ca în Consiliul Central al U.G.S.R. să fie aleși 225 membri și 76 membri supleant!, iar în Comisia Centrală de Cenzori să fie aleși 35 de membri.Lucrările congresului continuă.(Agerpreal
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PARTICIPANTE LA CONGRESUL SINDICATELOR din județul Vrancea

IA FABRICA „DACIA" IA COMBINATUL DE STICLÂ-BUCUREȘTI

Delegația sindicatelor din R.D. GermanăColectivul întreprinderii textile „Dacia" din Capitală a primit vineri după-amiază, în mijlocul său, pe membrii delegației sindicatelor din Republica Democrată Germană, condusă de Margarette Miiller, secretar al Conducerii Centrale a Federației Sindicatelor Libere Germane, care iau parte la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Oaspeții, însoțiți de secretarul comitetului de partid, de președintele comitetului sindicatului fabricii, de reprezentanți ai comitetului de direcție, au vizitat secțiile de țesăto- rie, finisaj, imprimerie și expoziția în care sînt prezentate articole realizate de textiliștii de la „Dacia".La vizită au luat parte membri ai Ambasadei R. D. Germane la București.După vizită, la clubul întreprinderii, a avut loc un miting de prietenie.Mitingul a fost deschis de tovarășa Teodora Serșun, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președinte al Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei ușoare.Luînd cuvîntul, Maria Diaconu, președintele comitetului sindicatului întreprinderii textile „Dacia", a spus : Alături de întregul popor român, oamenii muncii din uzina noastră urmăresc cu caldă simpatie activitatea creatoare desfășurată de. cei ce muncesc din Republica Democrată Germană și se bucură din inimă de toate succesele obținute de clasa muncitoare, de poporul din R. D. Germană, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea industriei, agriculturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc din patria dv., primul stat socialist german din istorie. Relațiile prietenești și colaborarea frățească dintre oamenii muncii și sindicatele din țările noas-. tre cunosc o dezvoltare îmbucurătoare.La Congresul Uniunii generale a sindicatelor a l'ost subliniat cu tărie faptul că sindicatele-£<Jih<, Româniți.,j .sprijină pe deplin politica externă "a Partidului Comunist Român și a guvernului de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de extindere a cooperării multilaterale cu toate statele lumii — a spus în încheiere vorbitoarea.La miting, a luat apoi cuvîntul tovarășa Margarette Miiller care a transmis salutul celor aproape 7 milioane de oameni ai muncii, organizați în sindicate, al femeilor muncitoare din Republica Democrată Germană. Exprimîndu-și satisfacția pentru posibilitatea de a vizita întreprinderea „Dacia", unde lucrează foarte multe femei, vorbitoarea a spus : în timpul vizitei în întreprindere am putut să constatăm munca de calitate realizată de texti- listele de aici, condițiile deosebite de muncă create, halele mari, luminoase, realizări ale regimului socialist.Am avut posibilitatea să urmăresc la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor — a spus vorbitoarea — numeroasele intervenții venind din partea femeilor, care au prezentat rezultatul muncii lor, intervenții în care au făcut propuneri văroase menite să contribuie la îm- rnătățirea continuă a muncii, a activității sindicatelor. Sintem siguri că actualul Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor va lua hotărîri deosebit de importante.

Sînt sigură că vizita noastră în România, a menționat tovarășa Margarette Miiller, va contribui la întărirea prieteniei dintre oamenii muncii din țara dv. și cei din Republica Democrată Germană, va lărgi și adînci legăturile dintre sindicatele noastre.Luind cuvîntul, țesătoarea Nicu- lina Ierbatu a spus printre altele : Avem convingerea că dezbaterile Congresului U.G.S.R., documentele pe care acesta le va adopta vor ajuta sindicatele noastre să se afirme mai activ în toate domeniile activității lor. Fiind cea mai largă organizație de masă, care ur.ește toți salariații — oameni ai muncii români, maghiari, germani, și de alte naționalități — sindicatele din România vor asigura astfel participarea tot mai intensă a oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor, instituțiilor, sporindu-și contribuția la programul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, trasat de cei de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.Am urmărit cu multă atenție lucrările Congresului U.G.S.R. și am citit cu satisfacție salutul adresat de delegația din R. D. Germană Congresului sindicatelor din România. Totodată, am luat cunoștință cu interes de preocupările actuale ale sindicatelor, ale celor ce muncesc din Republica Democrată Germană pentru a întîmpina cu noi succese cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Unit German. Cunoaștem și ne bucură realizările remarcabile obținute de clasa muncitoare dm R.D. Germană în dezvoltarea economiei și culturii Republicii Democrate Germane și vă urăm noi succese, a încheiat vorbitoarea.în numele salariaților întreprinderii, tovarășa Teodora Serșun a mulțumit oaspeților pentru participarea la miting și vizita făcută și i-a rugat să transmită oamenilor muncii, clasei muncitoare din R. D. Germană un salut frățesc și urări de noi și însemnate succese în construcția socialistă.
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Delegația sindicatelor din R. P. UngarăMembrii delegației Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, condusă de Gabor Somoskoi, secretar al C.C.S., au fost, vineri după-amiază, oaspeții lucrătorilor Combinatului de sticlă — București.Membrii delegației s-au întîlnit cu președintele sindicatului întreprinderii, cu reprezentanți ai consiliului de administrație al combinatului, cu secretarul comitetului de partid.După vizitarea întreprinderii a a- vut loc un miting al prieteniei, la care au luat parte numeroși muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari.Mitingul a fost deschis de tovarășul Ion Istrate, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol, chimie și gaz-metan, care a urat oaspeților un tovărășesc bun sosit.A luat apoi cuvîntul președintele comitetului sindicatului, Ion Enea, care a spus : Vizita dv., stimați oaspeți, constituie pentru colectivul nostru o deosebită bucurie, un prilej de a evoca încă o dată prietenia trainică ce leagă oamenii muncii, popoarele noastre. între popoarele român și ungar s-au statornicit și dezvoltat continuu, pe planuri multiple, relații de strînsă prietenie și colaborare, pentru care au militat de-a lungul veacurilor cei mai luminați și clarvăzători reprezentanți ai celor două națiuni. Aceste relații au astăzi un conținut superior și un fundament "durabil, de neclintit. în orînduirea socialistă pe care o făuresc popoarele noastre. în sentimetele de respect, stimă și ajutor reciproc de care sîntem animați. în acest context s-au statornicit și dezvoltat și legăturile de prietenie, de colaborare rodnică între sindicatele și oamenii muncii din țările noastre.Prezența dv. la Congresul U.G.S.R., cit și a unui număr însemnat de reprezentanți ai organizațiilor sindicale de pe toate continentele — a spus vorbitorul — oglindește interesul cu care prietenii noștri de peste
nu fc | . rîQtnJnî itîs ■■■..:■ 6393
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LA UZINELE „ELECTROMAGNETICA"

Delegația sindicală cehoslovacăVineri la amiază, membrii delegației sindicale cehoslovace. condusă de tovarășul Bedrich Kacirek. secretar al Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia, care ia parte la lucrările Congresului U.G.S.R.. au fost oaspeții colectivului uzinelor „Electromagnetica" din Capitală însoțiți de secretarul comitetului sindicatului, de reprezentanți ai comitetului de direcție și de secretarul comitetului de partid, precum și de tovarășul Gheorghe Florea, membru al Biroului Executiv al Consiliului municipal al sindicatelor București, oaspeții au făcut o vizită în cîteva secții ale uzinei. •După vizită, a avut loc o întîlnire cu activul sindical de aici. în cadrul căruia membrii delegației sindicale cehoslovace s-au interesat de rolul și sarcinile comitetului de direcție, ale reprezentantului sindicatului și ai salariaților în acest organ, de di

verse aspecte ale activității economice. de pregătirea profesională a cadrelor, de condițiile de muncă și de deservire social-culturală și sportivă a salariaților. precum și de multiple laturi ale muncii prezente și de perspectivă ale comitetului sindicatului.în încheiere. în numele delegației pe care o conduce, tovarășul Bedrich Kacirek a mulțumit pentru calda primire făcută de colectivul uzinei și pentru felul deschis în care s-a desfășurat convorbirea, subliniind că întotdeauna e bine să cunoști din experiența prietenilor în rezolvarea problemelor și preocupărilor lor de viitor.La rîndul său. tov. Gheorghe Florea, în numele salariaților uzinei, a mulțumit oaspeților pentru vizita făcută. rugîndu-i să transmită muncitorilor și sindicatelor din Praga un salut cordial și urarea de noi succese în construirea socialismului.

hotare urmăresc activitatea sindicatelor din România, munca constructivă ce o desfășoară poporul român. Salutul călduros adresat prin dv. de oamenii muncii maghiari dele- gaților la congres, sindicatelor, tuturor celor ce muncesc din patria noastră constituie o expresie a sentimentelor de prietenie și solidaritate internaționalistă ce-i leagă pe cei ce muncesc, sindicatele, popoarele noastre.Adresîndu-se oaspeților, strungarul Dumitru Tudor a spus : Parti- cipînd la lucrările congresului sindicatelor noastre, ați avut posibilitatea să Iuați cunoștință de preocupările sindicatelor și oamenilor muncii din țara noastră în perioada actuală, de rolul crescînd pe care sindicatele îl vor juca în viitor în societatea noastră. Astăzi, vizitînd uzina noastră, ați văzut cum se concretizează și se traduc în viață prețioasele indicații cuprinse în recentele cuvintări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Muncind cu entuziasm pentru realizarea planului, colectivul întreprinderii noastre, ca și întregul popor român, urmărește cu interes realizările poporului dv., ale popoarelor din toate țările socialiste. Am luat cunoștință cu deosebită satisfacție despre faptul că poporul ungar a îndeplinit cu succes prevederile celui de-al treilea plan cincinal.Luînd cuvîntul, tovarășul Gabor Somoskoi a mulțumit pentru primirea prietenească de care s-a bucurat delegația pe care o conduce. El a spus: România și Ungaria sînt țări vecine și prietene, și noi, ungurii, construim ca și dv., românii, socialismul. Poporul maghiar, muncitorii organizați în sindicate urmăresc cu foarte multă atenție lucrările congresului dv. și tot ceea ce se preconizează în legătură cu locul și rolul sindicatelor. Relevînd că delimitarea foarte clară a locului și rolului sindicatului în viața socială este un factor esențial al construirii socialismului, vorbitorul a arătat că, atît în România cît și' în; Ungaria, întărirea'rolului, sin-; dicâtelor' și perfecțiOnâreă' activității lor este ajutată de partid și de munca partidului.în continuare, vorbitorul a înfățișat cîteva din preocupările actuale ale oamenilor muncii maghiari. El a a- mintit în această ordine de idei de pregătirea apropiatelor alegeri parlamentare, desfășurate în spiritul democrației socialiste, de faptul că și în Ungaria se pregătește congresul sindicatelor și s-au ținut conferințele pe ramuri de producție. O altă grupă de preocupări o constituie activitatea sindicatelor ungare în legătură cu sarcinile celui de-al IV-lea cincinal.în încheiere, vorbitorul a mulțumit încă o dată pentru primirea călduroasă primită și a spus : Sintem convinși că poporul român va obține succese mari în costruirea socialismului. Acesta este un interes comun la nostru. Vă doresc dv., colectivului uzinei mult succes în muncă.în numele colectivului combinatului, tovarășul Ion Istrate a mulțumit solilor oamenilor muncii din țara vecină și prietenă pentru vizita făcută în fabrică și i-a rugat să transmită sindicatelor pe care le reprezintă, oamenilor muncii din Ungaria un salut frățesc, urări de noi succese în activitatea creatoare ce o desfășoară pentru înflorirea și prosperitatea Republicii Populare Ungare. (Agerpres)

La Panciu, s-au desfășurat ieri lucrările consfătuirii viticultorilor din județul Vrancea, la care au luat parte țărani cooperatori, mecanizatori, șefi de echipă, brigadieri, președinți, ingineri șefi de fermă din unitățile cooperatiste și de stat, cercetători din cadrul stațiunii experimentale viticole, specialiști de la Direcția generală a agriculturii județului.La consfătuire au participat tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul a- griculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, și tovarășul Si- mion Dobrovici, prim-secretar al Comitetului județean de partid Vrancea.în cadrul consfătuirii au fost analizate rezultatele obținute în cincinalul trecut în viticultura județului, subliniindu-se totodată resursele mari care există în acest sector de producție. Noile forme de organizare a producției și a muncii reprezintă un puternic stimulent pentru efectuarea lucrărilor la timp și de bună calitate. S-a apreciat că via a iernat bine, s-au administrat mari cantități de îngrășăminte organice și chimice, iar acum se lucrează intens la tăierile de rodire.Participanții Ia consfătuire au chemat la întrecere toate unitățile viticole din țară pentru depășirea producțiilor planificate in anul 1971 și în anii următori ai cincinalului.Chemarea viticultorilor din județul Vrancea prevede :• Realizarea în anul 1971 a unui spor de 12 la sută pe suprafața de 22 400 hectare, deținute de unitățile agricole socialiste respective, obținerea unei producții medii de 8 550 kg struguri la hectar.• Creșterea cu 16 la sută a prevederilor de plan la nivelul anului 1975, astfel îneît pe întreg județul să obținem 10 000 kg struguri la hectar.• Cooperativele agricole se angajează să realizeze în acest an o producție medie de 8 000 kg struguri Ia hectar, iar în 1975 nivelul recoltei va ajunge Ia 8 740 kg struguri la hectar, între- cînd astfel cu 10 și respectiv 15 la sută producțiile planificate.• întreprinderile agricole de stat se angajează să obțină în 1971 o producție medie de 10 000 kg struguri la hectar și de 11 000 kg în 1975, depășirea produselor planificate cu 21 și respectiv 30 la sută.• Stațiunea experimentală viticolă Odobești prevede să realizeze in 1971 o producție medie de 11 000 kg struguri la hectar și de 13 000 kg la hectar în 1975, depășind sarcinile de plan cu 22 la sută și respectiv 30 la sută.. ; iaiJei- tei si rfăglO < ■• Ca Urmare a acestor anga-, jamențe, unitățile viticole djn județul Vrancea vor livra în plus în actualul cincinal la fondul de stat aproape 135 000 tone struguri, ceea ce echivalează cu încasări de circa 375 milioane lei peste prevederile planului.

• In vederea modernizării patrimoniului viticol și asigurării unor producții mari și constante in acest an se vor planta peste 1 000 hectare viță de vie din soiuri de mari producții și calitate superioară, urmind ca în următorii ani să se planteze 6 000 hectare, înviorînd astfel sortimentul și posibilitățile de valorificare superioară a strugurilor.• Pentru asigurarea materialului săditor necesar noilor plantații și completărilor de goluri, în 1971 în raza județului se altoiesc peste 10 milioane butași și se vor obține 3,5 milioane vițe de calitate superioară.• în vederea extinderii mecanizării lucrărilor în viticultură se prevăd măsuri de instalare a mijloacelor de susținere in acest an pe 1 300 hectare.• Printr-o utilizare rațională a mijloacelor materiale și bănești, pe baza creșterii producției planificate în unitățile agricole de stat, beneficiile obținute peste plan în acest an vor crește cu 14 milioane lei, iar în cooperativele agricole. cheltuielile materiale vor fi reduse cu 8 la sută.„Avem convingerea, se arată în încheierea chemării la întrecere, că printr-o activitate susținută, prin respectarea tuturor regulilor agrotehnice impuse de cultura viței de vie și introducerea unei organizări superioare a muncii vom reuși să ridicăm potențialul productiv al viilor, să sporim contribuția viticulturii la consolidarea economică a unităților noastre și, pe această cale, să influențăm progresul agriculturii pentru continua înflorire și dezvoltare a patriei noastre".în încheierea lucrărilor consfătuirii, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :In numele tuturor viticultorilor, ne exprimăm profundele sentimente de mindrie și de adînc respect pentru activitatea dumneavoastră laborioasă, pentru eforturile și consecvența cu care acționați în fruntea partidului nostru, pentru progresul continuu al agriculturii noastre socialiste, al întregii economii naționale.Sîntem hotărîți ca, sub conducerea organizațiilor de partid, să depunem eforturi stăruitoare pentru a transforma în faptă ideile de mare valoare pe care dumneavoastră le-ați e- nunțat cu prilejul întîlnirii cu lucrătorii din agricultura județului Ialomița.Ne unim gîndurile în fața partidului, în fața dumneavoastră, fiul cel mai credincios al poporului român, și ne angajăm că vom munci pentru ca -cele ce ;am hotărît să devină reâ- Iitate, adueîndu-ne contribuția la continua înflorire a patriei noastre, la ridicarea ei pe noi trepte de civilizație și progres.
I. H.
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Pe urmele
sturionilorO dată cu primele insemne ale primăverii, pescarii Deltei și-au reluat uneltele și ambarcațiunile, pregătite cu grijă în lunile de iarnă, și au pornit cu toate pînzele sus. în zona cuprinsă între grindul Perișor și Brațul Sf. Gheorghe a fost declanșată campania de primăvară pentru pescuitul sturionilor și scrumbiei de Dunăre. Numai în cîteva zile, la Sf. Gheorghe, au fost pescuite peste 1 000 de kilograme de sturioni și importante cantități de scrumbie.
Nu era
defecțiune
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tehnică
Intr-o noapte, Vasile Balog 

din Turda s-a hotărit să meargă 
la Cluj pentru niște treburi per
sonale. A ieșit la marginea șo
selei și a făcut semn unui auto
turism „Dacia 1100“. O frini 
promptă și a urcat in față, ală
turi de proprietarul mașinii. 
Deodată, in timp ce treceau un 
cimp, șoferul a oprit motorul. 
Chipurile, pentru a înlătura o 
defecțiune tehnică. Intr-un mo
ment de neatenție însă, dum
nealui s-a repezit asupra pasa
gerului. Citeva lovituri prin sur
prindere și acesta și-a pierdut 
cunoștința. Dimineața a fost gă
sit pe arătură in stare gravă, 
fără nici un ban in buzunar. A- 
cum, cel ce l-a luat și l-a lăsat 
pe drum este căutat de organele 
de miliție. Pentru a fi luat 
lăsat și el in altă parte !

Cu aceeași
dobîndă de deIon Olteanu din Roșiorii Vede (str. 23 August nr. 2), profesie pieptănar, avea o sumă ' frumușică, de bani puși de o I parte.'Și, cuiri1 nu-i stăteau, bine îri'’pfp’pria-i '(ningă, a începtit 1 ' ,;să investească" în împrumuturi. ■ Nu tocmai filantropice. Pentru că încasa anual o dobîndă de | 185 la sută. Zilele trecute însă, a. fost invitat să-și încheie con- I turile. Nu știm cum va ieși la socoteală. Un lucru este sigur : 1 instanța îl va răsplăti cu... do- i bîndă corespunzătoare.

Păstrarea umidității

solului

Șantier-club9

(Urmare din pag. I)Cîteva cuvinte despre adîncimea de lucru. Pregătirea terenului se execută fie cu discul, fie cu cultivatorul in agregat cu grapa cu colți. Grapa cu discuri trebuie deschisă la maximum, ca să nu intre decît la a- dîncimea de 6—8 cm pentru porumb. De asemenea, terenul să fie cît mai bine nivelat. Și după semănat trebuie o mare atenție ca terenul să rămînă cît mai neted. După semănat, dacă persistă lipsa de umiditate este cel mai bine să se dea cu tăvălugi netezi. Aceasta oprește pe de o parte spulberarea și pe de altă parte apropie mai repede contactul între bob și

pămînt și grăbește procesul de absorbție a apei și de germinare, de răsărire a culturii respective.Acestea sînt cîteva recomandări de ordin general. Totul depinde de starea solului din fiecare zonă, din fiecare parcelă. Specialiștii din unități care cunosc cel mai bine situația de la fața locului, folosindu-se și de sprijinul pe care cercetătorii din stațiunile experimentale sînt gata să-l dea oricînd, trebuie să stabilească și să înfăptuiască aplicarea diferențiată a tehnologiilor in campania agricolă de primăvară.
Convorbire consemnată da
I. HERȚEG
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• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii 
— 19.30.

Prințesa

L. Cara- 
Fanny —

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist : Andrâ Gorog 
(Franța) — 20.
• Opera Română : Travlata — 
19,30.
• Teatrul de operetă : 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) :
20; (sala Studio) : Travesti - 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Patru oameni fără nu
me — 19,30; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Transplantarea Inimii 
necunoscute — 20; (sala Dalles) ; 
Play Strindberg — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" ( 
Magheru) : Si eu am fost in 
cadia — 19,30; (sala Studio) : 
ne acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
veste netormlnată — 9,30; Pinoc
chio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana 
— 17: Nocturn III — 21,30; (sala 
din str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L.- Cara- 
glale" : Comediile vremii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini-jazz cu 
maxi-haz — 19,30.

(sala
Ar-
Sus

Po-

9; 12;

• Haiducii iul Șaptecai (spectacol 
de gală) : PATRIA — 20.
• Renegata : PATRIA — 
15; 18; 20,30.
• Mihai Viteazul : CENTRAL 
8,15; 12; 16; 20, MODERN - 8; 
16; 20, EXCELSIOR - 8,15; 12;
20, LUCEAFĂRUL
• Cei trei care au
BUCUREȘTI - 8,
16,45, 19; 21,15.
• Secretul din Santa Vittoria :
CAPITOL - 8; 10,45; 13.15; 16;
18,45; 21,30.
• Romeo
9.30; 12,30;
9,15—12 în
• Prețul
8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 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.
• Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13, 15; 17; 19; 21, MELODIA — 
9. 11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45, FLA-

13,30; 16- 18,15;

12; 
16;
20.- 8; 12; 16; 

speriat Vestul : 
10; 12,15; 14,30;

și Julieta : TOMIS — 
16; 19.30, BUCEGI — 
continuare; 16,15; 19,15. 
puterii : FEROVIAR -

9: 11,15MURA
20,30.
• Ultima relicvă :
9,15:
•

LUMINA -
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.

Noroc Kekec : TIMPURI NOI 
9,30—17,15 în continuare.
Program de filme documenta- 
: TIMPURI NOI - 19; 20,30.
Cintecele mării : DRUMUL SA- 
I - 15,30; 17,45; 20. LAROMET

• Trandafiri roșii pentru Ange
lica ; GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15: 20,30, MIORIȚA - 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Clanul sicilienilor : ARTA — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30, 
RAHOVA - 15,30; 18; 20,30.
• îngerii negri : GIULEȘTI - 
15,30; 19.
• B. D. intră în acțiune : VITAN
- 15.30; 18; 20,15.
• Ultimul samurai : PROGRESUL
- 15,30; 18; 20,15.
• Tripla verificare : FLACARA
- 15.30; 18: 20.
• Asasinul din cartea de telefon
— 9; Cei mai mari și cel mai mici
— 10,30; 12,30; 14,30; Taina ei — 
16,30; 18,45; Suflet negru — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Bănuit e mortul : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45: 20,30.
• Genoveva de Brabant : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, PACEA - 15,45: 18: 20.
• Vagabondul : 
12,30; 16; 19.30.
• Tarzan, omul 
omul-maimuță :
19.30 în continuare.
• Ambasador al
tice : FERENTARI
17,45: 20.
• Pe luciul ghețel :
15,30. 18.
• Lokis : UNIREA -
• Băieți buni, băieți
— 15,30: 18: 20,15. FLOREASCA - 
15,30; 18; 20.30.
• Un italian în America : VOL
GA — 10—16 în continuare; 18,15.
20.30 VIITORUL - 15,45; 18,15.
• Mexic ’70 : AURORA - 9; 11.15. 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Răzbunarea Sfîntului : MUNCA
— 15.30; 18: 20,15.
• Păcatul dragostei : CRÎNGAȘ1
- 15,30: 18.
• Incineratorul : CRÎNGAȘI — 
20,15.
• Strada lăturalnică : COSMOS —
15.30 18; 20,15.

junglei ; Tarzan,
DACIA - 8,30-

Uniunii Sovie-
15,30:

UNIREA

20,15. 
răi : LIRA

*
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In aurind, se împlinește un an 
de cind, pe strada Teilor din 
Alba Iulia, trebuia să fie inau
gurat un club pentru tinerelul 
din oraș. Cu toate acestea, însă, 
clubul respectiv se află încă in 
faza de... șantier. Dar, deși ne
terminată, clădirea lui a devenit, 
de mult, unul dintre cele mai 
agreabile cluburi ! Ce-i drept, 
pînă acum, membrii săi pot fi 
numărați pe degete și ei nu sint 
decît... cei clțiva zidari ai coope
rativei meșteșugărești „Mure
șul", care s-a angajat sd| execute 
lucrarea. Deocamdată, clubul lor 
se distinge printr-un program 
care urmărește ca aici nimeni 
să nu aibă... nici un program ! 
In consecință, fiecare constructor 
face ce-i place. Și se pare că ei 
au îndrăgit atit de mult clădirea 
respectivă, incit nu vor s-o mai 
părăsească Nu-i nici o pagubă 
deci că aici nu se distrează tine
rii. In locul lor, „se distrează" 
constructorii !

Sistemul național de informatică
(Urmare din pag. I)de modelare economică și alte asemenea acțiuni. în ceea ce privește problema constituirii unui sistem național de informatică și conducere, ea a fost pusă pentru prima oară de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cu specialiștii din domeniul tehnicii de calcul și informaticii economice, din 17 septembrie 1970. Numai de la acest moment încoace se va putea vorbi despre diferitele stadii ale realizării acestui sistem.

— Care sînt sarcinile aciuate 
și de perspectivă imediată ale 
specialiștilor antrenați In ac
tivitatea de realizare a acestui 
sistem 7

»— Definirea unui sistem de informatică și conducere necesită o extindere considerabilă a sferei de cuprindere în domeniu] abordat, im- brățișind într-un tot aspectele informaționale și pe cele decizionale. Se știe că un sistem informatic nu poate fi proiectat decît în funcție de anumite cerințe ale conducerii organismului economic, proiectarea referindu-se nu numai la informatică, dar și la organizare, la stabilirea nivelelor decizionale. îmbinarea dintre conducere sub aspectul ei decizional organizare și sistemul Informațional ridică în fața noastră oro- blema. formării unor specialiști de tip nou : analiștii-. Trebuie spus că dacă s-a făcut un început bun, prin asigurarea pregătirii unui număr. în continuă creștere, de programatori pentru calculatoare electronice și în particular pentru calculatorul Felix C-256. unii dintre aceștia desfășu- rind și activități de analiză satisfăcătoare. nu tot astfel stau lucrurile în

ceea ce privește pregătirea a ceea ce numim analiștii de sistem. S-a crezut un timp și la noi că pentru a deveni analist trebuie să fii mai în- tîi neapărat programator. Aceasta este o cale bună, dar nu singura. S-a dovedii că se poale trece Ia pregătirea directă în domeniul analizei a unor cadre cu o anumită vechime și experiență în producție, în economie, pentru a participa la proiectarea și elaborarea de sisteme informatice in domeniul lor inițial tie activitate. Esențială pentru aceștia nu este programarea calculatoarelor (deși vor avea și astfel de cunoștințe), ci analiza logică a organizării și, corelat cu aceasta, a fluxurilor informaționale. a modului și competențelor de luare a deciziilor. Concluzia ar fi că trebuie să dispunem de toată gama de specialiști necesari realizării de sisteme de informatică și conducere. Totodată, trebuie să se elaboreze metode de analiză. pro- , iecte și realizare de sisteme Informatice, sarcină care revine cu prioritate Institutului Central de Informatică. De altfel, institutul amintit a și început să acționeze, prin sin? tetizarea experienței căpătate în țară și in străinătate de către o parte din specialiștii săi Este evident însă că sintem numai la început și că avem un anumit drum de parcurs.Apoi. întrucît dotarea cu calculatoare electronice are în vedere utilizarea unor echipamente cu un grad cît ma; înaintat de compatibilitate, la condițiile din țara noastră, se pune problema de a se crea un fel de bibliotecă națională de programare. Nu este vorba de un simplu catalog de programe și nici de o programotecă din benzi sau discuri magnetice, ci de un sistem de programe realizat pe baza unor

concepte unice, care să asigure, prin modularitate și flexibilitate, o utilizare cît mai largă și o participare la acest efort a tuturor programatorilor calculatoarelor compatibile din țară, în acest fel, eforturile de programare nu se vor mai. repeta, modulele oricărui program elaborat fiind disponibile, sub o anumită formă, tuturor centrelor de calcul din tară. Cele de mai sus constituie încă un deziderat, dar studiile în vederea conceperii a- cestei „biblioteci" au început și sperăm să ducă Ia soluții care să fie dezbătute și adoptate, cu perfecționările de rigoare, de toți specialiștii noștri in programare.
— Există impedimente in a- 

ceastă direcție de preocupări ? 
De ce natură ?— Principalele dificultăți mi se par a fi de natură organizatorică. în noua etapă în care am intrat, nu mai este posibil să nu se asigure o coordonare unitară și efectivă a tuturor acțiunilor care vizează crearea sistemului național de informatică și conducere și să nu se recurgă la o concentrare a unor forțe care lucrează in domeniul utilizării calculatoarelor electronice. în anumite institute și organisme centrale. Dacă ținem seama de faptul că sistemele informatice noi vin să înlocuiască sistemele informaționale vechi, de legătura dintre informatică. organizare și conducere, trebuie avute in vedere o serie de variante organizatorice, dintre care urmează că se aleagă cea mai convenabilă pentru etapa actuală. Aceste probleme urmează însă a fi elucidate prin programul privind sistemul național de informatică și conducere, in curs de elaborare.

Cine
o încurcă?La sfârșitul anului trecut, cu prilejul unui inventar, s-a constatat că Paraschiva Curcă, responsabila restaurantului „Casa bucovineană" din Suceava are o lipsă în gestiune de 12 000 lei. A depus imediat banii în contul unității și... a rămas în continuare responsabilă. După numai citeva săptămîni. la un alt control. organele de anchetă au descoperit un plus în gestiune de 14 000 lei ! Explicația era simplă. Pentru „a-și recupera" suma depusă în vederea acoperirii lipsei în gestiune. C. P. a recurs la o aprovizionare masivă a restaurantului cu unele produse procurate din sistemul alimentar de stat. îndeosebi cu zahăr și ulei pe care apoi le valorifica Ia prețuri mai mari. Din cite se pare însă, pentru conducerea T.A.P.L. Suceava „oscilațiile" din gestiunea respectivă sînt normale. Pentru că. de peste două luni, face tot ceea ce poate pentru a împiedica investigațiile menite să facă lumină în acest caz. Cine și de ce ține cu tot dinadinsul să încurce situația responsabilei Curcă ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
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cu sprijinul corespondenților 
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Prima expediție transafricană românească, începută Ia 9 de
cembrie 1970, urmează, după cum se știe, un lung și complex 
itinerar de-a lungul unui șir de țări ale continentului negru. Printre 
scopurile științifice urmărite de cei opt membri ai expediției se 
numără : procurarea de material pentru muzeele de biologie și etno
grafie, contacte directe cu centre pentru protecția naturii, studii 
comparative, urmărirea unor aspecte generale ale vieții continen
tului african, dinamica populațiilor din această parte a lumii ele. 
Se are, de asemenea, în vedere realizarea unui film color de lung 
metraj și a unor documentare, cuprinzînd aspecte dintre cele mai 
variate și interesante ale acestei misiuni științifice românești,

_ In cele ce urmează oferim cititorilor un montaj realizat după 
scrisorile trimise de pe traseu de cîțiva membri ai expediției —

Nicolae Coman și Liviu Ungureanu.varii. La cinci minute (pentru a evita praful ridicat de ea) demarează a doua ; aparține echipei de filmare. După altă pauză pornește ultimul vehicul — cel cu biologi. Ne oprim frecvent pentru a recolta plante, animale mici și probe de apă

elanuri de generozitate. Le facem niște daruri, pe care le primesc în- cîntați.în Nigeria, urmele războiului sînt încă adinei. Trecem prin sate și orașe bîntuite de molime. După care pătrundem în Camerun : dar numai pentru citeva ceasuri. Traversăm riul Chari și ajungem la Fort-Lamy, capitala Republicii Ciad. între 25 și 30 ianuarie, aici s-a sărbătorit a 11-a aniversare a republicii. însuși fastul și durata festivităților ne-au dat o măsură a dragostei Africii pentru libertate. Se aflau acolo oaspeți din toate regiunile țării. De asemenea, erau prezenți șefi de state din Ruanda, Senegal, Gabon, Togo, Republica Malgașă, Volta Superioară, Insulele Mauriciu, Coasta de Fildeș, Dahomey, Congo (Kinshasa), Congo (Brazaville), Republica Africa Centrală, Niger. Are loc o paradă militară, după care defi

LEGENDELE
URALULUI

vîrsțnici, copii abia coborîți din leagăn, mame cu prunci legați la spate. Dansează din zori pină în amurg, intr-o coordonare perfectă a mișcărilor, cu ondulații de feline și o ritmicitate desăvirșită. Dansează fără a obosi. Se schimbă doar cei de la tam- t.am-uri. Eșarfe de mătase șerpuiesc deasupra capetelor și în jurul trupurilor. La gît, pe brațe, în urechi sau în nara dreaptă, femeile poartă bijuterii...Aici, la Fort-Lamy, grupul nostru s-a despărțit. Unii au rămas în oraș să filmeze sărbătoarea populară. Ceilalți au pornit spre lacul Ciad, în căutarea faimoasei alge — tezaur natural de proteine — Spirulina, care se găsește numai în aceste locuri. Printre obiectivele expediției noastre era trecută și această algă, pe care vrem s-o aducem în țară și s-o aclimatizăm. Găsim Spirulina după o expediție plină de peripeții și de primejdii, care a durat 3 zile....Iată-ne la Bangui, capitala Africii Centrale. Cînd am intrat în acest oraș, la bordul mașinilor aveam 11 000 km parcurși. Peisajul s-a schimbat, vegetația a devenit mai verde. Aici începe zona ecuatorială. Aerul e cald și foarte umed. Vedem plantații de cafea și facem cunoștință cu pădurea ecuatorială. Arbori gigantici de aproape 50 metri înălțime seamănă cu niște stîlpi de beton. Pădurea e etajată, in josul ei fiind a- proape întuneric. Ne-am aflat pentru un timp într-o zonă locuită de pigmei. Am stat „de vorbă" cu ei, le-am dat sare, găleți, țigări. Ne-au dan- saț Și cîntat ; i-am fotografiat și filmat, le-am înregistrat . vocile.Mașinile românești se comportă excelent. După 3 zile de mers ajungem la gra- niția Congoului (K), în orașul Bangassou. Trebuie traversat cursul superior al fluviului Ou- bangui, lat de 300 de metri. Bacul e defect. Mecanicii noștri încearcă să-l repare, dar nu mai au ce. Apelăm la pescari cu pirogi. Din șase' pirogi și patru scînduriȘ legate cu frfnghii' încropim o ambarcațiune. E u-nica posibilitate de a ieși din inima Africii, transportînd mașini de două- trei tone peste 6 trunchiuri de lemn scobite. La una din încercări plesnește o scindură, așa incit noi, cei din „cursa" respectivă, ne întoarcem din drum și rămînem noaptea pe malul Africii Centrale. în timp ce ceilalți dorm deja pe malul congo- lez. între noi — trei sute de metri distanță și o oră diferență pe fusul orar.în sfîrșit, ne aflăm cu toții în Congo. După 70 de km de drum a- jungem la Bandu și înnoptăm pe un teren de fotbal, unde ne prinde prima ploaie ecuatorială....Datorită loviturii de stat din Uganda, facem modificări de traseu. Trecem din Congo (K) in Burundi, Ruanda, Tanzania. Scrisorile din țară care ne așteptau probabil la post- restant în Kampala și Nairobi nu ne vor mai parveni.Sperăm că expediția noastră transafricană se va încheia cu bine, iar noi vom ajunge acasă, în România, în prima jumătate a lunii mai.
>■ B B ft ft B

El

VEȘTI DE LA
EXPEDIȚIA ROMÂNĂ
TRANS-AFRICANĂ

Dragoș Neculce, Sever Popa,„.La Dakar, capitala Senegalului, vizităm Universitatea și Institutul francez al Africii Negre, facultățile de zoologie, microbiologie și botanică. Culegem alge și animale marine rămase pe stîncile dezvelite de reflux. Filmăm, în afară de materialul științific acumulat, aspecte de stradă, mos- cheia orașului la ora rugăciunii, momente folclorice.îndreptîndu-ne apoi spre Saint Louis, trecem prin Thiers, oraș situat la 60 de km de capitala Senegalului. E tocmai ziua marelui Coran. în centrul o- rașului se află a- dunată lume multă : femei îmbrăcate în burnusuri lungi, violent colorate, bărbați cu fesuri sau turbane roșii. E o cromatică fascinantă prin intensitatea și perpetua ei mișcare.Continuîridu-ne drumul, traversăm fluviul Senegal peste un pod imens. Intrăm în Saint Louis la 5 dimineața. în o- raș — nici un loc de parcare. Revenim, undeva, la margine. întindem lingă mașini paturi pliante și adormim acope- riți cu pologuri împotriva țințari- lor. Saint Louis e alcătuit dintr-un mic cartier elegant și un număr imens de case mizere, locuite de-a valma de oameni, cîini, oi și găini. Pe străzi se doarme, se gătește, se vinde și se cumpără, se naște și se moare. Iată și cimitirul pescarilor. Aici, din cauza pînzelor de apă superficiale, morții nu sînt în-, gropu.ți adine, iam mormintele sînt acoperite de plase pescărești — poate ale defuncților — pentru a fi ferite de atacurile yulturilor aflați mereu la pîndă pentru a dezgropa cadavrele. Trecem printr-o leprozerie. Ne e teamă. Dar cui nu i-ar fi ? Delta Senegalului e zonă inundabilă. Recoltăm crabi de apă dulce cu clești uriași și pești de mangrove (ies din apă și se așează pe rădăcinile man- grovelor) ; pe aceștia din urmă îi îm- pușcăm cu arma de vînătoare.Filmăm — de la Dakar la Tam- bacounda. Boababi, termitiere (ce ar- hitecți sînt termitele !), cîteva așezări omenești — una, Sandiaye, sat, are 60 de colibe și... 3 stații de benzină ultramoderne. Pe malul rîu- lui Bacoye, lîngă o cascadă naturală, se înalță o hidrocentrală.Spaima drumului e praful. Acesta, împreună cu căldura excesivă și șocurile periclitează aparatele ce le avem asupra noastră. Demontăm, spălăm, ștergem și dregem — atunci cind e cazul. La un moment dat înregistrăm și un mic accident, cind într-un loc mai dificil remorca se dă de trei ori peste cap. Dar mecanicii noștri, foarte destoinici, se pun pe lucru și repară totul. Formidabili sînt oamenii ăștia ! Un băștinaș ne arată într-o tufă un cameleon. îl prindem și îl legăm cu sfoară în fața cortului. E docil (ca toți cameleonii). Sperăm să rămînă în viață și să ajungem acasă cu el. La prînz sînt 42° Celsius, iar băștinașii consideră anotimpul friguros....Ne aflăm în zona de Sahel. Vegetația e adaptată la uscăciune. Culegem acacii înflorite si multe eufor- biacee. Pe ogoarele unde în anotimpul ploios se cultivă arahide stăpî- nește acum un praf roșu. Fin, purtat de vîntul Saharei, el pătrunde și maculează totul, devine o obsesie. Conservarea și sistematizarea speciilor recoltate ne iau mult timp. Cu atît mai mult cu cit sîntem tentați să strîngem tot ce e interesant. De aici și un pericol de supraîncărcare a mașinilor.Deocamdată sîntem sănătoși și ne simțim bine. Mai sînt și excepții, dar fără importanță. Medicul scoate o măsea, pune o plombă. Joia și duminica înghițim chinină. Fiolele cu ser împotriva bolii somnului așteaptă. Vor fi folosite în clipa cind vom intîlni musca tse-tse.înnoptăm pentru prima oară în savana, printre ierburi înalte de 2—3 metri. Simțim fum. Ne urcăm pe mașini și vedem flăcările înaintînd ca o armată. Fugim, greșim drumul, focul se apropie, o mașină se blochează. în cele din urmă, scăpăm. Drumul spre Tambacounda — sol lateritic — e atît de ondulat încit dacă nu mergi cu mai puțin de 50 la oră mașina se poate rupe în două, înaintăm însă cu peste 60. Mașinile nu se despică, dar se răscolește praful. Nimic nu poate fi apărat de invazia lui: lăzi, cutii cu mîncare, geamantane, aparate, ochii și gurile noastre. La sud de Tambacounda se află parcul național al Senegalului — Niokolo-Koba. Vedem trei specii de antilope, printre care vestita Koba cu coarne. Mai sînt șacali, maimuțe, dar nu întîlnim elefanți, lei, hipopotami. Dormim în corturi, în mașini sau pe mașini. în timpul nopții termitele ne mănîncă ciorapii, hîrtia, un toc din piele al puștii de vînătoare. Noroc că nu ne-au devorat încălțămintea....în fiecare zi ne sculăm la 
8—6,30. Mîncăm ceva și caravana pornește. Prima pleacă mașina Sal-

® CONTRASTE SENEGALEZE • CÎND TERMITELE ÎȚI MĂ
NÎNCĂ... CIORAPII • PERFORMANȚE PE UN DRUM NE
CIRCULAT DE ZECE ANI • SULTANII DEȘERTULUI LA 
PARADA DIN CIAD ® ÎN CĂUTAREA ALGEI „SPIRULINA"

din rîurile pe care le traversăm. Cînd una, cind alta, mașinile se împotmolesc în nisip, dar avem mecanici de mare clasă. Mergem toată ziua, mergem într-una pînă în jurul orei 18. Oprim, campăm în brusă, așezînd mașinile în careu. Fiecare face cite ceva : unul presează plantele, alții etichetează probele recoltate, schimbă filme și încarcă role, montează corturi, verifică mașini, prepară hrana. Nimeni nu uită să-și completeze jurnalul. Apa e mereu o problemă. Nu o bem decît fiartă și răcită.De la Kidira, îmbarcați pe platforma atașată unui tren (altfel zona nu poate fi străbătută), ajungem după vreo 100 km la Kayes. Aflăm că și mai departe drumurile sînt impracticabile, necirculate de vreo zece ani. Ar trebui să călătorim tot cu trenul. Refuzăm însă, ne documentăm amănunțit și ne angajăm pe un drum nestrăbătut de mașină timp de un deceniu. Ruta e extraordinară, fascinantă, dar cumplit de grea. Parcurgem doar 90—100 km pe zi, înaintînd cel mult 10 km pe oră. Aspră încercare pentru oameni și pentru mașini. Avem vinătăi pe coate și pe degete, cauzate de lovituri de volan. Trecem cu mașinile peste poduri de cale ferată. Cioplim bolovanii de care se izbesc diferențialele mașinilor. Trecem pe buze de prăpastie, împingem mașinile prin nisip, ne strecurăm prin zone de savană în flăcări. Sîntem istoviți. După cinci zile ajungem la Bamako, capitala Republicii Mali, Mașinile noastre românești au dovedit o rezistență și însușiri tehnice uimitoare, realizînd o adevărată performanță.Anul Nou îl petrecem lîngă Bamako. La miezul nopții (ora Bucu- reștiului) golim ultimele sticle de șampanie. Peste tot sîntem înconjurați de oameni care ne privesc cu curiozitate și simpatie. Negrii sînt în genere de o cinste exemplară. Dacă le plătești un serviciu dîn- du-le din greșeală o bancnotă mai mare îți atrag atenția și ți-o restituie. Sînt sensibili, generoși și veseli. Coafura femeilor africane depășește adesea fantezia autorilor profesioniști de pieptănături. Am făcut și fotografii în acest sens. Poate lansăm și o modă 1...Pe malul Nigerului recoltăm mult material biologic. In delta interioară a fluviului sînt numeroase orezării. La granița Nigeriei poposim într-un sat din tribul haousa. Era sărbătoarea recoltei. Localnicii ne înconjoară. La început, le apărem ciudați ; se învîrtesc curioși în jurul nostru, ne pipăie și ne fac semne. Șeful satului rostește un cuvînt de bun venit în dialectul haousa. Răspundem zîmbind și ne străduim să le arătăm simpatia noastră prin semne. A doua zi mulți vin în tabăra noastră și vor să ne ofere alimente și țigări făcute de ei. Cei foarte săraci au întotdeauna

lează delegațiile țărilor participante. Africa e una, dar fiecare popor al ei are un mod de viață, o cultură și o spiritualitate distincte. Trec sultanii din regiunile semideșertului și deșertului. Trec pe cai arabi, împodobiți cu scuturi de argint, în timp ce suita fiecăruia mimează scene de luptă. Apoi începe serbarea populară. Grupuri de tam-tamuri sînt răspîndite peste tot. Patru, cinci tobe (piei de capră și de vițel întinse pe cilindri de lemn sau de bostan), unul sau două fluiere de o formă stranie revarsă melodii specifice. Dansează cu pasiune femei și bărbați, tineri și
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Uralul... Un întreg ținut. Un ținut bogat și interesant, bine cunoscut, dar totodată enigmatic. Mie îmi este deosebit de drag, așa cum îi sînt dragi omului toate cîte-s legate de copilăria lui. Dar să nu vă închipuiți cumva că am să-mi arăt aici admirația față de Ural numai din- tr-un sentiment al patriotismului. Căci dacă veți avea prilejul să poposiți acolo, să umblați pe potecile de pădure din munții Uralului, să zăboviți in fața focului pe malui unui lac sau al unui riuleț cu ape repezi și reci, veți spune că asemenea iccuri sînt destul de puține pe bătrîna noastră planetăMunții Uralului erau numiți din vr.emuri străvechi coloana vertebrală a Rusiei. Ei se intind de la nord spre sud. de la marea polară pină la semi- deșertul pîrjolit de arșiță. Sînt. poate, cei mai vechi munți de pe pămînt. I-a măcinat timpul și de aceea nu sînt inalți ; dar în răstimp de milioane de ani, apa și vin tul, arșița și gerul. erodind munții, au scos la iveală fabuloasele bogății pe care Ie ascund, fiind reprezentate aproape jumătate din toate mineralele cunoscute pe glob.Uralul... Pămînt vast. Pc teritoriul său ar putea să încapă Franța. Spania, Suedia și Finlanda luate la un loc.în ansamblu, munții U- ralului sînt atrăgători prin .bogăția lor de nuanțe și. prielnici pentru viața omului. Numai spre nord, pe o întindere de 1 500 de kilometri, Uralul e aproape pustiu. Aici se proiectează construirea cîtorva orașe. Deocamdată, însă, locurile acestea sînt un paradis ’ pentru geologi și vînători.Uralul de mijloc, în pofida numeroaselor lui orașe și așezări industriale, și-a păstrat și el în parte natura virgină. Un statistician amator din partea locului a calculat că din 500 de familii pe care le cunoaște, 345 își petrec vara zilele de j.odihnă..in pădurile din îm- i'prejuriipj.i Uralul, datorează înflorirea sa industrială înainte de toate zăcămintelor utile. E greu de enumerat mineralele care se găsesc aici. Mai lesne ar fi să le numim pe cele care lipsesc. La începutul secolului trecut, în Ural s-a găsit un bloc de malahit greu de 300 tone. (Piatra aceasta de o frumusețe surprinzătoare,x folosită de arhitecți pentru pereții uneia din sălile Palatului de iarnă din Petersburg, i-a adus acesteia faima de a fi unică în lume). Tot atunci, în apropiere de orașul Nijni Taghil, s-a descoperit platina. Iar la mijlocul secolului trecut, un căutător de aur a găsit în Ural cea mai mare pepită din lume — „Marele triunghiu", în greutate de aproape 36 kg. Pietrele prețioase și semiprețioase au adus, de asemenea, Uralului multă faimă. Sînt, în total, peste 55 de specii:

diamant, smarald, granat, acvamarin, alexandrit, cristal de munte, topaz. Și totuși principala bogăție a munților o constituie mine- reurile de fier. Rezervele lor se ridică, după ultimele aprecieri, la zece miliarde tone. Cel mai prețios dintre ele este minereul de fier magnetic, cu un foarte mare coriținut de fier.în anii celui de-al doilea război mondial, Germania hitleristă, a fost învinsă cu arme făurite în cea mai mare parte de uzinele din Ural. întreprinderilor din Ural li s-au alăturat cele 460 de întreprinderi evacuate aici la începutul războiului din zona amenințată de inamic.îr. apropiere de orașul Celeabinsk, în pasul Ural- Tau, se înalță un mare

locuitorilor Sverdlovskului- este „Uralmașul" (Uzina de mașini din Ural), căruia ei îi spun, nu fără temei, „părintele uzinelor". Este una din cele mai mari și mai puternice întreprinderi industriale din Europa. Ea produce instalații de foraj, utilaj pentru furnale, excavatoare, bluminguri, laminoare. Orașul, a cărui populație se apropie de 1 milion de locuitori, are circa 200 de întreprinderi. La care se adaugă asemenea instituții ca Filiala din Ural a Academiei de Științe a U.R.S.S., 11 școli superioare, 5 teatre, 1 conservator...Orașul Nijni Taghil (370 000 de locuitori) este fratele mai mic și cel mai apropiat venin al Sverdlovskului. Tntr-o vreme, aurul din
Reportaj de Nikolai ZABELKIN,

publicist sovietic, Erou al U.R.S.S.

obelisc de granit. Pe o parte a lui scrie „Europa11, pe cealaltă parte — „Asia". Munții Uralului sînt granița naturală dintre aceste două părți ale lumii. Dar granița aceasta mai mult unește decît separă partea europeană de cea asiatică a U.R.S.S. Din Ural se expediază în toate părțile țării metal, mașini, mașini- unelte, iar aici vin cărbuni din Kazahstan, legume și fructe din Povoljie. ♦
★în cele 364 de orașe din Ural, în cea măi mare parte mici (avînd pină la 50 000 de locuitori), locuiesc 10,7 milioane de oameni, adică 65 la sută din populația ținutului. Orașele industriale ale Uralului seamănă intre ele. Temelia economică a fiecăruia, chiar și a unuia foarte mic, o constituie o întreprindere metalurgică sau una constructoare de mașini. Dar sînt aici și o- rașe industriale de alt tip. La Solikamsk, de pildă, se fabrică hîrtie pentru fiecare al treilea ziar din Uniunea. Sovietică, regiunea ’ a- ceastâ' fiind bogată în păduri. Dar rolul principal al acestui oraș apare poate mai limpede din însăși denumirea lui — „Sol Kams- kaia“, cum suna ea în vechime, adică „Sarea din Kamsk", pentru că în apropierea lui se află un strat de un kilometru și jumătate de cea mai pură sare de bucătărie. în Ural au mai rămas și orașe liniștite, idilice, cum este Ne- vîansk, cu străvechiul lui turn înclinat, asemănător turnului din Pisa.Cel mai mare oraș din Ural, Sverdlovsk, fost Ekaterinburg, a rămas multă vreme cunoscut numai prin șlefuirea îscus’tă a pietrelor prețioase. Această îndeletnicire se practică și a- cum : nu demult aici a fost șlefuit al 25 000-lea briliant; tot aici au fost lucrate stelele de rubin care încununează turnurile Kremlinului din Moscova. Dar azi, cea mai mare mîndrie a

Nijni Taghil, purtînd faimoasa marcă „Bătrînul samur1, era expediat în toată Europa. De peste două veacuri, în furnalele din Nijni Taghil se topește minereul de fier din muntele Vîsokaia, unul din cele mai mari zăcăminte. De altfel, muntele acesta a dispărut, pe locul lui aflîn- du-se o depresiune adîncă, marcată de terasele exploatărilor. în ajutorul muntelui? Vîsokaia â -venit Ka- cikanarul, cu minereul lui de fier, aflat la 100 de km nord de Nijni Taghil. Acolo s-a construit un mare combinat de înnobilare a minereurilor. ale cărui conca- soare fărîmițează blocuri de mărimea unui automobil.Magnitogorsk a împlinit anul acesta 40 de ani. în acest răstimp, muntele Magnitnaia, de Ia care își trage numele orașul, s-a transformat și el intr-un dîmb. Combinatul siderurgic local, unul din cele mai mari din țară, a dat prima oară metal în anul 1931. Extracția de minereu din Magnitriaia va fi sistată, înseamnă oare, aceasta că acest ora? cu 350 000 de locuitori, va decade ? Cîtuși de puțin. De pe acum combinatul lucrează mai ales cu minereu descoperit in stepele Kazahstanului din vecinătate. Acest minereu se află într-o cantitate atît. de mare, îneît locu’torii Magnjtogorskului pot ți liniștiți ; chiar și strănepoții lor vor găsi de lucru in o- rașul care continuă să se extindă.Vînătorii din multe țări cunosc marca de arme de vînătoare „Ij“. Acestea sînt primele litere ale orașului Ijevsk din Ural. Armele de vînătoare produse de Uzina din Ijevsk sînt cunoscute nu numai în U.R.S.S.. dar si dincolo de hotarele ei, în 50 de țări unde se exportă. Marca „Ij" îi atrage și pe iubitorii de motoci- clism : de curînd. uzina locală de motociclete a produs mașina cu numărul 1 000 000. .

Din vremuri de demult era cunoscută în Rusia iscusința meșterilor din Ural, în vechile orașe de aici, mai cu seamă în cele dm nord, se văd străzi mărginite de case cu unul sau două caturi, lucrate din lemn încrustat. Uneori ceea ce vezi e un simplu ornament, alteori o casă e un fel de carte prin care meșterul anonim a împărtășit oamenilor o legendă străveche. De asemenea, meșterii din Ural au devenit vestiți din vremuri vechi și prin lucrările de încrustate în malahit, jasp și cristal de munte. Casetele lucrate din pietre prețioase erau îndeobște rezultatul unei munci de o jumătate de an sau chiar un an întreg. în Ural se fac și azi încrustări în piatră. Meșterii pentru această profesie sînt pregătiți la școli speciale, unde tineretul se înscrie cu multă plăcere.în ultimele decenii, pentru milioanele de locuitori ai Uralului teatrul a devenit o. necesitate vitală. Trebuie spus că la spectacolele date de splendida Operă din Sverdlovsk, locuitori ai Moscovei și ai Leningradului iau biletele cu asalt. Teatrele de dramă din Ural pun în scenă cele mai dificile piese ale lui Shakespeare și Cehov, Brecht sau Diirenmatt. în Ural este foarte iubită muzica corală. Faimosul cor popular din Ural își prezintă cîntecele si dansurile originale nu numai conaționalilor ; cei mai mari impresari din Europa occidentală îl invită cu plăcere peste hotare.
★Multe legende din Ural vorbesc despre „Stăpina muntelui de aramă11, o mică șopîrlă avînd capul împodobit cu o coroană de diamante. Ea este stăpînitoa- rea și păstrătoarea împărăției subpămîntene a Uralului. Se spune că ea se înfățișează, sub chipul unei femei foarte .frumoase, numai aceluia care iubește cu adevărat munții, conducin- du-1 prin împărăția sa și dezvăluindu-i tainele. Poposind pe .obcinele „St.ăpî- nei muntelui de aramă11, o- mul află unde se găsesc cele mai bune minereuri și pietre prețioase. Iar - dacă acesta e un cioplitor în piatră, arta lui nu va mai avea seamăn. Varianta modernă a finalului acestei legende a fost alcătuită tot în Ural. Potrivit acesteia, „Stăpîna muntelui de aramă11 a hotărît să se mute în altă parte. înainte de a părăsi Uralul, ea s-a plins cuiva că în ultimii 40 de ani a trebuit să-și arate zi și noapte împărăția mulțimilor de locuitori ai Uralului. „Și împărăția mea nu mai e ce-a fost, zicea ea. Aici vezi o mină, dincoace niște mașini zăngănindu-și fiarele... Ba de curînd am primit o delegație de meșteri cioplitori, care mi-au propus să-mi înnoiască coroana, pentru că, pasămite. azi nu se mai poartă astfel de coroane...11.

„Universitățile de stat par să aibă rolul de a scoate pe bandă automobile de mic litraj ; în schimb Oxfor- dul și Cambridge au sarcina să producă Rolls-.Royce-uri“. Comparația i-a fost sugerată profesorului de drept Max Beloff de la Universitatea Oxford (Anglia) de o serie de statistici apărute în presa engleză, în care se constată că majoritatea inginerilor și specialiștilor din diverse domenii tehnice provin din institutele de învățămînt superior de stat, în timp ce cea mai mare parte a înalților magistrați și a aristocrației politice și-au făcut studiile la Oxbridge (denumire prescurtată a celor două mari universități engleze, Oxford și Cambridge).Să fie aceasta un simplu joc al hazardului ? Nicidecum. Este, după cum scria ziarul „Times11, rezultatul „a- partheidului educativ ce domnește în societatea britanică11. El funcționează, ce e drept, potrivit unor legi nescrise, dar se impune atît prin tradiție, cit și prin haremuri financiare. Studenții de la Oxford și Cambridge nu sînt alții decît absolvenții colegiilor particulare de la Eton, Winchester, Rol- dean, Gordonstown sau Harrow, institute ce admit în rîndurile lor numai elevi de la școli elementare particulare. 84 la sută din copiii familiilor aristocratice și ai marii finanțe, araiă aceleași statistici, sînt educați pe această filieră. Un anunț înserat nu demult în coloanele cronicii mondene ale unui cotidian britanic este elocvent în ce privește caracterul prohibitiv al acestor școli : „Generalul maior Viscount Monckten, șeful statului major al armatei engleze de pe Rin, a părăsit serviciul militar activ și a preluat un post în consiliul de administrație al unei mari societăți din City... Hotă- rîrea a fost luată deoarece indemnizațiile sale de general nu-i ajungeau să suporte taxele pentru educarea celor patru băieți ai săi". Este, desigur, evident că un om de rînd nu poate pătrunde în aceste citadele denumite în mod paradoxal „public schools11. Criticînd barierele impuse de actualul mod de școlarizare, renumitul pedagog londonez Robin Padley arată într-un studiu intitulat „Școala unitară" că sistemul constituie „o perpetuare a inegalităților existente pe plan social".Situația Angliei în acest domeniu ar putea părea mai puțin elocventă datorită binecunoscutei sale predilecții pentru tradiționalism. Considerată totuși, în contextul lumii occi-

dentale, ea nu . constituie un caz aparte. Abordînd în paginile ziarului „Le Figaro" problema educației în Franța, cunoscutul publicist Raymond Aron ajunge la concluzii asemănătoare cu ale pedagogului englez. Și în țara sa diferitele clase sociale au acces inegal la cultură. Din 100 de copii ai „cadrelor superioare", la 5 ani după terminarea școlii primare 76,8 la sută urmează cursurile unui liceu. Pentru 100 de copii de liber profesioniști cifra corespunzătoare este de 73,7 la sută. în cazul păturilor mai modeste, ea scade vertiginos,

cîțiva ani înainte de a se înscrie la facultate. Pe de altă parte, peste 60 la sută din tinerii înscriși în anul I nu reușesc să-și termine studiile.Situația care se creează datorită a- cestor bariere „aurite" puse în calea instruirii și calificării tinerilor se repercutează nefavorabil atît asupra tinerilor, cît și a economiei în ansamblu. într-un recent număr al său, revista „l’Express" scria : „în timp ce tinerii își pierd vremea pe străzi, uzinele Peugeot din Moul- house, din Sochaux, caută sute de muncitori calificați... Din 100 de ti

cauza lipsei de școli și cadre didactice și a situației materiale grele a multor familii.Potrivit unor date culese din ziare italiene, la fiecare 20 de familii, una nu-și trimite copiii la școală, iar 40 la sută din copii nu-și termină ciclul școlii obligatorii. Aproximativ 100 000 de elevi au abandonat școala încă din clasa a 3-a elementară, 80 000 s-au limitat numai la 4 clase elementare, iar alți 150 000 s-au retras din clasele a 5-a și a 6-a. 500 000 de copii, în majoritate băieți între 10 și 15 ani, sînt angajați în mod ilegal

„STĂVILAR DE AUR“ 
IN CALEA CULTURII

© învățămîntul public — privilegiu de clasă în „societatea de consum" ® Bariera 
carnetului de cecuri în calea instruirii o milioane de tineri

ajungînd la 19,9 la sută pentru copiii de muncitori șl 16,7 la sută pentru cei ai salariaților agricoli. Copiii de muncitori și țărani se îndreaptă cu predilecție spre învățămîntul tehnic, în timp ce copiii din mediile privilegiate se orientează mai mult spre secțiile științifice și literare ale liceelor. Faptul că din totalitatea studenților francezi numai 10 la sută provin din mediul muncitoresc („Le Monde") dovedește că învățămîntul a rămas un privilegiu de clasă. Și aici el nu este impus prin lege, ci prin taxe. Acest lucru este confirmat de altfel de o anchetă întreprinsă de revista franceză „Population", editată de Institutul național de studii demografice. Ea relevă, între altele, că „studenții din mediile populare își iau diploma mai tirziu decît cei apar- ținind claselor privilegiate" Una din cauze o constituie faptul că 23 la sută din fiii de muncitori și 24 la sută din cei de țărani sînt nevoiți, pentru a-și putea finanța studiile, să lucreze

neri francezi care caută de lucru, arată revista, <18 nu au nici un fel de pregătire profesională. Proporția a rămas constantă în ultimii 5 ani în ciuda eforturilor depuse de guvern... Numărul tinerilor între 16 și 24 de ani care nu au de lucru se ridică la 200 000. Aceasta înseamnă că „un șomer din trei are sub 25 de ani. Procentul este mult prea mare. Chiar dacă mulți dintre ei găsesc de lucru ulterior, disperarea, lipsa de activitate duc la multe neajunsuri și traumatizează în special cînd ai 18 ani".în Italia situația este și mai precară pe acest plan, prin faptul că pentru familiile cu venituri mici și mijlocii constituie o problemă nu numai accesul la forme superioare de învățămînt, ci chiar și cel la cursurile elementare. Deși în 1962 a fost adoptată o reformă școlară care prevede obligativitatea învățămîntului pină la vîrsta de 14 ani, punerea ei în aplicare întîmpină greutăți din

(licențe de muncă se acordă numai de la 15 ani). Un alt factor care împiedică instruirea copiilor este costul exorbitant al manualelor școlare. Se relatează că la Genova a și avut loc un boicot organizat, părinții, refuzînd să cumpere copiilor cărți, în semn de protest față de prețul foarte ridicat al acestora.Și în Republica Federală a Germaniei, care cunoaște o dezvoltare economică rapidă și unde toți copiii au accesul la învățămîntul elementar a- sigurat, studiile superioare devin un lux pe care nu și-I poate permite oricine. La 14 ani — arată într-un reportaj revista „Paris Match" — 85 la sută dintre copiii provenind din clasele neprivilegiate trebuie să părăsească școala teoretică. Din cei 300 000 de studenți, numai 8 la sută provin din rîndul clasei muncitoare.Situația nu se prezintă diferit nici în Statele Unite. O anchetă efectuată de o comisie a Universității Harvard 
relevă că, deși unul din zece copii

provin din păturile sociale cu venitiț ' foarte mari, ponderea lor în univers, tați este de nouă zecimi. O treime di— copii aparțin păturilor cu venituri medii, iar locurile ocupate de aceștia în universități reprezintă doar... o jumătate de zecime din total. în ce privește masa celor cu venituri mici, raporturile sînt de : șase zecimi din totalul copiilor — la o jumătate de zecime din totalul studenților.Taxele universitare și prețul manualelor școlare au crescut în ultimii 10 ani într-un ritm de 8 și, respectiv, 15 la sută pe an. Așa se explică de ce, pentru majoritatea părinților a- mericani, asigurarea educației copiilor este — cum arată revista „US News and World Report" — sinonimă cu „economii, frămîntări, împrumuturi, slujbe suplimentare". Aceeași revistă oferă și cazuri concrete. (Este semnificativ că autorii anchetei nu s-au oprit asupra nici unei singure familii cu venituri mici, considerînd o astfel de situație în afară de orice discuție). Cei intero- gați sînt ingineri, ziariști, comerciant! sau funcționari superiori. De pildă, unul dintre directorii unei firme de aparataj electric din Los Angeles a încheiat o poliță de asigurare la nașterea fiecăruia din cei doi copii ai săi. Ea intră în vigoare la împlinirea vîrstei de 18 ani și este menită să acopere taxele universitare. Datorită majorării acestora, polița nu a ajuns însă decît pentru acoperirea cheltuielilor legate de primul an de studiu. Un angajat guvernamental cu un venit între 15 000—20 000 dolari anual, mult peste ceea ce 
e oonsiderat nivelul mediu, a declarat că pentru a strînge bani în vederea educării copiilor „nici nu ține minte de cînd nu a mai plecat într-un concediu". Un ziarist, din Texas a arătat că întregul salariu al soției merge la plata taxelor și întreținerii în facultate a fiului mai mare. Pentru studiile celui de-al doilea fiu va fi nevoit să facă un împrumut Ia bancă (dobînzile la astfel de împrumuturi ajungind pînă la 15 Ia sută pe an). în burse nu se pot pune prea multe speranțe. „Sînt puține — scria aceeași revistă, și se acordă de obicei sportivilor buni care sînt cooptați de un institut sau altul în scopuri de publicitate, sau cîtorva studenți din familiile foarte sărace". „Apartheidul educativ" acționează aspru și nemilos în faimoasa „societate de consum11.

Adriana SOCEC
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SEMNAREA UNOR PROTOCOALE
ÎNTRE ROMÂNIA Șl R. D. GERMANĂ
între 24—26 martie, au avut loc fii Capitală, convorbiri între delegații ale Ministerului Comerțului Interior din Republica Socialistă România și Ministerului Comerțului și Aprovizionării din Republica Democrată Germană. La sfirșitul convorbirilor au fost semnate protocoalele privind schimburile de bunuri de larg consum și colaborarea tehnlco- științifică între cele două ministere pe anul 1971.Documentele au fost semnate, din partea română, de Mauriciu Novac, adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea R. D. Germane, de Herbert Meyer, locțiitor al ministrului.Au fost de față Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, membri ai conducerii ministerului, precum și reprezentanți ai ambasadei R. D. Germane la București.

★în timpul șederii In țara noastră, oaspeții au fost primiți de ministrul

comerțului interior. Totodată, au vizitat unele unități comerciale, precum și obiective social-culturale din Capitală.
, ★înainte de plecare, conducătorul delegației, Herbert Meyer, a făcut o scurtă declarație redactorului Agenției române de presă „Agerpres" — S. Lucian :Consider că documentele semnate azi, in frumoasa dumneavoastră Capitală, contribuie la dezvoltarea, în continuare, a schimburilor de bunuri de larg consum între țările noastre. Sint convins că relațiile dintre ministerele noastre oglindesc, totodată, prietenia dintre statele noastre, care corespunde întru totul intereselor ambelor popoare.

★în cursul aceleiași zile, delegația Ministerului Comerțului și Aprovizionării din R. D. Germană a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
întoarcerea în Capitală

a tovarășului Gheorghe StoicaVineri după-amiază s-a înapoiat din Italia tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv akC.C. al P.C.R., membru al Comi- ’ -ului foștilor luptători antifasciști, ț- ..-e a participat la lucrările celui de-al 7-lea Congres al Asociației naționale a partizanilor italieni.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
au fost prezenți tovarășii Mihai Da- lea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Nicolae Guinâ, președintele Comitetului foștilor luptători antifasciști, și Nicolae Cioroiu, vicepreședinte al acestui comitet. (Agerpres)

VIZIIEIE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE ITALIENEîn cadrul vizitei pe care o întreprinde in țara noastră, delegația parlamentară italiană, condusă de Alberto Cipellini, senator, membru al Partidului Socialist Italian, președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia—România, a sosit vineri dimineața la Pitești, Membrii delegației sint însoțiți de prof. Tudor Drăganu, președintele Comisiei de validare a Marii Adunări Naționale, . și prof. Tudor Ionescu. membru al Comisiei pentru politica externă a M.A.N.La sediul Consiliului popular județean, în cadrul unei scurte întrevederi, membrii delegației parlamentare italiene au luat cunoștință de principalele preocupări ale organelor locale de stat și ale oamenilor muncii din județul Argeș, precum și despre rezultatele obținute în diverse domenii de activitate. Oaspeții au vizitat apoi Combinatul petrochimic, unde au fost informați despre organizarea muncii și despre activitatea colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni din această unitate. După-amiază. parlamentarii Italieni au făcut o vizită la hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ și la minăstirea Curtea de Argeș.Seara, In saloanele restaurantului „Muntenia", din Pitești, președintele Consiliului popular județean Argeș, Gheorghe Năstase, a oferit un dineu în onoarea oaspeților. (Agerpres)
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viața internațională

LA AMBASADA R. P. BULGARIA

MANIFESTĂRI 
OMAGIALE 

BELA BARTOK

festivitatea luminării unor ordine
La Ambasada R. P. Bulgaria din București a avut loc vineri la a- miază festivitatea inmînării Ordinului „Kiril și Metodiu", conferit de către Prezidiul Adunării Populare a R. P. Bulgaria unor oameni de știință din țara noastră pentru meritele și contribuția lor la dezvoltarea științei bulgare, pentru întărirea colaborării științifice dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, cu prilejul centenarului Academiei Bulgare de Științe. Au fost distinși cu Ordinul ..Kiril și Metodiu". clasa micienii Miron Nicolescu,lele Academiei RepubliciiRomânia, căruia i-a fost de asemenea, diploma de membru,al Academiei bulgare de științe.

I. acade- președin- Socialiste. acordată,

Nicolae Teodorescu, secretar general al Uniunii Balcanice a Matematicienilor, Petre Constantinescu-Iași, Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, Grigore Moisil, director al Centrului de Calcul al Universității din București, precum și prof. Constantin Velichi. de la aceeași versitate.Inminind aceste ordine. Gospodov, ambasadorul R. P. garia la București, a felicitat pe oamenii de știință români, urindu-le noi succese in activitatea lor nobilă spre folosul dezvoltării științei și culturii românești și a prieteniei tradiționale dintre popoarele român și bulgar.In numele celor distinși.. A ,mui-• țuniif acad. .Miron Nicolescu.. . ..La festivitate au luat - parte ' re-1 ' prezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului -învățămin- țului, ai "unor instituții științifice, academicieni, oameni de știință și cultură, ziariști.

Uni-Spas Bul-

Tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, s-a întîlnit cu domnul Bertil Bolin, subdirector general al Biroului Internațional al Muncii.Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu participarea U.G.S.R. la activitatea O.I.M., precum și asupra problemelor pe care le abordează actualul congres al U.G.S.R.
★Tot‘In timpul congresului, tova

rășul Virgil Trofin, s-a întîlnit cu Renă Duhamel, secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T.). în timpul discuției ce a avut loc cu acest prilej a fost exprimată dorința reciprocă de dezvoltare și întărire a legăturilor între cele două centrale sindicale. Oaspetele a apreciat importanța problemelor puse în dezbaterea congresului U.G.S.R.întilnirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Ședința Colegiului

Ministerului ÎnvățămîntuluiColegiul Ministerului Invățămin- tului s-a întrunit vineri pentru a dezbate măsurile privind perfecționarea învățămîntului în limbile naționalităților conlocuitoare.Au participat tovarășii Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Eduard Eisen- burger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, reprezentanți ai conducerii U- niunii Tineretului Comunist, Uniunii Generale a Sindicatelor din România,. Uniunii asociațiilor studențești din România, ai Comitetului de Stal pentru Economia și Administrația Locală, academicieni, inspectori școlari, cadre didactice, ziariști.Ministrul învățămîntului, Mircea Malița, a prezentat o informare întocmită în urma unei analize efectuate de minister împreună cu Consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană în zece județe ale țării. Concluziile și planul de măsuri au fost in prealabil dezbătute de birourile consiliilor care au făcut propuneri de Îmbunătățire.Pe marginea informării au avut Ioc

apoi discuții, după care colegiul Ministerului învățămîntului a adoptat o serie de măsuri în lumina indicațiilor cuprinse in expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, la recentele plenare ale Consiliilor oamenilor muncii de naționalitate germană și maghiară.
Constituirea Comisiei 

pentru invățămînt clasicVineri seară, a fost constituită Comisia pentru învățămîntui clasic, de pe lingă Ministerul învățămîntului, comisie al cărei președinte este acad. Constantin Daicoviciu.Noua comisie — din care fac parte academicieni, cadre didactice din instituții de invățămînt superior și din licee — va face propuneri de perfecționare a metodelor de predare a limbilor latină și elină, atît în școli de cultură generală, licee clasice, în secțiile umanistice ale liceelor, cit și în unele facultăți universitare.

SEMNAREA UNEI CONVENȚII INTRE 
GUVERNELE ROMÂNIEI ȘI CEHOSLOVACIEI 

privind înființarea de case de cultură în capitalele 
celor doua țăriPRAGA 26. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : Vineri, a fost semnată la Praga convenția dintre guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace privind înființarea de case de cultură în capitalele celor două țări. Din partea română, convenția a fost semnată de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea cehoslovacă de Zdenek Trhlik, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cu prilejul semnării, Vasile Gliga

a fost primit de Karel Kurka, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe al R.S. Cehoslovace. în timpul întrevederii, a avut loc un schimb de păreri care s-a desfășurat într-o atmosferă sinceră, tovărășească.De asemenea, în timpul vizitei la Praga, tovarășul Vasile Gliga a avut convorbiri la M.A.E. al R.S. Cehoslovace și la Ministerul Culturii din R.S. Cehă cu privire la dezvoltarea colaborării în domeniul cultural-știin- țific între România și Cehoslovacia.
PLENARA C.C. AL P.C. BULGARSOFIA 26 (Agerpres). — Agenția B.T.A. informează că la Sofia a avut loc plenara Comitetului Central al P.C. Bulgar, la care au fost discutate principalele prevederi ale proiectului noii Constituții a R. P. Bulgaria. Proiectul elaborat de o comisie aleasă de Adunarea Populară și prezidată de Todor Jivkov, prim-secretar

al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, va fi supus dezbaterii publice.Plenara C.C. al P.C. Bulgar a ho- tărît să convoace Congresul al X-lea al partidului la 20 aprilie 1971, în loc de 12 aprilie, cum fusese stabilit anterior.
PRfCIZÂRl ALE MINISTRULUI Of EXTERNE Al BULGARIEI

PRIVIND RELAȚIILE CU R. F. A GERMANIEIBUDAPESTA 26 (Agerpres). - Răspunzind la o întrebare a unui corespondent al agenției M.T.I., cu prilejul unei întilniri avute la Budapesta cu ziariștii, Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, a făcut unele precizări cu privire la relațiile dintre țara sa și R. F. a Germaniei. „în domeniile economiei și culturii — a spus ministrul bulgar — colaborarea dintre cele două țări poate fi considerată destul de activă. R. F. a Germaniei este, ca volum, al doilea partener economic al nostru

între statele vest-europene". Pe măsura Îmbunătățirii situației din Europa, a spus Ivan Bașev, apar premisele unor progrese și în domeniul relațiilor politice. Sintem pentru normalizare, a conchis el, dar aceasta trebuie să se înfăptuiască în condiții ce decurg dintr-o abordare realistă a situației create in Europa.Ivan Bașev a mai arătat că Bulgaria se străduiește să stabilească relații de bună vecinătate cu țările Peninsulei Balcanice, inclusiv cu Grecia și Turcia.
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea compozitorului Bela Bartok. la Sinnicolaul Mare, orașul natal al compozitorului, au avut loc o serie de manifestări omagiale, la care au participat reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Uniunii Compozitorilor. Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, personalități ale vieții culturale și muzicale, numeroși locuitori. Au fost, de asemenea, prezenți membrii delegației Ministerului Culturii din Republica Populară Ungară. printre care și Bela Bartok junior, fiul compozitorului, precum și reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.Cu acest prilej, muzicianul Vasile Tomescu. secretar al Uniunii Compozitorilor, și conf. dr. Traian Bunescu. președintele Comitetului județean Timiș pentru ■ cultură și "iîrtă, au evocat .momente .din viață <41 .creația muzicală'â compozitorului Bela Bartok. A luat, de asemenea, cuvintul prof. Daneș Kovacs, directorul Conservatorului din Budapesta. (Agerpres)(Agerpres)Cronica zilei

„Lenin și principiile fundamentale ale politicii

I

PREMIERA LA TEATRUL 
„LUCIA STURDZA BULANDRA"TEATRUL „BULANDRA" PREZINTĂ ÎN PREMIERA azi, 27 martie, ora 19,30, spectacolul cu piesa „Patru oameni fără nume" de Radu Bădilă. Din distribuție fac parte : Ion Beso- iu. Dinu Dumitrescu, George Oaneea, Cătălina Pintilie, Cor- neliu Coman, George Andreescu, Maria Ciortea, Mihai Badiu. Regia : Petre Popescu. Scenografia : George Ștefănescu

ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„REDA" DIN R.A.U. 

LA BUCUREȘTINe vizitează țara Ansamblul folcloric de cintece și dansuri „REDA" din Republica Arabă Unită. Sub auspiciile Agenției • Ane de Impresariat Artistic JLĂ.). Sala Palatului va dui duminică. 28 martie 1971, Ora 20. spectacolul susținut de ansamblul folcloric „REDA". Biletele se vind la casa A.R.I.A. din Calea Victoriei, nr. 68—70 (telefon 13 53 75).
DE LA STUDIOUL 
CINEMATOGRAFIC 

„BUCUREȘTI"Producția filmului „FACEREA LUMII" invită figuranți — bărbați și femei — între 20—45 ani, care doresc să participe la filmarea (din 29 martie 1971. orele 7.30) în str. Știrbei Vodă colț cu Popa Tatu. îmbrăcămintea trebuie să fie corespunzătoare anilor 1945—1948.

Vineri seara la Casa prieteniei ro- mâno-sovietice din Capitală, a avut loc simpozionul cu tema „U.R.S.S. la cel dc-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S.". După un cuvînt de deschidere, rostit de tovarășul Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., au luat cuvintul acad. Eugen Macovschi, directorul Institutului de biochimie, prof dr. docent Theodor Ilea, membru al Academiei de științe medicale, directorul Institutului de igienă, și prof, univ. dr. “ rector al mice.AlăturiCapitală, la simpozion au luat parte reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. Ia București.în încheiere a fost prezentat un film artistic, producție a studiourilor sovietice.
★Cu prilejul plecării sale definitive din țară, Fernando Contreras, Însărcinatul cu afaceri ad-intet:im al Republicii Chile la București, a oferit vineri seara o recepție.Au participat reprezentanți ai unor instituții centrale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost, de asemenea, prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.

Constantin Manolescu, pro- Academiei de studii econo-de un numeros public din

De la C.E.C.Casa de Economii și Consem- națiuni informează că în vederea participării la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1971 a libretelor de economii cu do- bîndă și cîștiguri în autoturisme, sumele necesare pot fi depuse pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv.De asemenea, pînă la aceeași dată se pot efectua și depunerile pe libretele de economii pentru turism, necesare participării la tragerea Ia sorți pentru doilea trimestru al anului curs.Atît depunerile pe libretele de economii cu dobindă și ciș- tiguri în autoturisme, cit și cele pe libretele de economii pentru turism se pot efectua fie la unitatea C.E.C., care a emis libretul, precum și la celelalte unități C.E.C. proprii din aceeași localitate cu unitatea emitentă a libretului, fie la filiala C.E.C. de care aparține unitatea care a emis libretul. în afara ciștigurilor. Casa de Economii și Consemnațiuni acordă titularilor acestor librete și do- binzi. .

★Cu prilejul -împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Heinrich Mann, la Ambasada Republicii Democrate Germane din București, a avut loc un cocteil la care au participat oameni de cultură și artă, reprezentanți ai unor instituții centrale, ziariști.Cu acest prilej, Jiirgen Adler, atașat cultural la Ambasada R.D. Germane, a vorbit despre viața și creația marelui scriitor german.
★Aflat în țara noastră la invitația Asociației de drept internațional și relații internaționale. A. O. Ciubarian, secretarul secției de științe istorice a Academiei de științe a Uniunii Sovietice. a conferențiat, vineri după- amiază, la sediul A.D.I.R.I., pe tema

externe sovietice".
★s-a desfășurat, timp de o consfătuire pe tema :La Galați două zile. „Proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor amplasate pe terenuri sensibile la umezire" organizată de Comitetul de stat pentru economia și administrația locală și consiliul popular județean Galați.
★Opera Română din Cluj a întreprins de curînd un turneu in Italia. Artiștii români au fost pretutindeni aplaudați cu căldură. într-o scrisoare semnată de primarul localității Via- reggio se spune > „Aș dori, în numele administrației comunale și al populației, să mulțumesc operei clujene pentru prestigioasele reprezentații lirice date în orașul nostru. Ecou! succesului pe care l-ați repurtat e încă viu, precum vie este și dorința de a ne cunoaște mai bine și de a adinei in continuare schimburile culturale dintre Cluj și Viareggio, dintre Italia și România". (Agerpres)

LOTOnumerele extrase la tragerea din 26 martie 1971
FOND GENERAL DE PREMII : 

1651488 Iei din care 216 388 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 20 56 45 19 38
34 29 24 60

Fond de premii: 923 407 Iei din 
care 215 004 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a II-a : 36 84 8
44 81 40 46

Fond de premii: 728 079 lei din 
care 1 384 lei report cat. A.

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II
17,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană. Ediție 
specială realizată în colaborare cu 
ziarul „Neue Banater Zeltung" din 
Timișoara, consacrată rcalizărilot 
economice, sociale și culturale din 
județul Timiș în contextul politi
cii naționale marxist-Ienlnlste a 
P.C.R. 18,10 Publicitate. 18.15 Bună 
seara fete ! Bună seara, băieți. 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. 19,30 Teiejurnalul de 
seară. 19,50 50 de ani, tn 50 de 
evocări — Anul 1933. Grlvița 1933.

20,00 Film artistic : „Jane Eyre“. 
21,35 Cîntarc patrie! și partidului. 
Poezii inedite de Mihai Beniuc, 
Bartalls lanoș Ion Bănuță, Bern- 
hard. Capesius, Dragoș Vrîncea- 
nu, George Dan, Dimltrle Rachici. 
21,45 Buletin de știri. Sport. 21,55 
Romanțe pe versuri de Victor 
Eftlmlu. 22,20 Film serial : „Aghio
tantul excelenței sale" (VIII).

Mărturii ale partlcipanțllor Ia gre
va feroviarilor. Imagini ale Grl- 
viței de azi 20,00 Teleenctclopedia. 
20.50 Refrene fără virstă. Succese 
de ieri șl de azi ale muzicii ușoa
re de la noi și de pretutindeni. 
21,20 Film serial . „Incoruptibilii". 
„Trei mii de suspecți". 22,10 Ro
manțe și cintece de petrecere. 
22,45 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

î
l.

Un salut colegial la jubileul 
ziarului „Secera și ciocanul"Se implinesc două decenii de la apariția primului număr al ziarului „Secera și ciocanul", organ al Comitetului județean Argeș al Partidului Comunist Român și al consiliului popular județean. Timp de douăzeci de ani ziarul a militat activ pentru transpunerea în viață a politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare armonioasă și multilaterală a economiei naționale. științei și culturii, adu- cîndu-și. totodată, contribuția la dezvoltarea conștiinței socialiste a meșelor.. ,,Asemeni întregii noastre prese. „Secehi și ciocanul" iși consacră paginile înfăptuirii programului amplu de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate elaborat de Congresul

al X-lea al Partidului Comunist Român. Acordind o atenție primordială activității economice, preocupindu-se de problemele complexe ale perfecționării mecanismului vieții sociale, ale dezvoltării democrației socialiste. ale vieții spirituale, popu- larizind experiența pozitivă și criticînd neajunsurile ce mai e- xistă, ziarul iși sporește, prin eficiența activității sale, rolul ce-i revine in viața politică și social-culturală a județului, rol specific presei de partid, ca exponent al opiniei publice..Cu ’ prilejul acestui jubileu transmitem un călduros salut colegilor argeșeni și le urăm noi și însemnate succese in munca pe care o desfășoară la redacția ziarului „Secera și ciocanul".
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂLa Academia de științe agricole ș.i silvice a avut loc in zilele de 25—26 martie o sesiune științifică festivă a Institutului de cercetări pentru economia agrară și organizarea întreprinderilor agricole socialiste în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român. La sesiune au participat cercetători din institute și stațiuni experimentale, cadre didactice din învățămîntui superior, specialiști din Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor.Cele 54 de referate științifice au prezentat rezultatele cercetării privind zonarea producției agricole, profilarea producției în cooperativele a- gricoie. aplicarea eficientă a retribuirii muncii, elaborarea sistemului informațional și de conducere a activității economice în agricultură, utili

zarea metodelor și mijloacelor moderne de prelucrare a datelor.Participanții la sesiune au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată intre altele : Cercetătorii institutului iși vor consacra întreaga capacitate de muncă pentru a da răspuns calificat problemelor fundamentale ale modernizării agriculturii noastre. Ne angajăm să asigurăm a- sistență tehnică unităților de producție, astfel incit acestea să poată aplica intr-o cit mai largă măsură rezultatele cercetărilor științifice, precum și pentru ridicarea calificării profesionale a cadrelor de conducere, a lucrătorilor din agricultură.• (Agerpres)
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S.&T.
„Albatrosul, a murit 

înainte de a fi efectuat 
măcar primul zbor". 
Aceste cuvinte au sin
tetizat reacțiile adver
sarilor construirii a- 
vionului supersonic de 
pasageri S.S.T., după 
respingerea de către 
Senat a cererii admi
nistrației de a se alo- 

I milioane 
dolari pentru conti
nuarea lucrărilor la 
cele două prototipuri 
ale replicii americane 
la supersonicul anglo- 
francez „Concorde" și 
la cel sovietic — „TU- 
144". Votul negativ al 
Senatului survine la 
mai puțin de o siptă- 
mină după respingerea 
de către Camera Re
prezentanților a ace
leiași cereri.

La Seattle, unde se 
află sala de asamblare 
a supersonicului, votul 
Senatului era așteptat 
cu încordare. Fusela- 
jul este aproape ter
minat. Acest proiect a 
înghițit pînă acum 1,1 
miliarde dolari și din 
această cauză puțini 
dintre cei aflați in a- 
ceastă imensă hală la 
ora votului se aștep
tau ca Senatul să re
fuze a aloca restul su
mei necesare termină
rii motoarelor lui.

ramane
Motivele refuzului 

Congresului de a con
tinua finanțarea proto
tipurilor supersonicu
lui sint multiple. Nu
meroși oameni de ști
ință americani aprecia
ză că zburînd la o înăl
țime de 20 kilometri, 
S.S.T. va degaja in 
straturile rarefiate ale 
atmosferei substanțe 
poluante care ar crea 
pericolul ca o cantitate 
mai mare de raze ul
traviolete să ajungă 
pe sol, multiplicind 
astfel numărul cazu
rilor de cancer al pie
lii. De asemenea, se 
menționează că proiec- 
tanții americani nu au 
reușit încă să rezolve 
problema detunăturii 
sonice. Se apreciază că 
un singur S.S.T.Abu
rind cu o viteză de 2,7 
ori mai mare decit a 
sunetului, produce un 
zgomot egal cu cel a 50 
de reactoare „Boeing 
747". puțind avea con
secințe ' 
asupra 
asupra 
giunile

Un al treilea motiv 
esențial invocat de ad
versarii S.S.T. este ne- 
rentabilitatea unui ast
fel de colos al aerului. 
Intr-adevăr, zburînd cu 
o viteză supersonică,

foarte serioase 
oamenilor ca si 
faunei din re- 
survolate.

S.S.7'. ar scurta cu 4 
ore distanța New 
York — Paris. Dar in 
condițiile cind multe 
companii aeriene ame
ricane lucrează in de
ficit, cind numărul pa
sagerilor americani 
este de numai 3 la sută 
din cel al populației, 
cind costul biletelor de 
transport cu supersoni
cul va fi cu 35—45 la 
sută mai mare decit 
cel al unui bilet de 
clasa intii a unui 
„Boeing", care compa
nie iși poate permite 
luxul să cumpere un 
astfel de avion ?

Anul viitor, proiectul 
S.S.T. va reveni in a- 
tenția Capitoliului nu
mai dacă companiile 
particulare de aviație 
vor continua și acum 
să refuze a finanța sin
gure. fără ajutorul gu
vernului., ultima fază a 
proiectului. Intre timp, 
ta Washington s-a a- 
nunțat că o firmă ja
poneză a anunțgt că 
este dispusă să achizi
ționeze prototipurile 
neterminate împreună 
cu toate planurile, la 
un preț cu 10 la sută 
mai mic decit cel real.

C. ALEXANDROAIE
Washington,
martie 1971
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AUTOMOBILISM

„Raliul București"—astăzi și miineSimbătâ și duminică se va desfășura „Raliul București", contind ca etapă in Campionatul național. Competiția suscită un deosebit interes, la startul ei aliniindu-se un numeros grup de automobiliști consacrat! și începători. Plecarea alergătorilor începători se va da simbâtă din Piața Scinteii, în jurul orei 14,30, iar a consacraților, din același loc. ince- pind de la ora 18,30. Echipajele vor traversa Capitala. îndreptîndu-se

spre autostrada București — Pitești și vor trece prin Pitești, Cimpulung, Brașov, Ploiești și Buftea. Sosirea în Capitală, în piața Banu Manta ; în aceeași zi, la ora 22, începătorii, iar duminică, la ora 7, consacrații. Departajarea finală va fi făcută după efectuarea unor probe de îndemina- re, duminică intre orele 10—12, pe un traseu aflat in apropierea locului de sosire.ÎN CÎTEVA RÎNDURICampionatele mondiale de tenis de masă vor începe miine in orașul japonez Nagoya. La întreceri participă sportive și sportivi din peste 50 de țări ale lumii. Festivitatea de deschidere va avea loc la ora 17 (ora locală), in prezenta președintelui Federației internaționale de tenis de masă. Roy Evans. Meciul inaugural al competiției pe echipe va opune selecționatele masculine ale Japoniei și Australiei, după care va urma in- tilnlrea feminină dintre formațiile Japoniei și Pakistanului. Comentatorul agenției japoneze de presă „Kyodo" subliniază. în corespondenta sa, că principalele protagoniste ale actualei ediții vor fi la masculin echipele Japoniei. R. P. Chineze și Suediei, iar la feminin selecționatele Japoniei. R. P. Chineze. U.R.S.S. și României.• O nouă surpriză la campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa A) de la Berna : reprezentativa S.U.A. a pierdut la scor : 2—7 (0—2, 1—3, 1—2) în fața selecționatei R. F a Germaniei, care pînă la acest joc nu acumulase nici măcar un punct, în urma acestui rezultat, echipa R.F.G. a trecut pe penultimul loc în clasament, cedind ultimul loc forma

ției americane. Continuă să conducă echipa U.R.S.S. cu 7 puncte, urmată de Suedia. Finlanda și Cehoslovacia.• Celebrul campion belgian Eddy Merckx a obtinut cea de-a patra victorie in actualul sezon ciclist internațional. După ce a . cîștigat Turul Sardiniei, Cursa Paris — Nisa și Cursa Milano — San Remo, el a terminat învingător și in competiția „Het volk". desfășurată în circuit la Gând (Belgia). Eddy Merckx a condus tot timpul, fiind cronometrat după 191 km cu timpul de 4h45’.• Continuindu-și turneul în S.U.A., reprezentativa de lupte libere a U.R.S.S. a evoluat la Evanston (Illinois) în compania selecționatei țării gazdă. Victoria a revenit luptătorilor sovietici cu scorul de 7—3. în limitele categoriei grea, americanul Larry Kristoff a obținut o surprinzătoare victorie la puncte in fața fostului campion mondial Sota Lomidze.• HANDBAL. într-un meci internațional masculin de handbal, disputat la Sofia, echipa Bulgariei a învins, oarecum neașteptat, selecționa- I ța Franței, cu scorul de 16—10 (6—6). 1

Pentru amatorii
de pronosticuri sportive

• niDISPONIBILITĂȚI LA ECHIPA STEAUA • INTERNA-
ZIGNALE - FĂRĂ BURGNICH Șl VIERI IProgramul Pronosport nr. 13 suferă o defecțiune prin anularea meciului II (Rapid — Petrolul), datorită faptului că respectivele echipe au hotărit să joace simbătâ. (Toate variantele vor primi pronosticul exact). Această decizie ni se pare bizară, cu atît mai mult cu cit Rapid și Petrolul fac parte dintre cele șase cluburi de divizia A care au primit sume foarte importante, rezultate din beneficiile Pronosportului ; toate celelalte zece echipe (deși n-au avut avantaje financiare în 1970 de pe urma Pronosportului !) acceptă și facilitează programările in cadrul concursului de pronosticuri.I. Politehnica — Dinamo. Ieșenii anunță formația-tip, cu atacul Incze, Cuperman, Lupulescu, Moldoveanu. De la bucureșteni va lipsi Cneran, in locul căruia va juca Ștefan. în meci-tur. 3—1. Pronostic : X, 1, 2.III. U.T.A. — „U" Cluj. Gazdele îl au indisponibil pe Domide, substituit prin Galinin. Va reintra Florian Dumitrescu. La clujeni, se a- nunță atacul Uifăleanu, Adam. Barbu ; D. Mocanu va juca halt. în meci-tur, 0—3. Pronostic : 1.IV. C.F.R. Cluj - F.C. Argeș. Ambele echipe vor juca în formațiile obișnuite, neanunțindu-se schimbări, în meci-tur, 1—4. Pronostic : 1.V. Steaua — Jiul. Bucureștenii au citiva jucători accidentați. Sigur nu va juca Hălmăgeanu, in timp ce despre Iordănescu și Tătaru se speră că vor putea fi recuperați, tn meci- tur. 1—1. Pronostic : 1VI. „U" Craiova — Farul. La gazde nu va juca Mincă. centrul apărării fiind alcătuit din Deselnicu și Bîtlan. în atac, se va începe meciul cu Niță lingă Oblemenco. Constăn- țenii vor avea următoarea apărare :

Antonescu, Chircă, Stoica, N. Con- stantinescu (Pleșa). Oprea nu va fi prezent in formație, substituit in continuare prin Ologu. în meci-tui, 0—2. Pronostic : 1.VII. Steagul roșu — Progresul. La brașoveni, halfi vor fi Balint și Kadar, iar pe aripa dreaptă va juca Drăgoi. Pescaru și Cojocaru sint, in continuare, indisponibili. Mijlocașul de la Progresul Marin Tănăsescu a indicat la concursul trecut 13 rezultate exacte, cîștigînd 107 000 lei ! Prin urmare, a prevăzut infringerea Progresului în fața echipei U.T.A. în meci-tur, 0—2. Pronostic: 1.VIII. S. C. Bacău — C.F.R. Timișoara. în echipa gazdă nu va juca Co- mănescu. Oaspeții vor menține formația care in retur s-a comportat lăudabil. în meci-tur, 0—2. Pronostic : 1.IX. Catania — Inter. Nici o noutate la gazde, în schimb. Internazio- nale va juca fără Burgnich (suspendat) și fără portarul titular Vieri. Tn meci-tur, 2—3 Pronostic : 1, 2.X. Roma — Juventus. în echipa din Roma reintră Amarildo, dar nu va juca Cordova (suspendat). La Juventus va apărea iarăși Furino. în meci-tur, 0—2. Pronostic : x. 1.XI. Torino — Sampdoria. Reintrări Ia gazde : Sala și Agroppi : la oaspeți : Lippi si Cristin. în meci-tur, 0—0. Pronostic : x. 1.XII. Napoli — Lazio. Napolitanii vor avea în formație pe Sormani, lingă el in atac jucînd tînărul Umile. Nimic nou la Lazio. în meci-tur, 0—0. Pronostic : x, 1.XIII. Bologna — Fiorentina. De la gazde, va lipsi fundașul Roversi; de la oaspeți. Merlo, care va fi înlocuit cu Berni. în meci-tur, 2—1. Pronostic : 1.



Convorbiri I. B. Tito—G. Saragat

Cuprinși de panică, soldafii saigonezi se înghesuie spre elicopterele americane venite în ajutor. Sînt îmbarcați 
cu prioritate rânifji. Dar ceilalți ? Vor reuși ei să-și croiască drum prin jungla laoțiană pînă la frontiera Viet
namului de sud ? Unii dintre ei s-au agățat cu disperare, în ultima clipă, de trenurile de aterizare ale elicopte
relor. Majoritatea vor fi zdrobiți de sol. Chiar surse din Saigon recunosc că trupele invadatoare au pierdut 

aproximativ jumătate din efectivele angajate

O delegafie a Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 

condusă de Le Duan 
a sosit la PekinPEKIN 26 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că o delegație a Partidului celor ce muncesc din Vietnam, condusă de Le Duan, prim-se- cretar al Comitetului Central al partidului, a sosit vineri la Pekin.în aceeași zi, Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Huan Iun-șen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful Marelui;.Stat; Major. aLAr- matei Populare Chineze de Eliberare, și Ciu Hui-tzo, membru al Biroului

Mesajul adresat de Norodom Sianuk 
poporului khmerPEKIN 26 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, a adresat un mesaj poporului khmer, cerîndu-i să-și u- nească toate forțele în vederea intensificării luptei împotriva administrației Lon Noi, a imperialismului a- merican și a aliaților acestuia — anunță agenția China Nouă. Arătînd că regimul de la Pnom Penh se află intr-un impas total, ca urmare a presiunilor puternice exercitate asupra

Edward Kennedy:

„ACUM ESTE TIMPUL 
SĂ SE PUNĂ CAPĂT 

RĂZBOIULUI"WASHINGTON 26 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei reuniuni a liderilor locali ai. partidului democrat din Washington, senatorul Edward Kennedy a declarat că invazia salgoneză in Laos, sprijinită de Statele Unite, s-a încheiat prin ceea ce se poate numi „o retragere umilitoare". Operațiunea trupelor sai- goneze în sudul Laosului, întreruptă, după cum au recunoscut chiar oficialitățile Administrației, din cauza puternicei rezistențe întîmpinate, a fost întreprinsă — în opinia senatorului — în flagrantă violare a spiritului amendamentului Cooper- Church adoptat de Congres.„Acum este timpul să se pună capăt războiului", a declarat Edward Kennedy, subliniind că invazia din Laos a constituit încă o dovadă a faptului că „ne-am lăsat din nou ademeniți de fantoma unei victorii militare".
Ofensiva de primăvară 

a oamenilor muncii 
din JaponiaTOKIO 26. — Corespondentul A- gerpres. FI, Țuiu, transmite : în cadrul campaniei revendicative de pri- . măvară, sindicatele japoneze au participat vineri la prima lor acțiune grevistă de amploare națională. Peste opt milioane de oameni ai muncii, afiliați la Sohyo (Consiliul General al Sindicatelor Japoneze). ' Churitsu Roren (Federația Sindicatelor Independente) și la o serie de alte uniuni sindicale au declarat greve pe diferite perioade. în paralel, lucrătorii de la căile ferate au aplicat, în semn de solidaritate cu celelalte sindicate, și în sprijinul propriilor lor revendicări, tactica întîrzierii trenurilor.

Politic al C.C. al P.C. Chinez, adjunct al șefului Marelui Stat Major, au avut o convorbire cu Le Duan, Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, și cu ceilalți membri ai delegației Partidului celor ce muncesc din Vietnam. Agenția China Nouă menționează că discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă care demonstrează profunda prietenie militantă și marea unitate dintre P.C. Chinez și Partidul celor ce muncesc din Vietnam.

sa de forțele armate populare de eliberare, mesajul denunță acțiunile administrației Lon Noi, care încearcă să supraviețuiască prin intervenția militară americano-saigoneză în Cambodgia.Relevînd solidaritatea celor trei popoare indochineze, care luptă pentru apărarea ființei lor naționale, Norodom Sianuk și-a exprimat convingerea în victoria lor deplină împotriva imperialismului american.
Frontul Patriotic laoțianI 

este gata să intilnească 
pe reprezentantul 
lui Suvanna FumaXIENG KUANG 26 (Agerpres). — „Sîntem gata să mergem imediat la Khang Khay pentru a întîlni pe reprezentantul prințului Suvanna Fuma și a discuta in mod serios", a declarat Phau Pimpachanh, directorul Biroului de informații al Frontului Patriotic laoțian, în încheierea conferinței de presă pe marginea bilanțului celor 43 de zile de lupte victorioase din sudul Laosului, relatează agenția France Presse. El a reamintit că prințul Suvanna Fuma a fost cel care a propus ca o intîlnirc să aibă Ioc la Khang Khay și că Frontul Patriotic laoțian nu a pus decît condiția ca forțele aeriene a- mericane să înceteze bombardarea provinciei în timpul convorbirilor.

„Zolnierz Wolnosci" despre:

Dezvoltarea relațiilor economice 
polono-vest-germaneVARȘOVIA 26. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Ziarul polonez „ZOLNIERZ WOL- NOSCI" arată, într-un articol.consacrat evoluției relațiilor economice și comerciale dintre Polonia și R. F. a Germaniei in perioada 1949—1970, că lipsa relațiilor diplomatice oficiale nu a împiedicat realizarea unui volum în creștere al schimbului de mărfuri. R.F.G. se află pe locul al 5-lea — după U.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia și Anglia — în lista partenerilor comerciali ai Poloniei, comerțul cu a- ceastă țară reprezentînd în 1970 aproximativ 16 la sută din totalul schimburilor ei cu statele capitaliste. Ziarul subliniază că ritmul de creștere a comerțului cu R.F.G. este totuși mai lent decît cu celelalte țări capitaliste.„Importul de obiective industriale complete din R.F.G. a fost împiedicat, scrie „Zolnierz Wolnosci", de

CONSTITUIREA NOULUI 
CABINET TURCANKARA .26 (Agerpres).— Premierul desemnat al Turciei, Nihat Erim, a anunțat vineri componența cabinetului său, care succede cabinetului prezidat de Suleyman Demi- rel, demisionat în urmă cu două săp- tămîni. Noul guvern cuprinde 24 de miniștri, dintre care numai 11 sînt membri ai parlamentului (5 din Partidul dreptății, 3 din Partidul Republican al poporului, unul din Partidul național al încrederii și 2 independenți). Pentru prima oară in istoria Turciei moderne, din guvern face parte și o femeie, Turkan Akyol, profesoară Ia Facultatea de Medicină din Ankara, căreia i-a fost încredințat portofoliul sănătății și asistenței sociale, ... .......Vicepremier însărcinat cu problemele politice a fost numit Sădi Kocas, iar în calitate de vicepremier însărcinat cu problemele economice — Attila Araosmanoglu. Osman Olcay este noul ministru de externe al Turciei. Portofoliul internelor a revenit lui Ilahdi Omeroglu, iar cel al apărării naționale lui Ferit Melen.

Guvernul Faulkner 
in contextul politic 
din Irlanda de nordBELFAST 26 (Agerpres). — Noul prim-ministru nord-irlandez, Brian Faulkner, a procedat joi la alcătuirea cabinetului său. El a reținut 5 miniștri din guvernul demisionar și a numit alți 6.Observatorii din capitala Irlandei de nord apreciază că, deși este considerat o personalitate politică „moderată", actualul premier a făcut o serie de concesii aripii de dreapta a unioniștilor. Un exemplu în acest sens l-ar constitui numirea lui Harry West în postul de ministru al agriculturii și a lui John Taylor ca ministru de interne, personalități politice de orientare spre dreapta.Includerea în guvern a unor extremiști ar fi de natură să dea o anumită satisfacție dreptei care a provocat căderea guvernului Chi- chester-Clark. Observatorii de la Belfast sînt însă sceptici că o asemenea politică va putea restaura calmul fără a se da curs reformelor cerute de minoritatea catolică.

*La puțin timp după ce a fost a- nunțată componența noului guvern al Irlandei de nord, la sediul Partidului Unionist, aflat în centrul orașului Belfast, au explodat trei bombe.

condițiile de credit mai puțin avantajoase decit în cazul altor țări capitaliste dezvoltate. în pofida acestor greutăți, se poate aprecia creșterea importanței schimburilor cu produse industriale între Polonia și R.F.G.în prezent, relațiile economice și comerciale dintre cele două țări sînt reglementate de acordul pe termen lung (1970—1974), semnat în octombrie anul trecut la Varșovia. El conține, după cum se știe, elemente noi. cum ar fi aplicarea clauzei națiunii celei mai favorizate și stabilirea termenului final cînd vor fi ridicate restricțiile discriminatorii ih ce privește schimburile de mărfuri cu Polonia, precum și introducerea unor facilități speciale pentru colaborarea economică, Îndeosebi in privința cooperării industriale. Colaborarea industrială cu R.F.G. are toate șansele să se dezvolte dinamic, scrie „Zolnierz Wolnosci".

Vizita in R. P. Chineză a delegației 
guvernamentale române conduse 

de tovarășul Gheorghe RadulescuHANCIJOU 26. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care se află într-o vizită în R. P. Chineză, a sosit vineri la Hancijou, capitala provinciei Che- kian.La aeroport, oaspeții români au fost întimpinați de Nan Pin, prim-secre- tar al Comitetului de partid Chekian, președintele Comitetului revoluționar provincial, Lai Ko-ko, adjunct al secretarului Comitetului de partid provincial, vicepreședinte al Comitetului revoluționar provincial, și de alți re
CONSULTĂRI DIPLOMATICE PRIVIND
SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIATNEW YORK 26 (Agerpres). — Reprezentanții permanenți la O.N.U. ai U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii și Franței s-au întrunit din nou joi, în cadrul consultărilor cvadripartite privind situația din Orientul Apropiat. La sfirșitul reuniunii, care a avut loc la sediul reprezentanței sovietice, nu a fost dat publicității nici un comunicat.

♦Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, a părăsit New-Yorkul, plecind spre Moscova, unde, după cum se știe, deține postul de ambasador al Suediei in U.R.S S.înainte de plecare, Gunnar Jarring a avut întrevederi separate cu reprezentanții permanenți ai R.A.U. și Israelului Ia Națiunile Unite. După întrevedere, reprezentantul egiptean, Hassan Zayyat, a declarat presei că ambasadorul Jarring l-a informat că „așteaptă, în continuare, răspunsul Israelului la nota sa din 8 februarie a.c., prin care se propune ca Israelul' să-și retragă trupele din toate teritoriile ocupate in iunie 1967". Dacă Jarring va primi un răspuns pozitiv la nota sa, el va reveni în mod cert la New York spre a-și relua misiunea, a adăugat diplomatul egiptean.Pe de altă parte, un purtător de cuVilit ăl O.N.U. a declarat joi,’ refe- rindu-se la stadiul actual al consul

agențiile de presă transmit:
Ministrul român ai indus

triei UȘOUre, Ion Crăciun> care a făcut o vizită în R. D. Germană, la invitația ministrului industriei ușoare, Johann Wittik, a părăsit capitala R.D.G., îndreptîndu-se spre patrie, în timpul șederii în R.D.G., ministrul român a vizitat Tirgul de la Leipzig, întreprinderi și institute ale Ministerului Industriei Ușoare și a purtat convorbiri cu omologul său privind adîncirea relațiilor bilaterale. Vineri seara, ministrul român a sosit la București.
Convorbirile S.A.L.T. în capitala austriacă s-a desfășurat vineri, la sediul ambasadei Statelor Unite, o nouă ședință de lucru în cadrul celei de-a 4-a runde a convorbirilor sovieto-americane privind limitarea cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.).
0 nouă reuniune a amba

sadorilor celor patru mari 
puteri, desfășurată în cadrul convorbirilor consacrate problemelor legate de situația din Berlinul occidental, a avut loc vineri, în clădirea fostului Consiliu de control aliat — anunță agenția T.A.S.S.

Demonstrație de protest pe străzile Londrei împotriva hotăririi guvernului britanic de a livra arme regimului rasist sud-african 

prezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Pe aeroport se aflau un mare număr de locuitori ai orașului, care scandau pentru prietenia dintre cele două popoare, pentru întărirea relațiilor dintre România și China.în aceeași zi, delegația a vizitat fabrica „Răsăritul roșu", unde a luat cunoștință de marile realizări ale colectivului de muncitori al acestei importante unități industriale. Seara, în cinstea oaspeților români gazdele au oferit o recepție. Tovarășii Nan Pin și Gheorghe Rădulescu au rostit toasturi.

tărilor diplomatice în vederea soluționării crizei din Orientul Apropiat, că ambasadorul Gunnar Jarring „iși continuă misiunea". El a precizat, potrivit agenției U.P.I., că pînă acum n-a apărut „nici un indiciu de progres" față de situația existentă la 26 februarie, cînd Israelul a respins apelul lui Jarring de a-și retrage trupele din teritoriile arabe ocupate.
★WASHINGTON. — Secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, a apărat poziția Administrației privind Orientul Apropiat în cadrul unei în- tîlniri cu membrii întregului Senat. Șeful diplomației americane, precizează agenția Associated Press, „a căutat să clarifice ceea ce el consideră a fi o neînțelegere considerabilă de către Congres" a politicii S.U.A. in ce privește căile de soluționare a conflictului arabo-israelian.La sfirșitul întîlnirii, desfășurată cu ușile închise, Rogers a refuzat să facă precizări în legătură cu depoziția sa. „Sînt satisfăcut că am avut prilejul să clarific cîteva puncte", a spus el, insistind asupra importanței restabilirii „unei atmosfere de calm" pentru ca misiunea Jarring să poată continua.
★CAIRO. — Pe frontul egiptean au avut loc in. ultimele zile manevre militare efectuate de diferite unități ale forțelor armate — anunță ziarul „Al Gumhuria", citat de agenția M.E.N.

în favoarea recunoașterii 
R.D. Germane s a pronunțat secretarul general al sindicatului muncitorilor din transporturi din Scoția, Alex Kitson, cu prilejul conferinței anuale a sindicatului. Kitson a cerut guvernului Marii Britanii să stabilească relații diplomatice cu R.D.G. și să sprijine admiterea ei în Organizația Națiunilor Unite.

între Chile și R.D. Viet
nam au fost stabilite relații 
COmerCiale Printr'Un acord încheiat în urma vizitei pe care o delegație comercială a R. D. Vietnam a făcut-o la Santiago de Chile. Ministrul de externe chilian, Clodo- miro Almeyda, a declarat că inițierea relațiilor comerciale constituie „un prim pas spre stabilirea de relații diplomatice" între Chile și R. D. Vietnam.

Forțele militare ale S.U.A. 
au comis noi provocări ar
mate împotriva R.P.D. Co
reene in zi'eIe de 24 și 25 martie, trăgînd focuri de mitralieră asupra unor regiuni populate de pe litoralul vestic al țării, în zona insulei Kyodong, informează agenția A.C.T.C. Asemenea acțiuni pot avea consecințe din cele mai grave, răspunderea pentru aceasta revenind Statelor U- nite, arată agenția coreeană.

Convorbirile dintre dele
gația guvernului R.D. Ger
mane și delegația Senatului 
Berlinului occidental. DuPă cum informează agenția A.D.N., tratativele dintre delegația guvernului R. D. Germane, condusă de Giin- ter Kohrt, secretar de stat, și delegația Senatului Berlinului occidental, condusă de Ulrich Miiller, director senatorial, vor fi continuate la 27 martie, în capitala R.D.G.

în cadrul festivităților 
din Grecia consacrate împlinirii a 150 de ani de la cucerirea independenței de stat au avut loc a- dunări populare. La Atena, semnalul festivităților l-au dat salvele trase de pe Colina Lycabet, care domină orașul. în capitală și la Salonic s-au desfășurat parăzi militare.

Proiectul de convenție 
asupra protecției ziariștilor 
aflați în misiuni pericu
loase Prez-ntat de delegația franceză în Comisia pentru drepturile omului a Națiunilor Unite, va fi transmis, pe baza unei rezoluții, viitoarei sesiuni a Adunării Generale. De asemenea, proiectul va fi supus conferinței Comitetului Internațional- al Crucii Roșii în luna mai.

ROMA 26. — Corespondentul A- gerpres transmite : în cea de-a doua zi a vizitei sale în Italia, președintele Iosip Broz Tito a avut, la Palatul Quirinale, o nouă rundă de convorbiri cu președintele Giuseppe Saragat. în cursul întrevederilor, la care au participat premierul italian Emilio Colombo, ministrul de externe Aldo Moro, precum și persoanele oficiale care il însoțesc pe președintele Tito, au fost abordate probleme internaționale actuale, între care relațiile Est-Vest și căile pentru a se a- junge la convocarea conferinței in problema securității și cooperării europene. Președintele Tito s-a întîlnit apoi cu premierul Emilio Colombo.Italia și Iugoslavia, a spus Giuseppe Saragat în toastul rostit la o recepție oferită în onoarea președintelui iugoslav, au reușit să pună relațiile lor de colaborare și prietenie pe bazele solide ale strictei respectări a suveranității, egalității în drepturi, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne. Această realitate pozitivă, a arătat el, confirmă calea de urmat pentru realizarea a- propierii între popoarele lumii. Italia intenționează să-și aducă în continuare contribuția la realizarea securității europene, pentru întărirea colaborării bazate pe încredere, asigurarea unei adevărate destinderi pe continentul european și pe toate continentele prin adoptarea de măsuri importante privind limitarea și reducerea înarmărilor. Sînt încredințat, a spus Giuseppe Saragat, că actualele convorbiri vor înlesni, așa cum au

ROMA 26. — CorespondentulAgerpres, N. Puicea, transmite : După patru zile de dezbateri, la Bologna s-au încheiat lucrările Congresului al III-lea al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.). După discuțiile pe marginea raportului prezentat de Tullio Vecchietti, secretarul general al partidului, precum și asupra tezelor congresului, a fost aprobat textul unui document care confirmă linia politică expusă în raport și in teze.Documentul aprobat de congres se pronunță în favoarea uneî schimbări profunde a politicii externe italiene, in conformitate cu cerințele actualei situații internaționale, asupra necesității realizării unității clasei muncitoare, pentru crearea unor alianțe capabile să lupte împotriva contraofensivei de dreapta și pentru realizarea unor obiective care presupun schimbări profunde în actuala situație socială italiană. Documentul cheamă partidul să-și aducă contribuția la lărgirea și intensificarea mișcării revendicative italiene. Totodată, se afirmă necesitatea de a se lărgi unitatea forțe

Papa Paul al VI-Ieal a prf- mit în audiență particulară pe arhiepiscopul mitropolit al Cracoviei, cardinalul Karol Wojtyla — anunță agenția P.A.P. Totodată, papa l-a primit pe secretarul Conferinței e- piscopatului polonez, episcopul Bronislaw Dabrowski.
0 petiție semnată de 120 de femei spaniole cere generalului Franco eliberarea urgentă a soților lor și revenirea asupra suspendării articolului 18 din Constituție, hotărîtă în timpul procesului de la Burgos și în urma căreia au fost arestate și sînt deținute fără judecată 500 de persoane.
Intr-un mesaj prezentai 

Congresului, președintele S.U.A., Richard Nixon, solicită aprobarea restructurării guvernului, preconizată în discursul privind „Starea Uniunii". Se preconizează desființarea a 7 ministere și preluarea funcțiilor lor de 4 ministere noi.
La închiderea ediției

TENSIUNE IN PAKISTAN
0 Provincia de est proclamată „Republica Bangla Desh" 
® Ciocniri violente ® Măsuri de urgență decretate de 

președintele Yahya KhanPreședintele Ligii Awami, Mujibur Rahman, a proclamat vineri independența regiunii de est a Pakistanului sub denumirea de „Republica Populară Bangla Desh", relatează agenția United Press International. Declarația de proclamare a independenței a fost citită de Muji- bur Rahman la postul de radio „Vocea Bangla Desh Liberă", ale cărei emisiuni sint recepționate la Delhi.) Potrivit surselor citate, Mujibur Rahman a declarat că soldații „regimentului din Bengalul oriental", miliția și poliția est-pakistaneză ar fi încercuit unitățile armatei guvernului central staționate la Chittagong, Sylhet, Jesore, BariSal și Khulna. Președintele Ligii Awami a adăugat că sînt in curs de desfășurare lupte violente,într-o cuvîntare radiodifuzată vineri seara, președintele Pakistanului, generalul Yahya Khan, a declarat că evenimentele din provincia orientală a țării au luat o „turnură foarte serioasă" și este imperios necesar ea „situația să fie adusă sub control cît mai curind posibil", relatează a- genția Reuter. în baza legii marțiale, el a cerut autorităților „să înăbușe" mișcarea condusă de liderul est-pakistanez Mujibur Rahman. 

înlesnit schimburile de păreri efectuate în octombrie 1969 la Belgrad, o mai bună cunoaștere reciprocă, o intensificare a activității celor două țări pentru consolidarea colaborării.Popoarele noastre, a spus la rîndul său președintele Ioșip Broz Tito, s-au apropiat în mod firesc, trăind în aceeași zonă geografică. Președintele Tito a relevat, apoi, că în Europa s-au întreprins pași importanți in direcția soluționării pașnice a problemelor deschise. Principala premisă a promovării continue a relațiilor internaționale, a consolidării unei păci stabile și durabile în Europa, precum și în întreaga lume, o constituie respectarea strictă a independenței, suveranității, integrității teritoriale a tuturor statelor și a dreptului lor inalienabil de a hotărî în mod autonom în ce privește dezvoltarea lor internă. Pornind de Ia a- ceste principii, a subliniat președintele Tito, noi considerăm că este interesul general să se convoace o conferință în problemele securității Și colaborării europene, conferință care ar trebui să reprezinte un pas mai departe în direcția depășirii divizării și a consolidării păcii pe continentul nostru. Referindu-se la situația din Orientul Apropiat și Indochina, președintele iugoslav a subliniat că situația îngrijorătoare din aceste zone cere angajarea tuturor forțelor democratice și iubitoare de pace din lume în lupta împotriva politicii de'i. forță, pentru independență, dezvc - tarea și democratizarea relațiilor internaționale.

lor de stingă, prin folosirea contradicțiilor existente în cadrul P.S.I., îndeosebi a contradicției fundamen-
rînd.Comitetul Central al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, desemnat la cel de-al III-lea Congres al partidului, s-a întrunit vineri în prima sa ședință, în cursul căreia Tullio Vecchietti a fost reales în funcția de secretar general al P.S.I.U.P.

P. C. din India 
despre rezultatele 
recentelor alegeriDELHI 26 (Agerpres). — „Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate au constituit un moment crucial în dezvoltarea Indiei. Poporul s-a pronunțat în mod hotărit pentru «cotitura spre stînga», dînd o lovitură decisivă forțelor de dreapta" — se a- firmă într-o rezoluție specială, adoptată în cursul ședinței Comitetului Executiv Central al Partidului Comunist din India. Mandatul încredințat de popor partidului de guvernă- mînt, Congresul Național Indian, subliniază rezoluția, îi dă acestuia posibilitatea să înfăptuiască proiectele a- nunțate, în vederea lichidării sărăciei și șomajului, pentru înaintarea țării pe calea democrației.Comitetul Executiv Central al P.C. din India apreciază ca probleme prioritare modificarea constituției, în așa fel încit să fie înlăturate orice piedici din calea adoptării proiectelor de lege sociale și economice radicale, revizuirea profundă a legislației privind proprietățile funciare, precum și naționalizarea concernelor.Rezoluția lansează, totodată, un apel pentru promovarea unei politici de pace și neangajare, bazată pe lupta activă împotriva imperialismului și colonialismului, pentru dezp^Vr - a relațiilor de prietenie și coop^ t țările socialiste, pentru recunotț, erea diplomatică și deplină a R. D. Vietnam, a R. D. Germane, a R.P.D. Coreene și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

Președintele Pakistanului, Yahya Khan, a suspendat activitatea politică în întreaga tară și a impus cenzura asupra presei, anunță agenția U.P.I.Postul de radio Dacca, ce sprijinea mișcarea de autonomie a liderului partidului Liga Awami din Pakistanul de est, a trecut sub controlul forțelor armate. S-a anunțat că vineri dimineața, la Dacca și în împrejurimi au fost introduse interdicții de circulație. Postul de radio a cerut populației să rămînă la domiciliu, aver- tizind că orice persoană care încalcă interdicțiile va fi împușcată pe loc.în Pakistanul oriental situația este extrem de confuză, relatează agenția France Presse. Este dificil — continuă agenția — de determinat exact cursul evenimentelor în desfășurare, din cauza cenzurii totale impuse de armată asupra informațiilor. Toți corespondenții presei străine acreditați la Dacca — centrul administrativ al provinciei de est — au primit ordin să nu-și părăsească domiciliul. Agenția France Presse afirmă că lupte deosebit de violente s-ar desfășura în/ diverse localități și în regiunile rurale ale provinciei. (Agerpres).
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