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B

n marea sală a Palatului Re
publicii din Ca
pitală s-au des
chis luni dimi
neață lucrări
le Congresului 
sindicatelor din 
Republica So

cialistă România. S-au întîlnit 
aici delegații aleși de sindica
tele din toate regiunile țării — 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
oameni de știință, artă și cul
tură, funcționari, activiști ai 
sindicatelor, reprezentanți ai 
celor peste 4 milioane de mem-

bri de sindicat din țara noa
stră.

La Congres iau parte, de a- 
semenea, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat,

CU VI NT AREA TOVARĂȘULUI

vechi militanti ai mișcării re
voluționare.

Prin miile de delegați și in
vitați sînt simbolic prezente în 
sală însăși munca creatoare a 
poporului nostru, hărnicia și 
însuflețirea cu care oamenii 
muncii făuresc viitorul înflori
tor al României socialiste.

Sînt de față reprezentanți a 
37 de organizații sindicale de. 
peste hotare, ai Federației Sin
dicale Mondiale, ai Biroului 
Internațional al Muncii, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Ora 9. întreaga asistență tn- 
tîmpină cu puternice aplauze 
și urale pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Moghioroș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Rădule- 
scu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, membri supleanți ai Co
mitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con-

(Continuare In pag. a IU-a)
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Dra<I tovarăși,

NICOLAE CEAUȘESCU
RAPORTUL CONSILIULUI CENTRAL 

AL SINDICATELOR
prezentat de tovarășul Constantin Drăgan

Congresul sindicatelor din România, care are loc în condițiile avîntului general al întregului popor în munca pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, urmează să analizeze activitatea desfășurată în ultimii ani de sindicate și să stabilească sarcinile de viitor ale mișcării sindicale, măsurile ce trebuie luate pentru unirea eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor salariaților, în vederea realizării obiectivelor planului cincinal.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, salut din toată inima pe participanții la Congres și prin ei pe toți membrii organizațiilor sindicale din țara noastră, urez succes deplin lucrărilor Congresului dumneavoastră. (Aplauze puternice).Se află în această sală reprezentanți ai muncitorilor din fabrici și uzine, de pe șantiere, din unitățile socialiste ale agriculturii, reprezentanți ai intelectualității, ai funcționarilor, ai maselor largi de oameni ai muncii, care, prin eforturile lor perseverente, eroice, au înălțat România modernă, liberă și înfloritoare. (Aplauze îndelungi).Clasa muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății — eliberîndu-se pe sine, a eliberat de exploatare și asuprire toate păturile muncitoare, întreaga națiune română. Ea a dus greul luptei și muncii pentru construirea socialismului, îndeplinindu-și cu cinste îndatoririle ce-i revin în procesul transformării revoluționare a societății. în tot ce s-a înfăptuit în acești ani, în uzinele și combinatele ridicate pe întregul cuprins al țării, în înfățișarea nouă, ~ luminoasă și prosperă a orașelor, în schimbările profunde petrecute în toate domeniile vieții economice și sociale, se află încorporate energia, priceperea și entuziasmul clasei muncitoare din România. (Vii aplauze). Prin munca lor avintată, muncitorii au creat industria noastră socialistă ; ei dezvoltă baza materială a societății socialiste, sporesc avuția materială și bunăstarea poporului, întăresc puterea economică a patriei. Rezultatele obținute în primele patru luni ale acestui an oglindesc elanul cu care muncitorii, inginerii și tehnicienii au trecut la înfăptuirea cincinalului, arată realismul prevederilor planului, constituie o ilustrare a posibilităților realizării sale cu succes.Cuprinzînd masele largi de salariați din toate domeniile activității sociale, sindicatele din țara noastră, cu vechi și bogate tradiții de luptă în slujba intereselor celor ce muncesc, aduc în condițiile orînduirii socialiste o contribuție importantă la dezvoltarea societății, la înfăptuirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale întregului nostru popor. (Aplauze puternice). Ele îndeplinesc un rol însemnat în educația maselor largi ale oamenilor muncii în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, al răspunderii pentru realizarea planurilor de producție, în creșterea nivelului profesional, tehnic sî cultural al clasei muncitoare.Cu toate rezultatele bune, trebuie menționat că în munca sindicatelor se mai manifestă încă deficiențe ; ele nu au, reușit sa desprindă întotdeauna și să pună, în centrul atenției lor problemele principale ale dezvoltării economice și sociale, concentrîn- du-și uneori atenția asupra unor sarcini neesențiale. .......................In noua etapă a desavirșirii construcției socialiste. în centrul preocupărilor sindicatelor trebuie să stea lupta pentru dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru creșterea forțelor de producție, sporirea bogăției naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului.Sindicatele unesc în rîndurile lor pe principalii făuritori ai bunurilor materiale și spirituale ale societății, ai avuției naționale, stăpîni ai mijloacelor de producție, făuritori ai destinelor României Socialiste. 
(Aplauze). în socialism există o unitate deplină între interesele oamenilor muncii și interesele generale ale întregii societăți; bunăstarea și fericirea fiecăruia depind de prosperitatea întregii țări, sînt condiționate de rezultatele obținute în dezvoltarea economiei și culturii.Prin întreaga lor activitate, sindicatele trebuie să dezvolte în rîndul oamenilor muncii conștiința de proprietari ai mijloacelor de producție, spiritul de răspundere pentru elaborarea planurilor de producție, pentru gospodărirea fondurilor financiare, a tuturor mijloacelor materiale ale întreprinderilor, pentru bunul mers al întregii activități economice ; ele trebuie să stimuleze energia, inițiativa și capacitatea creatoare a tuturor celor ce muncesc.îndatorirea principală a sindicatelor din fabrici și uzine, de pe șantiere, din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare este aceea de a organiza participarea salariaților la elaborarea programului de activitate al fiecărei unități și la munca de îndeplinire a prevederilor planului de stat. Sindicatele trebuie să colaboreze îndeaproape cu conducerile administrative ale întreprinderilor, cărora statul socialist le-a încredințat sarcina de a gospodări uzinele și fabricile. Conducerea economico- administrativă a întreprinderii și sindicatul, ca exponenți ai intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor trebuie să acționeze în strînsă colaborare pentru înfăptuirea politicii partidului de întărire a puterii economice a patriei, de îmbunătățire a vieții celor ce muncesc.

Sindicatele trebuie să organizeze periodic dezbaterea principalelor probleme privind activitatea economică, de producție din fiecare întreprindere, să asigure manifestarea o- piniei colective, generalizarea experienței înaintate a oamenilor muncii.Stăpîni ai mijloacelor de producție, oamenii muncii trebuie să a- nalizeze la sfîrșitul fiecărui an rezultatele obținute în îndeplinirea planului întreprinderii, stabilind măsuri pentru valorificarea mai bună a rezervelor materiale și umane, pentru continua perfecționare a muncii.Procesul modern de producție, buna funcționare a angrenajului complex al economiei noastre socialiste în plină dezvoltare impun o strictă disciplină de producție și de muncă în fiecare întreprindere. Introducerea tot mai largă a științei și tehnicii înaintate în economie, modernizarea procesului de producție, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii ridică în fața sindicatelor îndatoriri de mare răspundere. Ele trebuie să participe activ la generalizarea metodelor științifice de munca și de organizare a procesului de producție pentru asigurarea creșterii continue a productivității muncii, scăderea cheltuielilor de producție, folosirea eficientă a capacitațn întreprinderilor și a timpului de lucru, ridicarea rentabilității economice a fiecărei unități, sporirea acumulărilor socialiste. Asigurarea unei calități superioare a produselor, realizarea unor performanțe înalte comparabile pe piața mondială, la toate mărfurile, trebuie să fie, de asemenea, unul din obiectivele centrale ale activității sindicatelor.Folosirea cuceririlor științei și tehnicii moderne, extinderea mecanizării și automatizării producției reclama în mod imperios muncitori cu o temeinică pregătire profesională, cu ' un larg orizont de cunoștințe științifice, tehnice și de cultură generală. In acest vast domeniu al perfecționării pregătirii tehnico- profesionale a muncitorilor, al formării de noi cadre cu, înaltă calificare pentru Industria modernă, sindicatelor le revin sarcini de cea mai mare importanță. împreună cu Ministerul Invățămîntului și cu ministerele economice, ele trebuie să ia parte activă la stabilirea și aplicarea măsurilor de perfecționare a organizării învățămîntului profesional și tehnic, a învățămîntului seral și fără frecvență de cultură generală și superior, a cursurilor pentru ridicarea calificării profesionale din întreprinderi. Sindicatele trebuie să se preocupe îndeaproape, în colaborare cu conducerile întreprinderilor și cadrele tehni- co-inginerești, de crearea celor mai bune condiții materialp și organizatorice care să permită muncitorilor să beneficieze de posibilitățile create de stat pentru a învăța, pentru a-și perfecționa continuu pregătirea. Ridicarea continuă a nivelului de pregătire a celor ce muncesc va duce la formarea unui muncitor cu o cultură generală și tehnică multilaterală, Ia apropierea treptată a muncii fizice de cea intelectuală.Sindicatele trebuie să acorde o atenție sporită înfăptuirii politicii partidului și statului de cointeresare materială a oamenilor muncii, aplicării principiilor de retribuire socialistă și de stimulare a interesului celor ce muncesc în creșterea continuă a producției și ridicarea calității produselor. împreună cu conducerile întreprinderilor și organele de stat, ele au datoria de a asigura, paralel cu perfecționările procesului de producție, îmbunătățirea sistemului de salarizare și normare a muncii, astfel ca veniturile salariaților să reflecte cît mai deplin eforturile pe care aceștia le depun în producție, gradul lor de calificare, rezultatele pe care le obțin în muncă.în calitatea lor de reprezentante ale principalelor mase de producători, sindicatele sînt chemate să îndeplinească în orînduirea noastră un rol însemnat în întreaga activitate de conducere și planificare a economiei naționale, să participe activ la elaborarea și înfăptuirea tuturor masurilor care privesc perfecționarea continuă a activității economice, ridicarea nivelului de trai al poporului. Uniunile sindicale trebuie să ia parte la întocmirea planului de stat pe ministere și departamente, la elaborarea tuturor măsurilor menite să asigure realizarea integrală a prevederilor sale. Ele trebuie să participe la toate ședințele de colegiu ale ministerelor pentru a-și spune cuvîntul în legătură cu problemele care privesc dezvoltarea ramurilor respective, viața și activitatea în producție a oamenilor

muncii. Uniunea Generală a Sindicatelor, Consiliul său Central trebuie să ia parte la analizarea și definitivarea planului de stat de către Consiliul de Miniștri, precum și la ședințele Consiliului de Miniștri care dezbat principalele probleme generale ale economiei și problemele care interesează în mod direct pe oamenii muncii.
Tovarăși,Țelul principal al întregii politici a Partidului Comunist Român este ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate. In societatea socialistă toate bunurile materiale și culturale aparțin maselor largi ale oamenilor muncii, întregului nostru popor.Paralel cu activitatea de organizare și mobilizare în muncă a maselor largi de salariați, în vederea creșterii continue a producției de bunuri materiale — baza asigurării bunăstării întregului popor — organizațiile sindicale au datoria de a se preocupa continuu de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, de satisfacerea cerințelor și nevoilor lor în continuă creștere, de realizarea în fapt a drepturilor pe care societatea socialistă le asigură tuturor celor ce muncesc. Ele trebuie să urmărească îndeaproape felul în care sînt respectate și aplicate în toate instituțiile și întreprinderile legile țării. Uniunile sindicale, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor trebuie să studieze în mod aprofundat cerințele legate de viața și munca tuturor salariaților, să urmărească, împreună cu organele de stat, aplicarea și perfecționarea legislației muncii. Una din atribuțiile importante care revin sindicatelor este exercitarea controlului obștesc cu privire la securitatea și protecția muncii, asistența medicală, buna funcționare a cantinelor și căminelor, a grupurilor sociale din uzine și fabrici, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii.Un obiectiv de seamă al activității sindicatelor este munca de educare a oamenilor muncii, dezvoltarea conștiinței lor socialiste, cultivarea unei atitudini înaintate față de interesele generale ale societății socialiste, a răspunderii față de bunul mers al întreprinderilor, față de proprietatea socialistă — izvorul bunăstării întregului popor. (Vii apla

uze).Organizațiilor sindicale Ie revine îndatorirea de a milita activ pentru promovarea eticii noi, a trăsăturilor proprii omului înaintat al societății socialiste, a unei comportări civilizate în societate și în familie, de a crea un puternic curent de opinie împotriva mentalității și obiceiurilor retrograde, a atitudinilor înapoiate față de muncă și viață, de a cultiva în rîndurile oamenilor muncii ambianța conviețuirii socialiste. Ele trebuie să pună în centrul activității educative dezvoltarea sentimentului de dragoste față de patria socialistă, devotamentul pentru partidul comunist, pentru cauza socialismului, pentru cuceririle revoluționare ale întregului popor, întărirea frăției dintre oamenii muncii, indiferent de naționalitate, în munca unită pentru dezvoltarea și înflorirea patriei noastre comune, solidaritatea internaționalistă cu cei ce muncesc de pretutindeni. (Aplauze puternice)Partidul și statui au încredințat sindicatelor sarcina de a organiza întreaga activitate cultural-artistică din întreprinderi, instituții, de pe șantiere. Ele au datoria de a contribui în- tr-o măsură sporită la activitatea generală care se desfășoară în țara noastră în scopul

lărgirii orizontului de cultură al oamenilor muncii. Activitatea cultural-artistică și de răspîndire a cunoștințelor științifice trebuie desfășurată în strînsă legătură cu organele de stat. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, avînd sarcina de a coordona întreaga viață cultural-artistică din țara noastră, poartă, împreună cu sindicatele, răspunderea pentru activitatea care se desfășoară în întreprinderi, în așezămintele de cultură sindicale.Un domeniu important al activității sindicatelor îl constituie dezvoltarea în rîndurile salariaților, în colaborare cu Uniunea de Cultură Fizică și Sport, Uniunea Tineretului Comunist și alte organizații de masă, a sportului, turismului și excursiilor, asigurarea c__lor pentru organizarea plăcută și instructivă a timpului liber al muncitorilor, pentru recrearea oamenilor muncii, în vederea reîmprospătării forței de muncă, a capacității lor creatoare.îndeplinirea în condiții tot mai bune a îndatoririlor importante ce revin organelor sindicale impune lărgirea atribuțiilor acestora și îmbunătățirea structurii lor organizatorice. Trebuie sporite atribuțiile uniunilor pe ramuri care asigură o mai bună legătură cu ministerele și cu celelalte organe de stat.Dezvoltarea continuă a democrației muncitorești trebuie să asigure participarea activă a tuturor membrilor sindicatelor la întreaga viață sindicală. In conducerea organelor sindicale trebuie să fie aleși cei mai buni și mai activi oameni ai muncii, energici și pricepuți, capabili să desfășoare o muncă organizată și perseverentă pentru îndeplinirea atribuțiilor importante ce revin mișcării noastre sindicale.Pe măsura mersului înainte al societății socialiste, alianța muncitorească-țărănească — baza politică a orînduirii noastre — se ridică pe o treaptă superioară; cele două clase prietene se apropie tot mai mult, deschizîn- du-se perspectiva contopirii lor în viitor în- tr-o singură clasă muncitoare a națiunii socialiste. Se dezvoltă democrația socialistă, se lărgește participarea maselor la întreaga viață a țării, crește tot mai mult rolul organizațiilor de masă și obștești și, în mod deosebit, al sindicatelor în viața societății, în sistemul democrației socialiste ; sindicatele alcătuiesc un cadru larg de exprimare liberă a părerilor maselor cu privire la diferite pecte ala politicii partidului și statului, dezvoltării societății noastre socialiste.Continuînd tradițiile internaționaliste mișcării muncitorești din România, sindicatele își aduc contribuția la întărirea mișcării sindicale mondiale, participă la activitatea organizațiilor internaționale ale clasei muncitoare, militînd pentru creșterea rolului acestora în viața politică și socială a lumii contemporane, pentru întărirea colaborării cu toate organizațiile sindicale — garanție a îndeplinirii cu succes a rolului Important ce revine clasei muncitoare în lupta pentru pace și socialism. (Aplauze puternice).
Dragi tovarăși,
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-■a Combinatul chimic de la Făgăraș

î\ intrat în producție o nouă instalație

de rășini
La Combinatul chimic de 

la Făgăraș a intrat în pro
ducție o nouă instalație de 
rășini, cu o capacitate de 
2 350 tone anual. Proiectată 
de un colectiv de specialiști 
din cadrul combinatului, ea a 
dat satisfacție realizatorilor 
ei încă din primele zile de cînd 
a jost dat în exploatare. Pri
mele cantități de rășini feno-

lice au fost expediate 
triei constructoare de 
unde sînt folosite la 
ționarea formelor de 
în care se toarnă ______
precum și întreprinderilor de 
valorificare a lemnului, con
stituind un bun liant pentru 
plăcile fibrolemnoase.

In regiunea Dobrogea

indus- 
mașini, 
confec- 
turnare 
metalul

(Agerpres)

Intense pregătiri pentru
campania de recoltareParalel lucrărilor culturilor, Dobrogea pregătirea pentru campania de recoltare. Stațiunile de mașini și tractoare au revizuit și reparat pînă acum jumătate din nu-

cu intensificarea de întreținere a mecanizatorii din se îngrijesc și dc parcului de mașini
mărul combinelor și două treimi din cel al preselor de balotat paie. Parcul de mașini agricole pentru strînsul noii recolte s-a mărit recent cu încă 388 combine și 40 prese de balotat paie.

In înfăptuirea măreței opere de construire a socialismului și de ridicare a patriei noastre, sindicatelor le revine un rol din ce în ce mai important. Ne exprimăm convingerea că ele își vor îndeplini cu cinste misiunea socială pe care o au, vor aduce o contribuție tot mai prețioasă la organizarea eforturilor milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră pentru realizarea marilor obiective ale desă- vîrșirii construcției socialiste, pentru înflorirea continuă a economiei și culturii, a întregii vieții sociale, pentru propășirea continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. (Aplauze puternice. întreaga 
asistență, în picioare, ovaționează îndelung).

deFOTBAL: Cîmpul 
bătaie, în afara Bucureș-

(Agerpres)

Sărbătoarea

narciselor
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I 
I
I 
I
I

țiului...

• Actualitatea în note și 
comentarii

• Ora de educație fizică (Raid-anchetă prin cîteva școli din regiunea Oltenia)

Tradiționala sărbătoare a narciselor, ce datează de zeci de ani, a reunit duminică, alături de gazde, 20 000 de turiști din țară și de peste hotare. Dumbrava Vadului, cum este denumită localitatea din apropiere, i-a întîmpinat pe oaspeți cu parfumul suav al florilor care îi albesc poenile. Același alb imaculat împodobește crestele masivului Făgăraș, la poalele căruia se întinde, înconjurată de o pădure de stejari, poiana narciselor, monument al naturii de o rară frumusețe.Pe estradele ridicate în mijlocul florilor au evoluat ca la o adevărată paradă a cîntecului și jocului, artiștii amatori de la căminele culturale din satele învecinate și de la casele de cultură din regiunea Brașov.

In timpul lucrărilor Congresului
Foto: AGERPRES



RAPORTUL
CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR

prezentat de tovarășul Constantin Drăgan
Clasa muncitoare, întregul nostru popor — a spus raportorul — trăiește încă atmosfera înălțătoare în care a fost sărbătorită a 45-a aniversare a Partidului Comunist Român, In rîndurile maselor largi a avut un puternic răsunet expunerea făcută cu prilejul glorioasei aniversări, de către secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Ni- colae Ceaușescu, expunere care constituie un exemplu de înaltă tinută principială și spirit de răspundere în examinarea marxist-leninistă a evenimentelor, un document de o deosebită importantă teoretică și practică. Expunerea are o mare însemnătate și pentru cunoașterea, înțelegerea și explicarea procesului de apariție și dezvoltare a clasei muncitoare din tara noastră, a unirii sale în organizații profesionale de luptă pentru cucerirea și apărarea intereselor sale vitale, a drumului greu și plin de învățăminte parcurs de organizațiile sindicale de la primele lor înjghebări și pînă la puternicele noastre sindicate unite, la mărețul Congres de astăzi.Congresul sindicatelor din România coincide cu aniversarea unui moment important din acest proces al organizării profesionale a clasei muncitoare în lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru emanciparea ei socială. Acum 60 de ani. ca rezultat firesc al dezvoltării proletariatului român, al evoluției sale pe calea închegării organizatorice și maturizării politice, organizațiile sindicale, pe ramuri de producție, își uneau pentru prima dată forțele în Comisia Generală a Sindicatelor. In cursul deceniilor, sindicatele au fost părtașe la grelele bătălii duse de clasa muncitoare, în frunte cu partidul ei de a- vangardă, împotriva exploatării burghezo-moșierești, a reac- țiunii și fascismului, pentru libertate, independentă națională, democrație și progres social, la lupta poporului român pentru o viață liberă, luminoasă, la care are dreptul și pe care și-a făurit-o cu ho- tărîre nestrămutată.Mișcarea sindicală din țara noastră este mîndră că și-a adus contribuția la marile înfăptuiri care au transformat din temelii viata țării, a poporului român, că după zeci de ani de luptă, prin eforturile celor mai buni reprezentanți ai săi, a grijii neobosite manifestate de partid pentru continua ei întărire, ea se prezintă astăzi puternică, unită, ca o importantă forță socială în dezvoltarea României socialiste.După ce a înfățișat marile realizări obținute de poporul român în anii șesenalului, raportorul a spus : sindicatele, organizații profesionale de masă ale clasei muncitoare din patria noastră, însușin- du-și politica Partidului Comunist Român, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale oamenilor muncii, militează neabătut pentru înfăptuirea ei, desfășoară o multilaterală activitate menită să asigure participarea largă a celor ce muncesc la viața economică, politică și social-culturală a tării.Cuvîntul rostit de la tribuna Congresului nostru de către tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a umplut inimile de profundă emoție și bucurie. înalta apreciere dată activității sindicatelor, sublinierea rolului tot mai important ce Ie revine în întreaga viată a societății, îndrumările deosebit de valoroase pentru continua îmbunătățire a muncii organelor și organizațiilor sindicale în toate domeniile de activitate, în- flăcăratul îndemn al partidului spre noi eforturi și noi bi- ruinți, ne vor călăuzi pașii în munca și lupta pentru desăvîr- șirea construcției socialiste în patria noastră.Asigurăm Partidul Comunist Român — conducător iubit și stimat de întregul nostru popor — că mișcarea sindicală, unită ca un singur om în jurul său, va face totul pentru a se ridica la înălțimea marilor sarcini ce îi revin, că va depune întreaga ei capacitate organizatorică și educativă în slujba nobilei cauze a ridicării continue a României pe calea progresului și civilizației socialiste.Convins fiind că exprim gîn- durile dumneavoastră, ale tuturora, folosesc acest prilej pentru a adresa mulțumirile și recunoștința sindicatelor, a întregii noastre clase muncitoare, Partidului Comunist, conducerii sale, pentru înalta grijă ce o poartă neabătut ridicării continue a bunăstării materiale și culturale, fericirii poporului român.îndeplinindu-și tot mai bine rolul și atribuțiile sporite ce le revin, sindicatele au pus în centrul preocupării lor mobilizarea energiei creatoare a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, atragerea lor la conducerea și organizarea producției, îmbinarea experienței muncitorilor cu competența tehnică și economică a cadrelor de conducere. Ca reprezentante ale clasei muncitoare, sindicatele au participat activ la elaborarea planurilor economice, aducînd în verigile conducerii de stat experiența maselor în organizarea pro

ducției, propunerile acestora pentru valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne. Au crescut rolul și eficienta consfătuirilor de producție trimestriale și ale adunărilor lunare în care membrii sindicatelor au analizat problemele economice și de producție și ale activității sindicale din secții și întreprinderi.întrecerea socialistă a constituit și în anii șesenalului mijlocul principal prin care sindicatele au mobilizat colectivele din întreprinderi la îndeplinirea și depășirea planului de dezvoltare a economiei naționale. Călăuzindu-se după directivele C.C. al P.C.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, sindicatele au depus o activitate susținută pentru a dezvolta caracterul de masă și a ridica organizarea acestei mișcări pe o treaptă mai înaltă. Contribuția întrecerii socialiste la depășirea planurilor anuale se reflectă și în faptul că în industrie, în perioada 1960—1965, s-au obținut suplimentar o producție globală de peste 15 miliarde lei. o producție marfă depășind 13 miliarde lei, mai mult de 4 miliarde lei economii și beneficii de 1,8 miliarde lei. In semn de prețuire a hărniciei și priceperii lor, 728 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni au primit, în ultimii trei ani, insigna de fruntaș în întrecerea socialistă. Mai mult de 66 000 de oameni ai muncii își mențin acest titlu de trei ani consecutiv. Pentru rezultatele obținute în anul trecut. 32 colective de muncă au fost distinse cu „Steagul roșu“ și „Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe tară“. Sute de întreprinderi au primit asemenea distincții Ia nivelul regiunilor, raioanelor și orașelor, în cursul șesenalului, sindicatele au atras în mișcarea de masă a inovatorilor și raționa- lizatorilor peste 417 000 muncitori, ingineri și tehnicieni, ale căror inovații aplicate în producție au dus Ia economii de 2,8 miliarde lei.Pășind în noul cincinal, sindicatele au concentrat încă de la început eforturile oamenilor muncii spre îndeplinirea și depășirea planului de stat pe 1966. Tntîmpinînd cu nestăvilit entuziasm cea de-a 45-a aniversare a partidului, milioanele de participanți la întrecere au realizat în industrie, peste plan, pînă la 1 Mai, o producție globală de 1,2 miliarde lei, o producție marfă de peste 1 miliard lei — rezultate mult superioare angajamentelor luate inițial.înfăptuirea mărețului program de dezvoltare a economiei naționale, stabilit pentru perioada 1966—1970 de cel de-al IX-lea Congres al partidului, continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste, organizarea științifică a producției și sporirea eficienței economice în toate domeniile, cer ridicarea nivelului calitativ al întregii activități, creșterea competentei organelor sindicale în problemele economice.Apreciind ceea ce s-a obținut pozitiv în mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea planului de stat — a spus vorbitorul — este necesar, totodată, ca pentru îmbunătățirea activității pe ■'viitor să fie înlăturate u- nele lipsuri care s-au manifestat în această direcție în munca sindicatelor. Principalul neajuns constă în aceea că în îndrumarea organelor sindicale nu am abordat întotdeauna problemele de producție în mod diferențiat, după specificul ramurilor. A- cordînd atentia cuvenită îmbunătățirii conținutului consfătuirilor de producție, punînd în dezbaterea lor problemele cele mai actuale și stringente, este necesar să dăm dovadă de mai multă perseverentă pentru a determina conducerile tehni- co-administrative să rezolve operativ propunerile valoroase făcute de oamenii muncii. In întrecerea socialistă, spiritul de într-ajutorare tovărășească nu este îndeajuns stimulat la unele colective, deoarece nu se popularizează cu operativitate stadiul îndeplinirii angajamentelor și nu se întreprind acțiuni susținute de sprijinire a muncitorilor care nu-și îndeplinesc normele și angajamentele luate. Unele consilii regionale, locale si comitete ale sindicatelor, deși depun multă muncă și folosesc timp prețios din activitatea lor pentru organizarea de schimburi de experiență și alte acțiuni, nu se preocupă îndeajuns de finalij zarea si transpunerea în viată a concluziilor.Raportorul s-a ocupat, în continuare, de problema organizării științifice a producției și a muncii. Arătînd că sindicatele sprijină prin diferite forme obștești măsurile care se iau în acest scop la toate nivelurile, vorbitorul a citat experiența pozitivă dobîndită în această direcție de comitetul sindicatelor de la Exploatarea minieră Lupeni, Uzinele „Tractorul“-Brașov, Fabrica de încălțăminte „Dîmbovița“- București etc., și a chemat organele sindicale să o folosească și să o extindă cît mai mult în activitatea lor. După ce a subliniat necesitatea folosirii raționale a cadrelor tehnico-in- ginerești în rezolvarea problemelor tehnice cerute de organizarea științifică a producției, raportorul s-a ocupat de 

problemele aplicării corecte a principiului cointeresării materiale a salariaților în obținerea celor mai buni indici în producție, mai ales în ce privește calitatea produselor și realizarea de economii.Raportorul a arătat apoi sarcinile ce revin sindicatelor pentru a-și spori contribuția la ridicarea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost. Folosind experiența pozitivă dobîndită, să contribuim în și mai mare măsură la respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice, la întărirea exigenței' tuturor lucrătorilor de la controlul tehnic, la dezvoltarea unui înalt simț de răspundere a fiecărui muncitor față de calitatea produselor pe care le realizează. Comisiile inginerilor și tehnicienilor sînt chemate ca, prin acțiuni concrete, variate, să contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico- profesionale ale tuturor muncitorilor, să-și sporească aportul la rezolvarea problemelor tehnice ale întreprinderilor, la sprijinirea cabinetelor tehnice și acordarea asistenței de specialitate inovatorilor și rațio- nalizatorilor, la activitatea de cercetare științifică în institute și în laboratoarele uzinale, la introducerea în producție a rezultatelor acesteia. Este necesar ca sindicatele să pună un accent deosebit pe mobilizarea colectivelor pentru însușirea cît mai rapidă a tehnicii și tehnologiei noi, realizarea în termen și la un înalt nivel a sarcinilor cuprinse în planurile tehnice, folosirea cît mai deplină a suprafețelor, a capacităților de producție și a timpului de lucru, obținerea de economii la consumul de materii prime, materiale, combustibil și energie, realizarea producției marfă vîndu- te și încasate, și sporirea rentabilității întreprinderilor.Ocupîndu-se de sarcinile muncii sindicale în domeniul agriculturii, raportorul a spus : avem datoria să acordăm comitetelor sindicatelor din G.A.S. un sprijin mai sistematic pentru creșterea capacității lor de mobilizare a lucrătorilor la organizarea producției pe baza științei a- gricole avansate, folosirea cît mai judicioasă a pămîntului, a mijloacelor tehnice de care dispun, la creșterea producției vegetale și animale, rentabilizarea unităților și sporirea aportului lor la alcătuirea fondului central de produse agricole, la ajutorarea cooperativelor de producție c.u semințe și animale de înaltă productivitate și asistență de specialitate. în stațiunile de mașini și tractoare organele sindicale să antreneze mecanizatorii la folosirea cu întreaga capacitate a mașinilor, executarea lucrărilor de calitate, la timp și la un înalt nivel agrotehnic, la reducerea prețului de cost. Țărănimea cooperatistă — aliată de nădejde a clasei muncitoare în lupta pentru propășirea țării și bunăstării poporului — poate fi sigură că oamenii muncii din fabrici și uzine nu-și vor precupeți eforturile pentru a produce noi mașini, utilaje agricole cu întrebuințări multiple, îngrășăminte chimice, că mecanizatorii vor executa lucrări de înaltă calitate agrotehnică, aducîndu-și astfel contribuția la sporirea belșugului holdelor unite ale cooperatorilor.Raportul subliniază, apoi, sarcinile sindicatelor în ce privește realizarea politicii de investiții a partidului și statului nostru. Colectivele din institutele de proiectare trebuie să fie antrenate în mai mare măsură Ia realizarea proiectelor și documentațiilor tehnice în termen și la un înalt nivel calitativ, la acordarea asistenței tehnice necesare. Ținînd seama de lipsurile care s-au manifestat pe unele șantiere, de rolul important al activității constructorilor în sporirea eficienței economice a investițiilor, să axăm mai mult munca organelor sindicale, încă de la începerea lucrărilor, pe îmbunătățirea organizării producției, gospodărirea rațională a materialelor, executarea lucrărilor de construcții și montaj de bună calitate. Dat fiind că pe șantiere vin muncitori, în principal, din mediul rural, să ne ocupăm de închegarea într-un timp mai scurt a colectivelor de muncă, de educarea acestora în spiritul disciplinei socialiste. Comitetele sindicatelor din noile întreprinderi să-și sporească contribuția la efectuarea în bune condiții a probelor tehnologice, la atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați.In continuare, în raport se arată că în anii cincinalului vor intra în cîmpul muncii peste 900 000 de salariați, majoritatea muncitori, care vor lucra în condițiile înzestrării continue a întreprinderilor cu tehnica modernă, a mecanizării și automatizării producției. Aceasta cere din partea sindicatelor o atenție deosebită pentru pregătirea cadrelor noi, pentru ridicarea permanentă a calificării și speciali

zării cadrelor existente. Considerăm necesar ca pe linie de stat să se urgenteze revederea reglementărilor privind cursurile de calificare, specializare și ridicare a calificării. O mai bună organizare a școlilor profesionale, adaptarea programelor la cerințele actuale ale științei și tehnicii și, în această lumină, îmbunătățirea manualelor școlare trebuie să fie în mai mare măsură în atenția Ministerului Invăță- mîntului și a ministerelor de resort.Vorbitorul s-a ocupat, apoi, de contribuția sindicatelor la înfăptuirea politicii partidului de creștere continuă a bunăstării poporului. Reprezen- tînd interesele maselor largi de salariați, sindicatele au îmbrățișat cu toată căldura și răspunderea sarcinile ce le revin, luînd parte activă la înfăptuirea cu consecvență a principiului socialist al retribuției după cantitatea și calitatea muncii. Consiliul Central al Sindicatelor, uniunile pe ramuri de producție au contribuit efectiv la elaborarea tuturor actelor normative de stat privind condițiile de muncă și de trai.Participînd nemijlocit la perfecționarea și aplicarea sistemului de salarizare, normare a muncii și premiere, sindicatele au vegheat la înfăptuirea corectă a majorărilor de salarii, la încadrarea muncitorilor corespunzător pregătirii profesionale și stagiului în producție, au controlat modul în care s-au aplicat măsurile menite să asigure realizarea cîștigurilor planificate în raport cu îndeplinirea sarcinilor de plan. Intrucît retribuirea muncii este strîns legată de contribuția directă adusă de fiecare muncitor la îndeplinirea planului la toți indicatorii, sindicatele trebuie să sprijine activ extinderea muncii în acord și introducerea normelor cu motivare tehnică. Pentru a folosi mal bine mijloacele de cointeresare materială și a întări caracterul stimulativ al a- cestora, considerăm util ca organele de stat să ia în studiu îmbunătățirea modului de constituire și folosire a fondului întreprinderii, precum și a altor reglementări privind sistemul de premiere, în vederea îmbinării tot mai strînse a intereselor personale ale angajaților cu cele generale ale statului.Referindu-se la contractele colective, raportorul a arătat că acestea sînt încheiate între sindicate — ca reprezentanți ai angajaților — și conducerile întreprinderilor, o- glindind relațiile socialiste, comunitatea de interese a părților contractante. Consiliul Central al Sindicatelor a luat, în ultimii ani, măsuri care au dus la îmbunătățirea conținutului contractelor colective, urmărind, împreună cu conducerile administrative, ca angajamentele reciproce să aibă o bază reală, să asigure condițiile necesare îndeplinirii planului și rezolvării problemelor de interes social și cultural ale salariaților. Unele conduceri de întreprinderi nu acordă, însă, atenția cuvenită îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate prin contracte, iar sindicatele nu au luat întotdeauna poziție combativă față de asemenea cazuri, n-au insistat pentru înlăturarea lor. în forma lui actuală, contractul colectiv nu reflectă suficient problemele care trebuie să constituie obligații reciproce pentru conducerile întreprinderilor și comitetele sindicale. Uniunile pe ramuri de producție ale sindicatelor, împreună cu ministerele, trebuie să studieze și să aducă îmbunătățiri contractelor colective din ramurile respective, asigurînd, totodată, un sistem eficient de urmărire a realizării prevederilor cuprinse în ele.Vorbitorul a amintit o serie de măsuri importante luate de stat pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și protecția muncii. In perioada 1960—1965 au fost cheltuite din fondurile statului pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă peste 4 miliarde lei, acordîndu-se, totodată, celor ce lucrează în condiții deosebite, concedii suplimentare plătite, echipament și alimentație de protecție, sporul de salariu și program de lucru redus. Organele sindicale au exercitat cu tot mai bune rezultate controlul obștesc asupra respectării dispozițiilor legale privind condițiile de muncă, timpul de lucru și (odihnă, munca suplimentară și de noapte, regimul de lucru stabilit pentru femei și tineret. Apoi raportorul a arătat unele deficiențe care mai există în acest domeniu, atît din partea unor ministere și întreprinderi cît și a unor 

sindicate. Organele sindicale — a subliniat el — vor trebui să intensifice controlul obștesc în ce privește securitatea muncii în întreprinderi, să ridice nivelul de combativitate și exigență față de lipsuri, sprijinind totodată Comitetul de Stat pentru protecția muncii în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin. In același timp, sindicatele trebuie să desfășoare o susținută activitate de educare pentru cunoașterea temeinică și respectarea normelor de protecție și igiena muncii de către fiecare salariat.In ansamblul măsurilor luate pentru creșterea nivelului de trai — se arată în raport — un loc deosebit îl ocupă asigurările sociale, realizate în întregime pe seama statului și a căror conducere este încredințată sindicatelor. Numai prin asigurările sociale de stat, în anii șesenalului s-au cheltuit peste 26 miliarde lei, din care cca mai mare parte pentru acordarea de pensii, au beneficiat de cură balneoclimaterică, numai prin sindicate, circa 2 milioane de oameni ai muncii ; sume importante au fost cheltuite din bugetul de asigurări sociale și din fondurile proprii ale sindicatelor pentru dezvoltarea bazei materiale, ridicarea gradului de confort și îm

bunătățirea condițiilor de deservire în stațiunile balneoclimaterice, precum și pentru trimiterea copiilor în tabere și colonii. Conștienți de însemnătatea sarcinilor privind buna gospodărire a fondurilor destinate asigurărilor sociale, să dovedim și în viitor maximum de grijă și exigență față de constituirea și cheltuirea chibzuită a acestora. în același timp, se impune ca sindicatele să controleze felul în care conducerile tehnico- administrative și cadrele medicale analizează periodic starea morbidității și aplică măsurile stabilite în vederea scăderii continue a indicelui de incapacitate temporară de muncă, a întăririi sănătății celor ce muncesc.Un alt domeniu de interes social în care sindicatele au desfășurat o rodnică activitate. îl constituie controlul obștesc asupra deservirii populației. Echipele de control obștesc în care activează peste 60 000 de membri de sindicat aleși în adunări și conferințe au contribuit activ, prin sesizările și propunerile făcute, la îmbunătățirea aprovizionării populației, a asistenței medicale, a condițiilor de tratament și odihnă în stațiunile balneo-climaterice. Uniunile pe ramuri de producție, sindicatele din toate domeniile deservirii, trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea conștiinței etice și profesionale, la întărirea disciplinei și creșterea solicitudinii membrilor lor față de cerințele oamenilor muncii, iar conducerile organelor de stat și economice respective să ia măsuri ca sesizările, sugestiile și propunerile echipelor de control obștesc să fie analizate și aplicate cu toată răspunderea de unitățile în subordine. Va fi necesar să aducem îmbunătățiri organizării și formelor controlului obștesc pentru ca acesta să capete un caracter permanent, să fie mai exigent, să asigure, în primul rînd, prevenirea lipsurilor, să cuprindă și alte domenii de deservire a populației.Consiliul Central al Sindicatelor a acordat și va trebui să acorde și în viitor o atenție deosebită activității în domeniul legislației muncii, aducînd o contribuție însemnată la aplicarea corectă a legilor, la formarea și dezvoltarea în conștiința celor ce muncesc a sentimentului răspunderii față de proprietatea socialistă, la întărirea disciplinei muncii. Sindicatele au îndrumat îndeaproape activitatea comisiilor pentru soluționarea litigiilor de muncă și a consiliilor de judecată, din care fac parte peste 200 000 de activiști obștești.Ocupîndu-se de activitatea cultural-educativă a sindicatelor, raportul arată că, în perioada dintre cele două con

grese, aceasta a fost mai bogată în conținut, mai variată și a exercitat o însemnată în- rîurire asupra conștiinței celor ce muncesc, a lărgit orizontul lor de cunoștințe. Explicarea și cunoașterea operativă de către colectivele din întreprinderi a sarcinilor de plan, a angajamentelor și realizărilor obținute în întrecerea socialistă, popularizarea prin di verse forme și mijloace a celor mai harnici și pricepuți muncitori, au influențat pozitiv asupra modului de a gîndi și de a munci al majorității co- vîrșitoare a salariaților. Pe baza consultării largi a colectivelor de muncă, ținînd seama de părerile și sugestiile acestora, sindicatele vor trebui să se ocupe mai îndeaproape de îmbunătățirea tematicii și conținutului și de extinderea manifestărilor pe teme tehni- co-economice.Sindicatele să folosească cu mai multă eficiență opinia de masă, toate formele și mijloacele culturale pentru întărirea continuă a disciplinei socialiste. Intr-o măsură mai mare în tematica muncii de educație să fie cuprinse probleme de etică, de comportare în muncă. familie și societate, menite să contribuie la dezvoltarea profilului moral propriu constructorilor socialismului. Numeroasele acțiuni organizate de sindicate sînt menite să contribuie și în viitor la educarea patriotică a celor ce muncesc, la popularizarea hotărîri- lor partidului și statului, la informarea operativă a oamenilor muncii asupra evenimentelor politice interne și internaționale.Sindicatele desfășoară o vie și rodnică activitate în domeniul mișcării artistice de amatori care, datorită îndrumării și condițiilor de care se bucură, a luat o mare amploare. In prezent există peste 120 000 de artiști amatori cuprinși în 7 200 colective artistice ale sindicatelor. Pentru a asigura permanentizarea și dezvoltarea activității artistice de masă, în care s-au manifestat și o seamă de neajunsuri, sindicatele trebuie să acorde o atenție mai mare îmbunătățirii conținutului repertoriului, promovînd cu prioritate lucrări inspirate din viața și preocupările oamenilor muncii, să ridice nivelul calitativ al manifestărilor.Baza materială a muncii culturale s-a dezvoltat continuu, sindicatele dispunînd de peste 300 de cluburi și case de cultură, de circa 5 000 de biblioteci și alte mijloace de culturalizare a maselor. In actualul cincinal, din fondurile sindicatelor sînt destinate în acest scop circa 140 000 000 lei. Menționînd că cu toate acestea sindicatele nu au reușit să cuprindă, pe măsura cerințelor în activitatea cultural-educativă, întreaga masă de salariați, să îmbogățească varietatea formelor de deservire culturală, vorbitorul a arătat o serie de măsuri ce trebuie luate pentru îmbunătățirea în viitor a muncii în această direcție.In continuare, raportorul s-a ocupat de problemele muncii organizatorice. în strînsă legătură cu avîntul impetuos al economiei nationale, al tuturor ramurilor ei, cu creșterea continuă a clasei muncitoare, a nivelului ei de conștiință socialistă și pregătire profesională a sporit forța organizatorică a sindicatelor. Cele 11 646 sindicate existente astăzi în întreprinderi, G.A.S., S.M.T. și comune cuprind peste 4 100 000 de membri, cu a- proape 1 300 000 mai mulți de- cît în anul congresului precedent. Au crescut puternic rîndurile activului sindical. Au fost aduse îmbunătățiri în structura organizatorică a sindicatelor, în raport cu specificul unităților și cerințele locurilor de muncă.Referindu-se la unele deficiențe care s-au manifestat în munca organizatorică, raportorul a spus printre altele : Principalul neajuns constă în aceea că sindicatele nu rezolvă cu operativitate și suficientă competență o serie de probleme legate de activitatea profesională și social-culturală a salariaților.în munca de îndrumare și 

control, consiliile regionale și locale ale sindicatelor ș-au rezumat uneori la indicații cu caracter general, nu au pus întotdeauna accentul pe ceea ce este esențial, specific, în unitățile din diferite ramuri de producție. Consiliul Central a concentrat la nivelul său unele probleme pe care nu le-a putut cuprinde și rezolva întotdeauna în mod operativ. Este necesar — a subliniat vorbitorul — să ne mobilizăm toate forțele de care dispunem pentru creșterea continuă a rolului, răspunderii și autorității sindicatului, ca unitate de bază a mișcării noastre sindicale, în întreaga viață a întreprinderii sau instituției respective.Comitetele uniunilor pe ramuri de producție, organele sindicale teritoriale, evitând tutelarea măruntă, respectînd autonomia sindicatelor, stimu- lînd larg inițiativa lor, vor trebui să le ajute îndeaproape pentru a pătrunde în esența problemelor economice, sociale și culturale ce stau în fața colectivelor de oameni ai muncii, să desfășoare sistematic și corespunzător activitatea organizatorică de educare și mobilizare a maselor, folosind forme și metode de muncă potrivite pentru rezolvarea sarcinilor concrete ce le revin. In relațiile cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor, comitetele sindicatelor trebuie să-și afirme mai din plin rolul de exponenți ai maselor de salariați, să fie intransigente față de neajunsurile ce se manifestă în organizarea și desfășurarea producției, să vegheze la respectarea drepturilor oamenilor muncii, stabilite de legislația noastră socialistă, să rezolve principial problemele, întotdeauna de pe pozițiile îmbinării intereselor personale cu cele ale colectivității.De asemenea, va trebui să acordăm pe viitor o atenție mai mare îmbunătățirii activității uniunilor pe ramuri de producție, să le lărgim atribuțiile, să le creăm cadrul organizatoric necesar pentru a conduce și îndruma direct activitatea sindicatelor din ramura respectivă în problemele de producție, sociale și profesionale specifice acesteia. Totodată, este necesar să precizăm mai bine atribuțiile cop- siliilor sindicale regionale, locale și raionale, ca organe teritoriale, în coordonarea acțiunilor comune ale sindicatelor pe plan local în problemele social-culturale, care nu țin de specificul activității pe ramură de producție. Respectarea democrației muncitorești, activizarea membrilor de sindicat în rezolvarea tuturor problemelor ce stau în fața întreprinderilor sînt îndatoriri principale ale organelor de conducere sindicale. Pentru dezvoltarea pe mai departe a democrației muncitorești, organele sindicale au datoria să dezvolte climatul prielnic criticii și autocriticii constructive, de dezbatere creatoare a problemelor, de confruntare a diferitelor opinii în vederea adoptării celor mai corespunzătoare măsuri, să acorde o mare atenție cererilor și sesizărilor cu care oamenii muncii li se adresează cu tot mai multă încredere : fiecare problemă să fie examinată cu maximum de grijă și atenție și să i se dea o rezolvare promptă și principială. Raportorul a subliniat apoi că va trebui să se promoveze și mai consecvent principiul muncii colective în activitatea organelor de conducere și să se acorde cea mai mare atenție promovării și pregătirii cadrelor de activiști sindicali.în legătură cu proiectul noului Statut, supus dezbaterii și aprobării Congresului, vorbitorul a subliniat însemnătatea prevederilor sale și a arătat că adoptarea și aplicarea lui va face posibilă afirmarea și mai deplină a inițiativei organelor și organizațiilor sindicale, creșterea autorității și competenței lor în îndeplinirea sarcinilor multiple ce le revin.Consiliul Central a hotărît să propună Congresului ca mișcarea sindicală din țara noastră, în totalitatea ei, să poarte denumirea de Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Această denumire exprimă unitatea organizatorică și de acțiune a mișcării sindicale, corespunde rolului și sarcinilor sporite ce îi revin in actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialiste.

Ultima parte a raportului este consacrată activității internaționale a sindicatelor din România. Educate în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist — a spus vorbitorul — sindicatele sprijină întrutotul politica externă a Partidului Comunist Român și a statului nostru, politică corespunzătoare intereselor și năzuințelor clasei muncitoare și ale întregului popor român, la temelia .căreia stau principiile respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Condamnînd cu hotărîre a- gresiunea Statelor Unite în Vietnam, sindicatele din țara noastră, o dată cu întregul popor, își exprimă solidaritatea frățească deplină cu lupta dreaptă și eroică a poporului vietnamez, pentru libertate și independență națională.Subliniind că sindicatele din România desfășoară o bogată activitate pentru întărirea colaborării și unității de acțiune a mișcării sindicale de pretutindeni și că au fost extinse relațiile cu organizații afiliate la F.S.M.. de alte afilieri sau autonome, raportorul a arătat că în prezent ele au legături de prietenie, și colaborare cu organizații sindicale din peste 90 de țări de pe toate continentele. Vom dezvolta și pe mai departe relațiile frățești cu sindicatele din toate țările socialiste, în interesul întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist. Vom lărgi și în viitor contactele și colaborarea cu sindicatele din țările capitaliste, din țările recent eliberate și coloniale, considerînd că prin aceasta ne aducem consecvent contribuția la întărirea și dea»» voltarea unității de acțiune <j mișcării sindicale internaționale.Sindicatele din România ax militat consecvent pentru de> voltarea și întărirea acestei unități și, înainte de toate, pentru consolidarea unității Federației Sindicale Mondiale, din care fac parte încă de la înființarea ei. Preocupate de sporirea continuă a rîndurilor F.S.M., de creșterea eficienței acțiunilor sale, sindicatele noastre s-au străduit să contribuie la îmbunătățirea activității F.S.M. și a organelor sale de conducere, corespunzător gradului de dezvoltare și maturizare a mișcării sindicale din diverse țări, transformărilor survenite în lume în ultimii douăzeci de ani.Ținînd seama de caracterul F.S.M., ca organizație la care aderă de bunăvoie centrale sindicale naționale independente , ce acceptă să-și coordoneze eforturile în lupta pentru satisfacerea unor revendicări și cucerirea unor obiective comune, sindicatele din țara noastră au militat în F.S.M. pentru respectarea autonomiei fiecărei organizații afiliate., neamestec în treburile interne, pentru promovarea unor relații de respect reciproc, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe principiile celei mai largi democrații muncitorești. In acest spirit, sindicatele din Republica Socialistă România își vor îndeplini și pe viitor îndatorirea lor iriternaționalistă, își vor da și pe mai departe contribuția la activitatea F.S.M., la întărirea continuă a rîndurilor sale, la acțiunile menite să dezvolte și să întărească unitatea de acțiune a celor ce muncesc și a sindicatelor lor din întreaga lume în lupta împotriva exploatării, pentru democrație, independență națională, progres social, pentru triumful cauzei păcii și prieteniei între popoare.Subliniind încă o dată angajamentul sindicatelor de a lupta pentru îndeplinirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, vorbitorul a spus în încheiere :In numele Congresului nostru, al milioanelor de membri ai sindicatelor, încredințez partidul, Comitetul său Central, că sindicatele din țara noastră, vor pune întreaga lor forță organizatorică și educativă în slujba cauzei desăvîr- șirii construcției socialiste, vor munci cu abnegație și e- nergie pentru a-și aduce o contribuție tot mai mare la înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor cincinalului, pentru creșterea și întărirea continuă a puterii economice a patriei, înflorirea științei, culturii și artei, ridicarea bunăstării materiale, îmbogățirea vieții spirituale și fericirea minunatului nostru popor.
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siliului de Miniștri, care iau 
loc în loja din dreapta prezi
diului.

Din însărcinarea Consiliului 
Central al Sindicatelor, tova
rășul Constantin Drăgan, pre
ședintele C.C.S., rostește cu
vîntul de deschidere.

Congresul nostru —• a spus 
vorbitorul — este chemat să e- 
xamineze activitatea desfășu
rată de Consiliul Central al 
Sindicatelor, de organele și 
organizațiile sindicale de la 
Congresul din 1960 și pînă în 
prezent — perioadă plină de 
evenimente în viața patriei și 
de mărețe înfăptuiri ale po
porului. Totodată, Congresul 
are sarcina să stabilească pen
tru noua etapă de dezvoltare 
a 'dării, luminată puternic de 
înSuflețitorul program elaborat 
dejpongresul al IX-lea al par
tidului, sarcinile crescînde șl 
de rriare însemnătate ce stau în 
fața sindicatelor noastre în 
operaiîntregului popor de de- 
săvîrșire a construcției socia
liste.

Permiteți-mi ca, în numele 
delegaților, al tuturor partici- 
panților la Congres, să salut 
cu cea mai mare bucurie pre
zența în mijlocul nostru a 
membrilor Comitetului Cen
tral, ai Comitetului Executiv și 
ai Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
general al Comitetului Central, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pre
zența la Congres a membrilor 
Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri.

Adresăm un salut tovărășesc 
tuturor conducătorilor organi
zațiilor de stat și obștești, acti
viștilor de partid, vechilor mi- 
litanți ai mișcării revoluționa
re, tuturor tovarășilor care au 
răspuns invitației de a lua 
parte la Congresul nostru.

Adresăm delegaților sindi
catelor de peste hotare un cald 
salut muncitoresc și tradițio
nala urare „Bine ați venit!“

Delegații au ales apoi prezi
diul Congresului, comisia de 
validare, secretariatul Congre
sului, comisia pentru redacta
rea proiectelor de hotărîri și 
rezoluții.

Congresul a aprobat în una
nimitate următoarea ordine de 
zi:

1. — Raportul de activitate 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România pentru perioada 
ce a trecut de la Congresul pre
cedent al sindicatelor și sarci
nile ce le revin în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

2. — Raportul Comisiei cen
trale de cenzori.

3. — Raportul cu privire la 
proiectul Statutului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

4. —- Alegerea Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și a 
Comisiei centrale de cenzori.

A fost aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului.

Primit cu îndelungi și pu
ternice aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a adus Congresului salu
tul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guver
nului. Cuvîntarea secretarului 
general al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată, în repetate rînduri, 
cu vii aplauze și ovații entu
ziaste.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Constantin 
Drăgan a prezentat Raportul de 
activitate al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

In continuare, Anton Emi-

Al
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I

Am citit cu deosebit interes reportajul-anchetă „Noi și părinții“ și mi-a atras atenția îndeosebi întrebarea: „Cum ați 
vrea să fie familia pe care o 
veți întemeia voi Am organizat eu însumi o anchetă cu aceastăț temă. Pentru a canaliza răspunsurile elevilor către unele aspecte am formulat și cîteva subpuncte la care elevii să se refere în mod deosebit: 1) Din punct de vedere material ; 2) Nivelul cultural și profesional al soților ; 3) Ambii în producție sau nu ? De ce ? ; 4) Ce ideal vă puneți la baza căsătoriei ? ; 5) Ce nu ați~ vrea să vi se întîmple în ‘căsătorie ? ; 6) Ce vă spun părinții despre căsătorie și cum apre- ciați spusele lor ?Mi-au dat răspunsuri 110 elevi din clasa a Xl-a — 51 băieți și 59 fete. Mi se pare semnificativ să relatez cîteva date obținute și să le compar cu cele date de colegii lor și publicate în ziar. Din cei 110 elevi numai 2 băieți au declarat hotărît că nu se vor căsători. Restul răspunsurilor au arătat că problema căsătoriei i-a preocupat pe fiecare într-o oarecare măsură. Fetele au dat răspunsuri mai mature, mai clare și pătrunse de simțul răspunderii. Din aceste răspunsuri am tras unele concluzii privind discuțiile dintre părinți și copii despre căsătorie. Numai 14 băieți și 30 de fete, adică 40 la sută din totalul elevilor care au răspuns la anchetă au discutat cu părinții 

Han, președintele Comisiei cen
trale de cenzori, a prezentat 
raportul acestei Comisii.

Prezentînd activitatea fi
nanciară și gospodărească a 
C.C.S. și a instituțiilor sale 
anexe, raportorul a arătat că 
veniturile mișcării sindicale au 
crescut în 1965 cu 68 la sută 
față de 1961. Principala sursă 
de venituri o constituie cotiza
ția sindicală și taxa de înscri
ere în sindicat. Veniturile sin
dicatelor au crescut datorită 
sporirii continue a salariilor 
oamenilor muncii, precum și 
a numărului membrilor de 
sindicat ca urmare a dezvol
tării în ritm susținut a econo
miei naționale.

Raportul apreciază că fon
durile înscrise în bugetul sin
dicatelor au asigurat mijloa
cele financiare necesare pen
tru satisfacerea nevoilor cul
tural-educative ale 
lor sindicatelor șl pentru 
vitatea organizatorică și 
podărească.

Subliniind că fondurile 
cate de stat pentru asigurările 
sociale au 
47 la sută 
vorbitorul 
viitor este 
o atenție mai mare aplicării 
corecte a prevederilor legale 
în gospodărirea și folosirea a- 
cestor fonduri de către sindi
cate.

Comisia centrală de cenzori 
apreciază că C.C.S. a manifes
tat o grijă permanentă pentru 
rezolvarea operativă a scriso
rilor și sesizărilor oamenilor muncii șl a elaborat măsuri 
care au dus la îmbunătățirea 
continuă a activității în 
ceastă direcție. în viitor va 
trebui să se dea o atenție și 
mai mare rezolvării operative 
a cererilor, reclamațiilor, se
sizărilor și propunerilor oame
nilor muncii, iar organele sln- 

membri- 
acti- 
gos-

alo-

crescut în 1965 cu 
față de anul 1960, 
a subliniat că pe 
necesar să se dea

a-

(Agerpres)

Aspect din timpul lucrărilor Congresului
Foto : O. PLECAN

NOI SI PĂRINȚII"
lor asemenea probleme. Acești tineri mărturiseau cu satisfacție că au primit de la părinți sfaturi foarte bune privind vîrsta cînd să se căsătorească, seriozitatea ce trebuie să domnească în familie, sentimen

Perspectivele
exigențelor
adolescenței

tele care trebuie să-i călăuzească ; unii părinți constituie un frumos exemplu de conviețuire, alții le-au atras atenția a- supra dificultăților ce se pot ivi în căsnicie, cum pot fi ele depășite. Am apreciat prevederea acestor părinți de a-și pregăti copiii pentru viață din toate punctele de vedere și m-a îngrijorat faptul că 60 la sută din tinerii noștri nu au avut asemenea discuții cu părinții. Deși, după cum am a- rătat mai sus, problema îi preocupă pe toți. Unii tineri declară categoric că nici nu vor să discute cu părinții asemenea probleme, chiar dacă aceștia încearcă să le discute. Este drept că sînt puțini la număr și îndeosebi băieți. Se consideră ei înșiși suficient de 

dicale să ia atitudine împotri
va manifestărilor de birocra
tism și superficialitate,,față de 
cei care încalcă legalitatea și 
disciplina de stat.

Raportul a propus ca viitoa
rea Comisie centrală de cen
zori să cuprindă un număr 
mai mare de membri cu pre
gătire economico-financiară în 
vederea desfășurării unei ac
tivități cit mai bune.

în continuarea lucrărilor 
Congresului au început discu
țiile la rapoartele prezentate. 
Au luat cuvîntul delegații : 
Gheorghe Borș, președintele 
Consiliului local al sindicate
lor din București, Mihai Bă- 
dulescu, președintele Comite
tului sindicatului Uzinelor „1 
Mai“ din Ploiești, Petre Con
stantin, miner, șef de brigadă 
la Exploatarea minieră din Lu- 
peni, Mircea Sgrumală, preșe
dintele Consiliului sindica
telor Combinatului siderur
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Galați, Nicolae Moraru, 
președintele Comitetului Uni
unii sindicatelor din întreprin
derile industriei metalurgice și 
construcțiilor de mașini. Elena 
Nae, președinta Comitetului 
sindicatului de la Fabrica de 
confecții și tricotaje „Bucu
rești“, Artenie Pop, președin
tele Comitetului sindicatului 
de la I.F.-Toplița, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Marin Drăcea, președintele 
Comitetului sindicatului Uzi
nei de aluminiu din Slatina.

După-amiază au luat cuvîn
tul prof. ing. Constantin Din- 
culescu, președintele Consiliu
lui național al inginerilor și 
tehnicienilor, Pierre Gensous, 
secretar general adjunct al Fe
derației Sindicale Mondiale, 
Vichente Bălan, președintele 
Consiliului regional al sindica
telor Hunedoara, Ivan F. Sku- 
ratov, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., Constantin Alexei, 

capabili ca să se descurce singuri, deși 95 la sută socotesc căsătoria un act de o importanță capitală. Sigur, că se vor „descurca“ singuri și într-un fel respect această dorință de a avea personalitate ; nu pot 

fi însă de acord ca tînărul, indiferent de vîrstă, să trăiască cu iluzia că într-o asemenea problemă de viață cum este căsătoria, nu are nevoie de un sprijin de lă părinți, îi pot exclude din viața lor. Dintre părinții care nu au discutat cu copiii lor sînt și din a- ceia care declară că nu-i interesează ce vor face copiii, că le lasă lor „inițiativa“ și „independența“. Iată o greșeală, de data aceasta a părinților. La 18 ani poți avea inițiativă și independență, dar aceasta nu explică nici decum indiferența părinților. Părinții trebuie să discute cu tinerii diferitele aspecte ale acestei probleme pe măsură ce le ridică viața și vîrsta.Experiența ne demonstrează

vicepreședinte al Comitetului 
sindicatului de la mina Leșul 
Ursului, Li Șiu-pin, secretar 
al Federației Sindicatelor din 
întreaga Chină, Gheorghe Ca- 
ramfil, director general al U- 
zinei de fibre sintetice Săvi- 
nești, Piotr Gaievschi, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al sindicatelor din R. P. Po
lonă, Cornel Bența, maistru 
oțelar la Uzina „Industria sîr* 
mii“ din Cîmpia Turzii, Roza- 
lia Tier, președinta Comitetu
lui sindicatului Fabricii de în
călțăminte „Solidaritatea“ din 
Oradea, Mihai Liculescu, in
giner șef la Uzinele „Electro- 
putere“ din Craiova.

Tovarășul Nicolae Popa

Ca 
au fost aleși 1 840 de 

reprezentînd cei 
membri ai sindicate- 
care la Congres sînt 
1 826 de delegați.

a 
prezentat apoi Raportul Co
misiei de validare.

în urma verificării docu
mentelor conferințelor locale 
și raionale ale sindicatelor — 
se arată în raport — Comisia 
de validare a constatat că nor
ma de reprezentare stabilită 
de Consiliul Central al Sindi
catelor a fost respectată, 
urmare, 
delegați, 
4 100 000 
lor, din 
prezenți

Din totalul delegaților, 1178 
sînt muncitori, 286 sînt ingi
neri șl tehnicieni, 91 lucrători 
din comerț, 75 personal me- 
dico-sanitar, iar 210 sînt oa
meni de știință, artă, literatu
ră, economiști, învățători și 
profesori, lucrători din presă, 
alți intelectuali și funcționari. 
Din totalul delegaților, 65,7 la 
sută lucrează nemijlocit în 
producție, 1100 de delegați 
provin din industrie, construc
ții și transporturi ; 310 din e- 
conomia forestieră și agricul
tură ; 185 din învățămînt, in
stituții de artă și medico-sani- 
tare ; 245 dm comerț, co
operație și alte ramuri econo
mice și administrative. Din 

cîte greșeli se săvîrșesc dacă-i lăsăm pe ei să se „descurce“ exclusiv singuri, fără a-i îndruma asupra răspunderii ce o vor avea în societate și în familie. Nu pledez pentru dădăceală, pentru amestec cicălitor în treburile fiilor sau fiicelor, dar sînt pentru îndrumarea plină de tact și de grijă a tinerilor aflați în pragul vieții. Ancheta și răspunsurile mi-au dat mult de gîndit și asupra rolului școlii în munca cu tinerii și cu părinții acestora.

Mă gîndesc că ar fi nevoie ca în viitor să avem discuții cu diriginții claselor mai mari, să ne sfătuim în ce fel putem explica elevilor aceste probleme care îi interesează, să colaborăm cu părinții pentru ca în comun să-i pregătim pe tineri pentru viața lor matură.Din cei 108 elevi care au declarat că se vor căsători, toți pun la baza căsătoriei lor sentimentele de iubire, înțelegere, ajutor reciproc, sinceritate. In unanimitate au declarat că nu ar vrea sub nici un motiv să ajungă la divorț. 95 la sută' din fete și 70 la sută din băieți au declarat că doresc ca ambii soți să fie în producție. Toți vor să se căsătorească după ce vor avea o situație creată din punct de ve- 

numărul total al delegaților, 
482 sînt femei.

Dintre delegații aleși, la 
Congres 1 581sînt români, 154 
maghiari, 63 germani șl 42 de 
alte naționalități. Din totalul 
delegaților, 460 au terminat 
școli profesionale și școli de 
maiștri, 464 au absolvit licee, 
școli tehnice și pedagogice, iar 
303 delegați sînt absolvenți ai 
instituțiilor de învățămînt su
perior.

La Congres participă dele
gați decorați cu înalte distinc
ții ale Republicii Socialiste Ro
mânia pentru rezultatele deo
sebite obținute în muncă.

O mare parte din delegații 
veniți direct din producție 
sînt fruntași în întrecerea so
cialistă.

Congresul a validat manda
tele celor 1 840 de delegați.

In ultima parte a ședinței 
au mai vorbit: Teodora Șer- 
șun, președinta Comitetului U- 
niunii sindicatelor din ramura 
bunurilor de consum, Svetozar 
Vukmanovici-Tempo, preșe
dintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din R.S.F. 
Iugoslavia, Maria Făgărășanu, 
președinta Comitetului sindi
catului de la întreprinderea 
„Partizanul Roșu"-Brașov, Ri- 
valdo Scheda, secretar al Con
federației Generale Italiene 
a Muncii, Ioan Jiva, preșe
dintele Consiliului regional al 
sindicatelor din Bacău, Ion 
Radu, președintele Consiliului 
sindicatelor de la Șantierele 
de construcții hidroenergetice 
și de navigație Porțile de Fier, 
Vasile Beraru, directorul gos
podăriei agricole de stat „Ni- 
colae Bălcescu“, regiunea Do- 
brogea, și Gheorghe Petrescu, 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Lucrările Congresului con
tinuă.

dere profesional. Dar nu mai tîrziu de 28 de ani.Referitor la nivelul cultural și profesional al soților, numai 70 la sută au fost de părerea lui Sandu. Fetele în special au acceptat un nivel de pregătire mai mare ca al lor, dar cu toate acestea tot ele au fost cele care au pretins în mod clar „să aibă ultimul cuvînt în casă“. Este de remarcat că dacă la pregătirea profesională s-au mai făcut concesii, în privința nivelului cultural toți pretind partenerului să fie cult, multilateral, cu vederi largi, cu comportări alese.Apreciem ca pozitivă această cerință a tineretului nostru și ea ar trebui să le dea de gîndit în primul rînd lor înșiși, căci se află pe băncile școlii de cultură generală, deci în etapa cînd își formează cultura generală. Nici unul dintre cei 110 tineri n-au declarat că se vor căsători indiferent cu cine și oricum ar fi, numai să iubească.Se mai pot trage încă multe concluzii din ancheta întreprinsă. Deocamdată ne limităm la aceste cîteva constatări din care reiese o trăsătură dominantă : marea majoritate a tineretului se preocupă de a- ceastă problemă. Noi, pedagogii școlii, vom extinde studiul, vom discuta și vom stabili pentru viitor măsuri care să ne faciliteze apropierea de elevi și pe acest plan, al preocupărilor personale, de viață, inițierea lor, pe calea cea mai bună în alfabetul vieții, apropierea de părinți pentru a completa acasă aceste discuții. Tînărul nu trebuie să audă de ici de colo niște lucruri care îl interesează, ci să le afle exact, de la părinți și profesori, de unde este sigur că-i poate veni răspunsul cel mai potrivit, cel mai bun.
TRANDAFIR BĂLAN 

directorul Liceului nr. 1 
Timișoara

Ploile și temperatura mai ridicată din această perioadă au favorizat răsăritul culturilor. Ogoarele și-au îmbrăcat haina de primăvară.Timpul a găsit majoritatea unităților agricole pregătite pentru întreținerea culturilor și combaterea dăunătorilor, lucrări care, în numeroase cooperative de producție se desfășoară cu intensitate.Cele 43 de cooperative agricole din raionul Băilești au terminat prașila întîi la floa- rea-soarelui și la sfecla de zahăr, lucrînd acum intens la cea de-a Il-a prașilă. Țăranii cooperatori din Goicea Mare, întorsura, Băilești, Cioroiași au terminat și cea de-a doua prașilă, într-un timp record.— Ne apropiem de sfîrșit și la prașila I, la porumb.Ce se remarcă, de la început, în această campanie ? In primul rînd, o participare unanimă a țăranilor cooperatori la toate lucrările agricole ; apoi oportunitatea cu care se intervine pe ogor, fo- losindu-se fiecare clipă prielnică de lucru.— Nu putem ști de pe o zi pe alta cum e timpul — ne-au spus interlocutorii noștri de la cooperativa agricolă „23 August“ din Băilești. De aceea căutăm să folosim întreaga zi-lumină, asigurînd forța de muncă necesară ; și vrem să evidențiem faptul că din toți cei 115 tineri din brigăzile de cîmp, nu rămîne nici unul a- casă.— încă de Ia începutul campaniei am stat serios de vorbă cu cei care obișnuiau să mai lipsească — intervine secretarul comitetului U.T.C. pe cooperativă. Am căutat să le dezvoltăm, prin diferite forme ale muncii politice, sentimentul responsabilității, al interesului pentru bunul mers al lucrărilor în cooperativă. Recent, am pornit de la un fapt concret: o comparație a recoltelor obținute anul trecut de diferite brigăzi. Am arătat precis că acolo unde toți membrii brigăzii au fost prezenți permanent la muncă, lucrările s-au putut încadra în timpul optim și, în consecință, recolta a fost mai mare. Anul acesta culturile se prezintă foarte bine. Trebuie să le îngrijim exemplar. Au înțeles cu toții ce au de făcut. Poate să vă confirme și tovarășa ingineră.— Cînd le-am spus că trebuie plivit grîul, n-a mai fost nevoie de alte argumente. în 3 zile, pe 800 de hectare s-au stîrpit buruienile răsărite
Invitația
nr. 44071

sînt puțini, 
acei care pri- 
această invi- 

au rămas mă- 
clipă nedume-

numărul 
ca sem- 
Consiliul 
Studen-

Nu 
cred, 
mind 
tație, 
car o 
riți. Tonul laconic, 
dar surprinzător, ca 
și ineditul tentant 
al ofertelor au fă
cut ca privirile să 
întîrzie mai mult 
pe bucățica drep
tunghiulară de car
ton, încercînd des
cifrări adeseori di
ficile. O asemenea 
invitație am primit 
și noi la redacție; 
purta 
44 071, iar 
natar — 
Asociației 
ților din Institutul 
de Arhitectură, 
București.

Fără alte comen
tarii, iată-ne în sea
ra respectivă pe 
treptele... „Palatu
lui Arhitecturii“. 
De la intrare te 
luau în primire cîți- 
va mușchetari, in- 
vitîndu-te, cu un 
aer distins, de no
blețe și condescen
dență, către o gar
derobă unde erai 
rugat să-ți schimbi 
fulgarinul sau hai
na pe un costum de 
carnaval.

Ai realmente sen
timentul că te afli 
pe un alt tărîm. Pu
țină topografie. Ho
lul mare, numit 
simbolic „place pigalle“, refăcea în 
miniatură vestita 
piață a Parisului 
lui Touluse Lautrec. Frontoane, arabescuri, construcții 

•— ornamentație 
specifică pitorescu
lui acelor vremuri. 
La dreapta, discret 
amenajată — Cafe de la Paix unde os
pătărițe de epocă te 
îmbiau la o cafea... 
reală. în stînga — M o u 1 i n 
de-asupra 
o moară miniatura
lă (tiu însă atît de 
mică, încît să n-o 
vezi) își răsucea 
mustățile paletelor 
în vînt. în sală, de
corul și atmosfera 
specifice timpului 
erau de-adreptul 
uluitoare. Aceasta 
era și principala sa
lă de dans. Trei 
formații orchestra
le — Cometele, Sin
cron, și formația in-

stitutului — se în
treceau în măies
trie și virtuozitate. 
Urmau, pe rînd, ce
lelalte săli (opt in 
total) — una mai 
deosebită decît alta.

Intr-o altă parte 
a clădirii A.D.C. sa- loon. In legătură cu 
aceasta, o explica
ție. Este vorba de o 
tradiție specifică 
studenților arhi- 
tecți. în timpul anu
lui aceștia dau cîte
va teme, numite 
schițe de schițe, ca
re sînt realizate în 
timpul unei zile, 
neavînd nimeni voie

însemnări 
de la carnavalul 

studenjilor- 
arhifecji

să părăsească sala 
de lucru în cele 12 
ore. (Masa li se ser
vește aici). Dacă 
cineva părăsește 
sala sau comite o 
altă „abatere“ este 
declarat „afară din 
concurs“ (de unde 
A.D.C.) și i se anu
lează lucrarea. A. D. C. saloon era, 
așadar, destinat ce
lor „sancționați“.

...Și așa, misterul 
invitației se dezlega 
cu fiecare pas...

Carnavalul a în
ceput conform tra
diției : de la sediul 
rectoratului a fost 
adus în mijlocul ti
nerilor, cu o trăsură 
de epocă, tovarășul 
prof. arh. Ascanio 
Damian, rectorul 
institutului, care i-a 
felicitat pe studenți 
pentru succesele 
frumoase obținute 
la învățătură, urîn- 
du-le o petrecere 
pe măsura acestor 
succese. Aproxima
tiv 2 000 de stu
denți și invitați din 
întreg centrul uni
versitar, ca și elevi 
din cîteva licee, au 
participat la aceas

tă sărbătoare a tine
reții.

Cîțiva studenți au 
ținut să ne împărtășească din impre- 
sile lor. ROXANA SAVIN, ANUL II: „Iată de ce îmi place facultatea noastră : știm să învățăm la înălțimea

rouge : 
intrării

CALENDARULUI

cultură a fostevidenția pegreu. Mențio- fiecare zi, pe

la la

— ne-a confirmat inginera a- gronom Ileana Sălceanu. Altă dată, cînd pe 50 de hectare cu porumb s-a semnalat atacul gîndacului ghebos, tot tinerii au împrăștiat manual, la fiecare cuib în parte, insectofun- gicide. întreaga salvată.— Ați putea cineva ?— E foarte nez însă că în fișele de pontaj toți apar cu aceleași procente. Acum ne pregătim pentru prașila a Il-a la porumb. Totodată, zilnic asigurăm o supraveghere atentă a ogoarelor pentru a interveni acolo unde e nevoie, fie pentru întreținere, fie pentru combaterea dăunătorilor. Mereu trebuie să fim cu un pas înaintea timpului.
★Către seară, poposim Peșteana-Jiu, comună de marginea raionului Gorj. A- vem ca interlocutori pe tovarășii Dumitru Păsărin, președintele cooperativei agricole, și Ana Drăghia, secretară a comitetului U.T.C. pe cooperativă.— La noi, datorită terenurilor în pantă, majoritatea lucrărilor de întreținere a culturilor se execută cu atelajele sau manual, varășul cum am cam pe jumătate din suprafața însămînțată cu porumb.— în alte unități vecine s-a terminat prașila I...— Au, probabil, mai multe brațe de muncă, sau vin oamenii în fiecare zi.Ne adresăm secretarei mitetului U.T.C.— Avem în evidența ganizației peste 120 uteciști— ne spune dînsa. Dar la muncă vin zilnic numai 40-50.— Și ceilalți ce fac?— Merg în altă parte, la gospodăria de stat, stau acasă, știu eu?!...— Prin ce forme a căutat organizația să-i convingă că participarea lor în campania de întreținere a culturilor este deosebit de importantă ?— Am discutat în adunările generale, la cîmp,...— Deci, cu cei care erau de față, dar cu cei care lipseau ?— De altfel — intervine tovarășul președinte — sîntem destul de avansați cu lucrările. Anul trecut, pe timpul 

ne spune to- președinte. Pînă a- efectuat prașila I

studențiiVULTU- ANUL I :

Pof- vii- fi și

precisă. mea a răs- de amena- holului — pigalle“. decoruri realiza- concurs. consumat,

cerințelor, știm să ne și distrăm. Merită să faci totul pentru a te număra printre ei“.DAN REANU,„Ingeniozitatea petrecerii timpului liber ? Atinge înălțimea visului meu pe care mi-1 făuream înainte, ca elev, despre această facultate. Sînt fericit“. MARIANA BUCUR, ANUL IV : „Am participat, de cînd sînt în facultate, și la celelalte carnavaluri ; acesta le întrece pe toate, tiți, însă, anul tor la noi; va mai frumos“.
Am cerut și pă

rerea organizatori
lor — studenții anu
lui V. Ne-a vorbit DAN POPOVICI, ANUL V. GRUPĂ 53 : „Ne pregătim de vreo cîteva săp- tămîhi. Totul a fost stabilit atent, cu minuțiozitate. Fiecare grupă a avut o sarcină Grupa puns jarea „place Multe au fost te prin S-au cred, peste 50 kg de tempera, tuși, vopsea și sute de metri de hîrtie, carton ondulat, serpentine. Băieții s-au întrecut pe ei înșiși“.

Ultimul 
l-a avut 
prof. arh. 
NIO DAMIAN, 
RECTORUL INSTI
TUTULUI : „Este un prilej minunat de a petrece alături de studenți; împreună cu mine se află aici numeroase alte cadre didactice universitare. Frumusețea petrecerii, ingeniozitatea și fantezia cu care au realizat-o studenții este o dovadă în plus de atașament și dragoste față de această facultate“. 

cuvînt 
tovarășul ASCA-

I. ANDREIȚĂ

ăsta, mai însămînțam încă porumb.— Da, da, așa-i, găsește „puntea salvatoare“ și tovarășa secretară. Nu se simte deocamdată lipsa celor care nu vin la muncă...Realitatea este însă cu totul alta, confirmată, de altfel, și de tovarășul Mihai St. Ion, președintele cooperativei a- gricole din comuna Brădești, din raionul învecinat — Fi- liași, cu posibilități și condiții pedoclimatice asemănătoare cu Peșteana-Jiu : „îndată ce s-a zvîntat pămîntul după ploaia de ieri dimineață, oamenii au fost prezenți la cîmp — toți 300 cît cuprind cele 4 brigăzi. Pentru noi nu contează data din calendar. Plantele se dezvoltă foarte bine și trebuie să facem lucrările de întreținere la timp. Cum se spune : „bate fierul cît e cald“. O invitație directă pentru țăranii cooperatori din Peșteana-Jiu !
ï. BISTREANU 
M. DUMITRESCU

După ce mecanizatorul a spart 
crusta și a distrus buruienile, 
porumbul se dezvoltă mai 

viguros

Foto : GH. CUCU

De-o parte și de alta a 
panglicii strălucitoare a și
nelor de ofel se perindă în- 

■ tinderi nesiîrșite de verdea- 
lă punctate ici și colo de 
petele policolore ale satelor 
Înșiruite pe dealurile și 
clmpiile mănoase ale regiu
nii Argeș.

Cu un șuier prelung, lo
comotiva anunță intrarea în 
gara Curtea de Argeș,

Zeci de călători inundă 
peronul. Din mulțime se 
detașează un grup de tineri 
cu serviete și magnetotoane.

Istoria tostei celăfi de 
scaun muntene îi atrage dar 
„călătorului ii stă bine cu 
drumul" și... în scurt timp 
vor trebui să ajungă la 
punctul terminus al drume
ției. Pasagerii aceștia veseli 
— studen/i ai Facultății de 
iilologie a Institutului pe
dagogic din Pitești, se ailă 
Intr-o călătorie de studii.

Cercetările lor vizează 
particularitățile de grai ale 
locuitorilor comunei Dom
nești. Cunoscuți de la con
cursurile artistice de ama
tori, prin talentatul cor ce 
se pregătește să-și serbeze 
75 de ani de activitate, lo-

Drumeție

e- 
Si
se-

au

cititorii din Domnești au o 
bogată tradiție culturală.

Interesul pentru istoria 
comunei Domnești e cu atît 
mai mare, cu cit se obser
va fenomene de interferență 
intre graiul muntean, băști
naș, și cel ardelean al 
migranfilor din părțile 
biului, stabiliți aici, in 
colul al XVIII-lea.

Tocmai aceste iapte 
stimulat interesul studenți
lor Tecău Ileana, Hiru ion, 
Găieșanu Elena, Popescu 
Ștelan și al celorlalți mem
bri ai grupului poposiți pe 
meleagurile argeșene.

Sub conducerea unor ca
dre didactice de la catedra 
de limbă a Institutului, cu 
ajutorul benzii de magneto
fon, ei au întreprins an
chete dialectale în rlndul 
unor „subiecte" vorbind 
ambele graiuri.

Se vor întocmi date pri
vind antroponomia, zooni- 
mia, toponimia precum și 
asupra tuturor fenomenelor 
lingvistice care duc ia in
fluențarea reciprocă a celor 
două graiuri.

Toate aceste dale scripti
ce și înregistrări sonore vor 
fi supuse, unei riguroase in
terpretări științifice, iar re
zultatele vor constitui con
tribuția lor la alcătuirea At
lasului lingvistic român pe 
regiuni.

GOLESCU MIHAJ 
ZAMFIR PARASCHIV 

studenți



Concursul republican de primăvară al seniorilor 
— competiție de început de sezon atletic — a oferit 
cîteva performanțe excelente.

Astfel, am avut ocazia să asistăm la doborîrea 
recordului Iolandei Balaș (de junioare). Erica Stoe- 
nescu a reușit să treacă 1,71 m la înălțime, cu 1 cm 
peste recordul lui Ioli, făcînd primul pas în arena 
performanțelor de valoare internațională.

în ascensiune se arată și sprintul feminin, unde 
s-a întrecut recordul de junioare la 200 m de către 
Ecaterina Vitalioș cu 25,0 sec., s-a egalat recordul 
de junioare la 100 m. de către Sanda Angelescu cu 
12; 1 sec. iar la senioare o a treia atletă româncă 
a reușit să coboare sub 25 sec. (A. Beșuan 24,8 sec.).

O mențiune pentru Ecaterina Nourescu, caje a

ATLETISM

SILVIU DUMITRESCU, antrenor

cîștigat cu siguranță toate cele 3 probe de sprint : 
100, 200 și 400 m.

Nici băieții nu s-au lăsat mai prejos. Niculae Mus
tață a impresionat la 10.000 in, unde .de unul singur, 
avînd doar vîiltul ca adversar, a reușit să bată re
cordul probei, obținînd 29’13", 6.

La această ediție s-a stabilit însă și un ,,record" 
la limita inferioară, în ceea ce privește participarea. 
Au fost probe cu 3 participanți (10 000), cu 4 pâr- 
ticipanți (greutate băieți) cu disputarea directă a 
finalei, fără serii (400 m fete și băieți etc). Au par
ticipat la 33 de probe doar 282 atleți dintre care 
182 din Bucureștii în timp ce la concursul de pri
măvară al juniorilor au fost peste 1.000 participanți.

Intre 13—15 mal la Piatra Neamț și Buzău s-au 
desfășurat jocurile turneului final al campionatului 
republican de juniori la handbal. La Piatra Neamț 
cele patru echipe participante, de băieți, s-au clasat 
in ordine :S.S.F. Buzău (antrenor C. Căpățină) cam
pioană, S.S.E. Tg. Mureș (antrenor Berekmery), 
S.S.E. nr. 2 București (antrenor F. Spier) și S.S.E. 
Petroșeni (antrenor N. Barabaș), iar la Buzău cele 
patru echipe de fete S-au clasat astfel : ,,Start" Tg. 
Mureș (antrenor Helvig) campioană, 8.S;E. 2 Bucu
rești (antrenor Simion), S.S E. Sibiu (antrenor Schus
ter), și S.S.E. Arad (antrenor Boancă și Zilbereisz). 
Echipele, citit cele dé fete cit și cele de băieți, s-au 
prezentat, bine pregătite, fiecare âvînd in formație 
elemente de perspectivă, care vor intra in vederea

HANDBAL
LUCIAN GRIGORESCU, secretar general 

al F.R.H.
NICOLAE NEDEF, antrenor federal

selecționării pentru loturile de junrori. Ele au o bună 
pregătire fizică, din punct de vedere al orientării 
tactice sînt bine instruite. De asemenea, posedă, în 
general, o tehnică corespunzătoare și vădesc! preo
cupări frumoase pentru găsirea unor rezolvări tac
tice corecte^ in funcție de situațiile create in joc. 1n 
mod deosebit s-au evidențiat la băieți : Dumitrescu 
și Văduva (Buzău), Stoica (Tg. Mureș), Belu (Bucu
rești), Cioară (Petroșeni) iar la fete : BUtari, Țopii- 
lan, Ocincea (București), Chirilă, Birthelemer, Topir- 
ceanu (Sibiu), Cordoș, Ruja (Tg. Mureș), Mihailovici 
și Tudor (Arad).

Turneul final a dovedit că atunci cînd se muncește 
cu tragere de inimă, rezultatele bune vin repede.

----------- ----- —------.---- ,
,,Tradiționalul concurs studențesc de nat.ațid" — 

faza pe centrul Universitar București — a avut îoc 
duminică, la bazinul acoperit Floreasca, prilejuind 
o primă confruntare între secțiile de natație ale clu
burilor sportive studențești.

Concursul s-â ridicat la un bun nivel tehnic, su
perior din toate punctele de vedere celui similar des
fășurat anul trecut. Merită apreciată victoria lui 
Andrei Leszay (I.C.F.) asupra Experimentatului- Cor
nel Georgescu (Politehnica) la 100 m liber, cu un 
timp foarte bun — 1'00” 7/10, ca și aceea a Anoăi 
Trohari (I.C.F.) la 100 m spate (1'20" 5/10) sau 
Gheorghe MalârciUc cu 1'16" la 100 m bras, (mâi 
slab s-au prezentat ștafetele). Cînd apreciem nivelul 
tehnic ca fiind bun, ne referim la faptul că perfor-

NATAȚIE

NICOLAE DUMITRESCU, antrenor
IRINA OPRIȘESCU, antrenor

manțele cîștigătorilor — în mare majoritate și îno
tători fruntași — corespund celui de al II-lea ciclu 
al perioadei pregătitoare a antrenamentului.

înotătoarele clubului I.CiF. au cîștigat în clasa
mentul general, reușind o performanță meritorie. 
De cîțiva ani se preconizează organizarea finalei pe 
țară (cu fază intercentre) a acestui concurs univer
sitar. De ce se oprește la etape pe centru, cînd 
concursuri similare au loc și în alte orașe ?

Politehnica (prof. P. Paraschiv) a prezentat o for
mație omogenă, iar fetele de la Universitate (prof. 
Elena Caraiman și Li a Muieșan) au foet pentru ice- 
fiste adversare redutabile.

Consemnăm ca fegretabiM absența sportivilor de 
la Petrol Gaze șî Geologie".

Cele 6 jocuri ale etapei a 8-a a campionatului re
publican de rugbi au scos din nou în evidență, după 
părerea mea, cîteva aspecte legate de cursivitatea, 
spectaculozitatea și eficacitatea jocului de rugbi. 
Este vorba, firește, de cursivitatea incisivă, îmbina
tă cu acțiunile perpendiculare pe butul advers ; de 
spectaculozitatea rezultată din execuții la un înalt 
grad de virtuozitate și în mare viteză, a unei largi 
game de procedee telunico-tactice individuale și co
lective -, de eficacitatea dovedită în destrămarea sis
temelor defensive ce se opun atacului, finalizat prin 
înscrierea a cît mei multe încercări. Deși impor
tanța realizării înlă/hțuite și uneori simultane a aces
tor linii directoare/ ale spiritului jocului este cunos
cută de jucători și tehnicieni, totuși desfășurarea

RUGBI

ANTON GROMAN, antrenor

partidelor etapei menționate a dovedit Inegalitatea 
preocupărilor in privința urmăririi acesteia în pro-. 
cesul de instruire-cntrenamente.

In timp ce Grivița Roșie, de pildă, a atacat, duir ă- 
nică variat și suslfimit în derbiul cu Steaua, acea ș'ri -<
din urmă a iăcut un joc prudent de apărare, re- /,/- 
talul fiind redareia șefiei în clasament. Dinamov ,șBi 
în schimb, deși perseverent: pe linia tocului < jfeh- 
siv și învingătorii duminică, au manifestat și în jocul 
cu Constructoruli aceeași carență devenită ca ta'cte- 
ristică — slabă • finalizare.

M-am referit numai la aspectul desprins di p evo
luția acestor 3 .echipe fruntașe, deoarece cr instituie 
etalonul valoric1 al formațiilor din prima (noastră 
divizie. î

Un portar care a obținut nota 
maximă — 10 : Papuc

ClMPVL DE MEME,
Campionatele europene

de lupte greco - romane
de Fânuș Neagu

Medalie de aur: NICOLAE MARTINESCU

Medalii de bronz: SIMION POPESCU

ION BACIU

știe ce A fost

sta
rnai 
Este 
cînd 

si-

partida de la Bucu- 
petroliștii au cîștigat 
cele două puticte 
în joc. Marea lor 
sta în apărare. Boc

Și 
ajuns

A muncit cu rîvna unui tî- 
năr care 
marea ?
in lotul republican,

VICTORII ROMÂNEȘTI LA

(Agerpres)

DE

EDUCAȚIE puțină educație fi-

(Desene de NEAGU RADULESCU)

(Desen de NEAGU RĂDULESCU)

O explicație ar fi că în ultimii șase
Si eu care vroiam să mai fac 

cu ei puțină matematică in 
ora de educație fizică.

Ne- Mi- din de

glezi au cîștigat cu scorul 2—1 (1—0).

— Azi ce joc să inventăm ? 
ELEVUL: nu s-ar putea să in

ventăm 
zică ?

An-că în de-

FIZICA

Strehaia am solicitat tovarășului ION 
cu proble- 
Comitetului

Fotbal pe toate meridianele

BAIO-ANCHETÄ PRIN CÎTEVA ȘCOLI DIN REGIUNEA OLTENIA '

fv BUCUBESm

laminarea 
medaliei olimpice 

austriece 
unor personalități 

ale sportului 
românesc

Etapa de la mijlocul lui 
mai, a rezolvat problema 
cîștigătorului. Anunțînd că 
Rapid din nou nu ia ni
mic, dau glas durerii giu- 
leștene. Duminică s-a vă
zut că și trompetul care 
îi însoțea peste tot pe 
rapidiști (cel care cînta ca 
nimeni altul : I-Iai la 
groapa cu furnici s-a ali
niat simpatizanților Pe
trolului. Este firesc, publi
cul totdeauna iubește pe 
învingătorii merituoși.

în 
rești, 
ușor 
puse 
forță 
(ta special el) Florea 
Mocanu (Pahonțu, 
într-un punct critic — vîr- 
sta — nu mi s-a părut mai 
puțin sigur) se descurca 
în fața oricărei înaintări 
de la noi. Iar cînd greșesc 
ei, se ridică fantastic Mi- 
hai Ionescu — pantera 
blondă — și culege min
gi imparabile. Zi de zi 
acest Ionescu ne demon
strează marele său talent. 
O perioadă, aceea care a 
coincis cu preliminariile 
Campionatului Mondial, 
nu am avut portari, 
ci mai mult niște um
bre, dar iată, s-a ridi
cat acum o adevărată eli
tă de paznici ai buturilor 
— și asta nu poate decît 
să ne bucure. Ionescu, Su- 
ciu, Constantinescu, Pa
puc, Niculescu — 5 nume 
care continuă o mare tra
diție, fiindcă România în 
ce privește portarii de 
fotbal s-a situat totdeauna 
la loc de cinste în Europa. 
David, Pavlovici, Zombo- 
ri, Voinescu au intrat în 
legendă și toți bobocii 
care își julesc genunchii 
de miile de terenuri cu 
porți improvizate dintr-o 
șapcă și o sanda, îi slă
vesc în poveștile lor. 
Avea dreptate Petschov- 
schi cînd îi spunea odată 
lui Ion Chirilă : „Dumnea
voastră, ziariștii sportivi, 
ați săvîrșit o singură gre
șeală : aceea că ați spulbe" 
rat mitul vedetei“. Acest 
mit renaște, și este foar
te bine... Păcat însă că 
nu răsar, nu cresc și oa
meni care să susțină linii
le de atac. Socotiți-i pe 
degetele de Ia o mină pe 
înaintașii care s-au impus 
în ultimii ani și o să ve
deți că aveți prea multe 
degete.

Dar să ne întoarcem la 
ale noastre. Petrolul, la 5 
puncte distanță de Rapid, 
a intrat, pot zice, în po-

sesia titlului. Surprizele 
despre care se face atît 
caz în fotbal, nu mai sînt 
posibile în zona de sus a 
clasamentului. Giuleșteriii, 
care puteau acuza pe un 
arbitru sau pe altul că 
i-a frustat de un gol, în 
cutare partidă, sînt la ora 
actuală în declin. Prea 
subțire, prea firavă a- 
ceastă echipă antrenată de 
Valentin Stanescu. Ca să 
fiu drept, și puțin neno
rocoasă. Spunînd aceasta 
mă gîndesc la minutul 90 
de la. Pitești. Este stupid 
să încasezi bătaie în ulti
mele secunde. Dar Piteș- 
tiul este o echipă foarte 
periculoasă, capabilă 
mari performanțe.

Steaua nu-și găsește 
dența. După meciul 
Vasco da Gama, (ați 
zut Cît de liber joacă bra
zilienii, fundașii lor nu se 
lipesc de adversari cum 
fac ai noștri, și asta dă 
cursivitate jocului, creează 
spectaculozitate), militarii 
au reușit doar să smulgă 
cu chiu cu vai un punct 
de la Dinamo. Pavlovici 
încurcă totul la înaintare. 
Absolut totul. Cred că tiu 
muncește și că .a fost prea 
răsfățat.

Scorul de 3—3 realizat 
de Iași în compania 
versității din Cluj, 
făcut să mă gîndesc 
nostalgie la vremea 
într-un meci se marcau 
atîtea goluri cam cît se 
marcă acum într-o etapă.

în josul clasamentului, 
mare gălăgie. Gălățenii 
care vor pleca în B, căci 
prea tîrziu s-au pus pe 
picioare, au băgat groaza 
în arădani. Ce se întîm- 
plă în orașul de pe Mu
reș, vechi leagăn al școlii 
românești de fotbal, nu 
mai înțeleg. Textiliștii 
parcă și-au aplicat plumb 
pe tălpile bocancilor. Dacă 
aș fi superstițios, aș spu
ne că soarta se răzbună ; 
în anii trectiți U.T.A. cu 
4—5 etape înainte de sfîr- 
șitul campionatului, icînd 
se afla de acum la adă
post de orice primejdie, 
azvîrlea punctele într-un 
mod nepermis, ca să nu-i 
spun dubios. în orice caz, 
mi-ar părea rău să-i văd 
luînd trenul spre Roșiori 
sau Piatra Neamț.

Bătălia pentru evitarea 
retrogradării — iată 
gurul lucru care ne 
cheamă în tribune, 
prea puțin, mai ales 
cîmpul de bătaie se 
tuează în afara Bucureș- 
tiului.

Cind In toamna anului 1959, 
la Spattachiadd tineretului, Nicolae Martinescu orimea diplo
ma de campion at raionului 
Făurei la trîntă, nimănui nu l-a 
trecut prin cap că acest tinăr, 
pe atunci în virstă de 19 ani, 
avea „stoiâ" de mare sportiv. 
Un singur om însă l-a privit 
cu alfi ochi. Era antrenorul lup
tătorilor gălăleni, Stelan Babin. 
El văzuse torța acestui tinăr, 
dirzenia cu care a întrecut cei
lalți flăcăi din satele și comu
nele raionului Făurei. $i n-a stat 
pe glnduri; după cîteva zile s-a 
dus in comuna Vicșani, acolo 
unde locuia Martinescu. Părinții 
i-au respins in fel și chip insis
tențele de a pleca la Galați. In
tr-o bună zi insă, pe la începu
tul lui ’60 Martinescu se numă
ra printre luptătorii echipei Si- 
derurgistul (acum Oțelul) Galați.

vrea. Ur- 
selecționat 

și nu
mai după un an a devenit 
campion al țării la categoria 
grea. A iost primul pas pe dru
mul care avea să-l ducă spre 
marile performanțe sportive, in 
1962 cucerește medalia de ar
gint la Balcaniada de la Atena 
și în aceiași an se clasează pe 
locul 5 la campionatele mon
diale de la Toledo (S.U.A.). A- 
poi, în 1963 cucerește titlul de 
vicecampion mondial la Hei- 
singborg (Suedia) șl cel de cam
pion balcanic la Istanbul. I.a 
Jocurile Olimpice de la Tokio 
Martinescu se clasează la „se
migrea" pe locul 4 și tot în '64 
recucerește titlul de campion 
balcanic la Constanta. Anul tre
cut, după ce pentru a

treia oară în posesia titlului 
de campion bal/canic se clasea
ză pe locul 6 la compiong.tele 
mondiale de la Tampere (Fin
landa).

Iată însă, că agențiile de pre
să au anunsțat duminică o nouă 
victorie de prestigiu a luptăto
rului nostru Nicolae Martines- cu. El a cucerit la întrecerile 
campionatelor europene de lup
te greco-romane — MEDALIA 
DE AUR — la categoria semi
grea. In sala Gruga din Essen 
(R. F. Germană) a răsunat sîm- 
bătă, la miezul nopții, Imnul de 
stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. II felicităm din toată ini
ma. Ii felicităm, de asemenea șt 
pe ceilalți doi sportivi, Ion Ba- 
ciu și Simion Popescu, ambii 
clasați pe locul III, care au cu
cerit medalii de bronz.

, în cadrul unei scurte solemnități, care a avut loc luni la amiază, ambasadorul Austriei, Johann Manz, din însărcinarea președintelui federal al acestei țări, a înmî- nat medalia olimpică austriacă unor personalități ale sportului românesc. La cuvintele de înaltă apreciere adresate participării sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă de la Innsbruck, a răspuns Emil Ghibu, vicepreședinte al U.C.F.S.Cu acest prilej a avut loc o recepție.
Ralph Boston: 8,14 m

La Fresno, California, s-a 
desfășurat un concurs de atle
tism la care au participat O se
rie de atleți fruntași din S.U.A. 
Iată citeva din rezultatele înre
gistrate : masculin; suliță: John 
Tushaus 77,81 m ; disc : Oerler 
59,44 m ; 440 yarzi gardtiri:
Mike Douglas 51"2/1O; 5 mile 
George Scott 14’41"; lungime 
Ralph Boston 8,14 m ; 100 yarzi 
Dârei Newman 9”4/i0 ; înălțime 
Jolm Dobroth 2,13 m.

— Ce se vede, băieți ?
— Nimic, nea Pahonțule, Rapidul de București a mai 

raiat" o dată.

• Pe stadionul Morumbi intr-un meci internațional, echipa de fotbal secundă a Braziliei a terminat ta egalitate : 1—1 (1—0) cu selecționata Chile. Au marcat Rinaldo și respectiv Tavares.• Echipa engleză de fotbal West Bromwich Albion care se află in turneu in Peru a jucat la Lima cu echipa locală Sporting Lisabona. Fotbaliștii en-

• Turneul internațional fotbal de la Addis Abeba pentru Cupa de est a Africii a fost cîștigat de echipa Etiopiei, în meciul final fotbaliștii etiopieni au terminat la egalitate : 1—1 cu au fost datorită bun.

Odată cu primele file ale abecedarului, școlarul își însușește pe terenuri, sau în sălile de sport și abc-ul culturii fizice. Avînd un rol însemnat în formarea și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, ora școlară de educație fizică se bucură cu fiecare an de o preocupare mai atentă din partea direcției școlilor, profesorilor și elevilor.în legătură cu felul cum se desfășoară ora de educație fizică, redacția a organizat un raid-anchetă prin mai multe școli de cultură generală, profesionale și licee din regiunea Oltenia.
Prof. TITU MERFU, ins

pector metodist în secția de 
învățămînt a Sfatului popular 
regional Oltenia :„în acest an de învățămînt am reușit să acoperim cu cadre didactice toate catedrele de educație fizică. E drept, deocamdată majoritatea profesorilor predau ora deechipa Sudanului. Ei declarați învingători unui golaveraj mai

educație fizică, fără a fi specialiști.Această soluție, cea mai fericită, deoarece la ora toate eforturile nu dispunem încă măr corespunzător specializate, iar în ioane prezența acestora este cu mult sub nivelul cerințelor. Așa stînd lucrurile, cabinetele, pedagogice ar trebui să aibă un rol deosebit de activ în pregătirea cadrelor. Din păcate însă, cabinetele raionale desfășoară încă o activitate sporadică, la îiitîmplare, iar cabinetul regional este aproape inexistent.In vizita noastră în regiunea Oltenia ne-am oprit și în comuna Coșoveni din raionul Craiova. Aici directorul școlii, tov. Constantin Rusescu, ne-a invitat pentru început la clasa I, care avea în program oră de sport. Apro- piindu-ne, spre surprinderea noastră, din clasă se auzea o

evident nu s-a impus, actuală cu întreprinse de un nude cadre unele ra-

ORA

melodie cîntată în cor. dumerirea a ținut puțin, cuții elevi ieșiți bănci executau exerciții gimnastică cîntînd.învățătoarea Victoria toci ne-a explicat cursul anilor din învățămînt a observat că acest mod de desfășurare a orelor de educație fizică este mult mai a- trăgător, „dezvoltă interesul pentru educația fizică și se adaptează excelent la copiii care de-abea au trecut pragul școlii“.La - ‘ ‘ ............părerea 
ȚUCA, secretar 
mele de școli al 
raional U.T.C.„Absolvenții de li s-a încredințat educație fizică sînt la primul an în învățămînt. Astfel, ei sînt obligați să predea fără experiență pedagogică, o materie la care nu s-au pregătit.De asemenea, în afara acestora, orele de sport sînt repar-

liceu cărora catedra de

tizate în continuare unor cadre cu experiență (directori de școală), dar care nu reușesc să le țină cu regultaritate.Așa se mai petrec lucrurile în comunele Lupșa sau Menți. De aceea, încă în multe școli din raionul nostru ora de sport este înlocuită prin ore de meditație sau prin diverse concursuri care n-au nimic comun cu pregătirea sportivă a elevilor“.Asemenea situații se prezintă și în alte școli din acest raion. Un singur exemplu : Școala generală de 8 ani din comuna Corcova. Iată titlurile cîtorva lecții de... sport : „lupta cocoșilor“, joc de atenție și forță; „poșta merge“ și altele ca „mersul pe cartoane“, „mingea prin tunel“., De la prima lectură se observă că nici unul dintre jocuri nu are nici o tangență cu programa școlară. Cum de-a acceptat, direcția școlii, secția raională de învățămînt desfășurarea unor asemenea ore de educa-

ție fizică ? și aceasta ani de zile nici un inspector al secției raionale de învățămînt n-a asistat la vreo oră de sport.în comunele rov și altele Strehaia, lipsa ale sportive desfășurare a face ca de cele ori la orele fizică să predomine jocurile de atenție (cunoașterea unor personalități) etc.
Prof. MIRCEA BÂȚOI de 

la Liceul nr. 2 din Caracal 
ne spunea:„Cercurile pedagogice ar putea să împrospăteze unele cunoștințe, dar nici vorbă să califice un profesor de matematică pentru... sport. Ele ar trebui să aibă o activitate lunară, nu trimestrială, cu o tematică bogată. O singură lecție trimestrială este de departe ineficace.Inginer DUMITRU PE- 
TRlCĂ, directorul școlii pro
fesionale de mecanici agri
coli — S.M.T. Filiași:„Activitatea pe care o vor desfășura absolvenții acestei școli în meseria lor, precum și dorința lor firească de a practica sportul, au convins conducerea școlii să se îngrijească de asigurarea tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a orei de educație fizică. în școală există echipament sportiv pentru atletism, gimnastică, handbal, volei, fotbal, Elevii, cu propriile lor for-

Corcova, Ji- din raionul unor materi- pentru buna acestor ore, mai multe de educație

țe, și-au amenajat terenuri de volei, handbal, fotbal, groapă pentru sărituri.O situație deosebită arn întîlnit la Liceul nr. 4 din Craiova. Aici profesorul de e- ducație fizică, AUREL PREDA, încerca să ne convingă că pentru clasele a Xl-a nu este rău ca orele de educație fizică, desfășurate în condiții mai puțin corespunzătoare, să fie cedate pentru meditații la limba ro- mînă sau la fizică. Elevii au mult de învățat pentru maturitate...într-adevăr, cerințele de învățătură pentru elevii din clasele a Xl-a sînt mai mari. Cu atît mai mult, relaxarea, recrearea pe care le-o oferă ora de educație fizică este mai necesară, contribuie ca noile cunoștințe teoretice să fie mai ușor și trainic asimilate. *Desigur, desfășurarea orei de educație fizică însumează numeroase alte aspecte pe care nu am reușit să le cuprindem în acest material.Invităm, de aceea, profesori de educație fizică, pedagogi și specialiști să scrie ziarului, să ne împărtășească păreri, să propună soluții in legătură cu mai buna desfășurare a orei de educație fizică, în legătură cu creșterea eficienței ei în scopul antrenării fiecărui elev ticarea sportului. în prac-
VASILE RANGA
TIMIȘ VASILIU
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIEră într-o seară de aprilie. Ca de obicei am trecut pe la sediul comitetului U.T.C. din comuna Segar- cea. Eram obișnuit ca la a- întîlnesc aici peceastă oră săsecretar și cîțiva membri ai comitetului U.T.C., dar în cameră erau încă vreo zece tineri. Am participat în seara aceea la o discuție deosebit de interesantă, aș putea spune chiar emoționantă. Tinerii despre care vorbeam, împliniseră 26 de ani și fuseseră, la vremea respectivă, unii dintre ei, eliberați din drepturile și îndatoririle de uteciști. Studiind Documentele Congresului U.T.C., ei au aflat că după împlinirea vîrstei de 26 de ani pot continua, dacă doresc, să activeze în rîndurile organizației U.T.C., rămînînd mai departe uteciști cu toate drepturile și îndatoririle statutare. Tocmai vorbea Virgil Bratu, un tînăr pe care l-am îndrăgit din prima zi a venirii mele ca instructor al comitetului raional U.T.C. pentru această comună.„Mă întrebați de ce vreau să rămîn în continuare în U.T.C. ? (îi spunea el secretarului). Sînt atîtea de spus, încît nu știu cu ce să încep“.Nu numai că a avut cu ce începe, dar, prin cele povestite ne-a impresionat pe toți cei de față. A început să vorbească despre acei ani clocotitori de după eliberare cînd, le chemarea partidului, mii de tineri s-au înrolat în brigăzile de construcție. Bratu a lucrat Ia construcția liniei ferate Bum- bești-Livezeni. „Aici mi s-au deschis ochii, spunea el, aici am aflat care este rolul și locul meu în ție a noii Au urmat de aici din cist din 1950, a continuat Bratu Virgil. Sînt mai bine de 15 ani de atunci. Organizația U.T.C. m-a educat, m-a crescut, m-a ajutat să devin un om folositor țării. Iată de ce nu mă pot despărți așa ușor de activitatea din organizația noastră comunistă“. Au vorbit toți cei de față, toți privind nostalgic, depănîndu-și amin-

tirile din cei mai frumoși ani ai tinereții.în zilele următoare alți și alți tineri care au depășit vîrsta de 26 de ani au cerut să rămînă mai departe membri ai organizației noastre.întrebîndu-i de ce doresc a- cest lucru, în răspunsul lor au făcut un bilanț al celor mai interesante acțiuni inițiate de organizația U.T.C., acțiuni care, prin conținutul lor le-au fost de un real folos în munca

cooperativa noastră agricolă în 1970“. Pe bază de cifre și fapte s-a purtat o discuție concretă și mobilizatoare.De neuitat sînt întîlnirile cu activiști de partid și de stat cu prilejul cărora s-a discutat despre trecutul de luptă al partidului nostru, despre rolul și scopul organizației U.T.C. Legat de lupta partidului pentru fericirea poporului, deosebit de instructive au fost vizi-
SEARĂ DE
AMINTIRI

Plecarea la Moscova a delegației

Uniunii Tineretului Comunist care va

participa la lucrările Congresului U.T.C. L

Luni după amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Moscova, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist condusă de tovarășul Petru Enache, prim secretar al C.C. al U.T.C. care va participa la lucrările celui de-al XV-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist Leninist.Din delegație fac parte tovarășii Floarea Ispas, secretar al C.C. al U.T.C. și Ion A. Po- pescu, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C., prim se-

cretar al Comitetului regional Dobrogea al U.T.C.La plecare, pe Aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășii Mircea An- gelescu și Vasile Nicolcioiu, secretari ai C.C. al U.T.C., de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C. Au fost, de asemenea, de față A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. în Republica Socialistă România, funcționari ai ambasadei U.R.S.S.
Noul grup de 200 MW de la
Centrala electrică Luduș. Pu
terea lut este aproape egală
cu a hidrocentralei de la

Bicaz

Foto : AGERPRES

opera de construc- orînduiri sociale“, apoi alte amintiri, comună. „Sînt ute-

de fiecare zi, în pregătirea lor, în lămurirea unor probleme ca- re-i preocupau. Despre aceste acțiuni aș vrea să vorbesc mai pe larg. întotdeauna am socotit că fiecare activitate a organizației U.T.C. trebuie să răspundă preocupărilor tinerilor.Am îndrumat organizațiile U.T.C. să pună în dezbaterea tinerilor probleme din cele mai diferite, bineînțeles, după o amplă consultare a tuturor uteciștilor. Așa s-au născut teme noi, idei interesante, cărora organizațiile U.T;C. le-au dat viață.îmi amintesc și eu, și-au amintit și „veteranii“ organizației noastre, de care vorbeam la început, de adunările generale U.T.C. în care s-a discutat despre munca tinerilor din cooperativă, despre posibilitățile pe care le au muncind în cooperativă de a-și pune în valoare calitățile personale. Au participat președinți, ingineri agronomi și zootehniști, brigadieri, ba chiar și alți cooperatori. Era și firesc. Comuna are 1 400 de uteciști prezenți mereu pe tarlalele cooperativelor agricole, în viile renumite nu numai în țară, ci și peste graniță.în cooperativa agricolă „U- nirea“ o altă adunare generală a avut tema „Cum va arăta

tele la Muzeul de istorie din Craiova.în zootehnie, la cele două cooperative agricole de producție, lucrează numeroși tineri. Pentru ei și pentru ceilalți îngrijitori de animale, organizațiile U.T.C. au inițiat acțiuni specifice. Concursurile gen „Cine știe, cîștigă“, „Ora crescătorului de animale“, folosite pentru a populariza metodele noi în îngrijirea animalelor, întîlnirile tinerilor cu in-

ginerii zootehniști, cu zooteh- niștii fruntași de la gospodăria agricolă de stat, au constituit tot atîtea prilejuri de îmbogățire ă cunoștințelor în această frumoasă meserie.în acea seară s-a discutat mult despre acțiunile organizate cu privire la comportarea tinerilor în viață și în societate, Ia care au fost invitați juriști din orașul Craiova, despre întîlnirile președintelui Sfatului popular comunal cu tinerii, unde s-a discutat despre drepturile și. îndatoririle tînărului cetățean al patriei noastre. Fetele au povestit despre cercurile de croitorie, broderie, gospodărie pe care le frecventează ; alții au povestit despre serile distractive, despre cursurile de învățarea dansurilor moderne, despre duminicile cultural-sportive, acțiuni de muncă patriotică... Dar oricît aș încerca să redau în cîteva rînduri tot ce s-a discutat în acele seri, ar fi practic imposibil. Ascultînd însă discuțiile tinerilor, urmă- rindu-le atît eu cît și toți ceilalți tineri din activul U.T.C. pe comună, am tras o concluzie pe care am și început s-o traducem în viață : aceea de a îmbogăți continuu activitatea de organizație, de a răspunde și mai bine, prin activitățile organizate, preocupărilor, dorințelor tinerilor, într-un cuvînt, de a le crea în continuare, amintiri frumoase, de neuitat.
ION VOICU 

instructor al Comitetului 
raional Craiova al U.T.C. 
pentru comuna Seqarcea

INFORMAȚIIîn ziua de 16 mai 1966, Comisia Electorală Centrală pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională s-a întrunit în ședință de lucru sub președinția tovarășului A- vram Bunaciu, președintele comisiei.Comisia electorală a adoptat hotărîri, potrivit Legii nr. 9/1952, în legătură cu alegerea unui deputat în circumscripția electorală vacantă nr. Tei, orașul București, care avea loc la 10 iulie 1966. 10 va
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a pie

cat luni seara spre Republica Socialistă Cehoslovacă, unde va face o vizită la invitația ministrului afacerilor externe, Vaclav David.La plecare, în Gara de nord, a fost salutat de Adrian Di- mitriu, ministrul justiției, de adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister.Au fost de față Karel Ko- marek, consilier al Ambasadei R.S. Cehoslovace și Jozsef Vince, R. P. Ungare. la București, ambasadorul(Agerpres)
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în această săptămînă, co

mentatorii noștri s-au oprit 
asupra situației din Repu
blica Dominicană în preaj
ma alegerilor generale, pre
cum și asupra sesiunii de Ia 
Bergen a Consiliului Mini
sterial A.E.L.S.
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Joc moldovenesc lingă străvechea cetate a Sucevei

Foto ; AGERPRES

REVISTE
apărut nr. 3 al revistei „ViataA 

românească", număr închinat ani
versării a 60 de ani de la apariția 
primului număr. Din 1906, anul ta
tii al revistei, pînă la prezentul 
număr aniversar, publicația a avut 
mari merite In dezvoltarea cultu
rii naționale, constituind o adevă
rată școală a generalii Întregi de 
literali români dl căror talent scrii
toricesc revista l-a pus In valoare 
cu generozitate decenii în șir. Con
dusă de spiritul critic de mare pres
tigiu al lui Garabet Ibrăileanu, re
vista a urmărit să fie tribuna unei 
largi reuniuni scriitoricești, pagi
nile ei fiind deschise talentului au
tentic atît de bogat roditor pe cu
prinsul Întregii țări. Mihail Sa- 
doveanu, G. Călinescu sînt cl/iva 
dintre scriitorii și criticii revistei. 
O largă pleiadă de personalități 
ale culturii noastre a contribuit la 
constituirea prestigiului inegalabil 
al „Vieții românești". In numărul 
aniversar (martie 1966) scriitori, 
critici, colaboratori de toate vlrs- 
tele semnează articole, studii, evo
cări, subliniind direcțiile principale 
din activitatea revistei, a celor 
care au condus-o ori au colaborat, 
explicînd, uneori detaliat, contri
buția revistei la dezvoltarea litera
turii, criticii, esteticii, a mișcării 
de idei In cultura română. Dar 
așa cum scrie George Ivașcu („Via
ța românească în retrospectivă")

e măsură ce data alegerilor generale (1 iunie) se apropie, viața politică dominicană cunoaște o intensificare a presiunilor elementelor de dreapta. încă în urmă

românească“

cu cîteva săptămîni, candidatul la președinție al Partidului Revoluționar Dominican, Juan Bosch, avertiza într-o emisiune de radio că în țară există 
„o mișcare organizată în scopul 
de a nu accepta rezultatul a- legerilor". Această mișcare, preciza Bosch, este formată din elementele de dreapta ca- re-1 sprijină pe fostul președinte Joaquin Balaguer și care sînt gata să recurgă la orice mijloace spre a împiedica instaurarea unui gu,vern democratic. O relevare a agenției 
U.P.I. semnala faptul că Bosch a primit într-o singură zi 18 scrisori de amenințare cu 
moartea „în cazul în care va 
cîștiga alegerile“. Ceea ce face să se presupună că forțele extremiste de dreapta nu au renunțat la intenția de a arunca din nou țara în viitoarea războiului civil.

care au marcat împlinirea unui an de la debarcarea trupelor americane au avut valoarea u- nui avertisment la adresa tuturor acelor forțe care încearcă să împiedice rezolvarea problemelor dominicane de către însuși poporul dominican.E semnificativ faptul că, tocmai sub presiunea puternicului curent popular, guvernul provizoriu dominican a reînnoit, insistent, în ultimele zile cererile privind retragerea imediată din țară a forțelor in- ter-americane. Agenția U.P.I. informa că guvernul dominican a revendicat miercurea trecută președintelui Uruguay- ului, Antonio Heber, să ceară Consiliului O.S.A. să retragă, în cel mult 30 de zile, trupele interamericane din Republica Dominicană. în același timp, reprezentantul guvernului dominican, Alvarez Aybar, se a- flă într-un turneu prin țările Americii Latine pentru a obține sprijin în această problemă de la țările respective.Criza dominicană — parte componentă a situației politice latino-americane, criză rezultată din presiunile nord-americane asupra acestei țări — nu și-a găsit încă deznodămîn- tul. O soluționare echitabilă și durabilă nu poate exista decît respectîndu-se interesele fundamentale ale țării, dreptul poporului dominican de a-și rezolva singur problemele sale.

„A

un număr

aniversar
face retrospectiva revistei care 

a apărut în martie 1906 la Iași în
seamnă în bună măsură a face o 
secțiune transversală în istoria cul
turală a secolului XX, așa cum se 
dezvoltă ea pe aria culturală ro
mânească".

Despre etapele „Vieții românești*, 
adică biografia revistei, scrie Con
stantin Ciopraga, iar istoricul li
terar Al. Piru analizează teoria 
specificului național elaborată si 
promovată îndeosebi de G. Ibrăi
leanu și Mihai Ralea. Un intere
sant articol informativ semnează 
Eugenia Tudor : Debuturi la ,«Via
ța românească", a cărui concluzie 
ce se impune scoate încă o dată în 
relief caracterul antiexclusivist, 
nenormativ al ideologiei 
principala preocupare a 
fiind aceea de a promova 
ra bună, realistă, izvorîtă 
litățile noastre, indiferent 
sta și proveniența geografică

literare, 
revistei 
llteratu- 
din rea- 
de vlr- 

a 
scriitorilor români („Toți scriitorii 
de seamă ai ultimelor decenii s-au 
perindat prin paginile acestei 
viste, unde acum stau alături 
scriitori maturi ca C. Stere si 
Sadoveanu și scriitori tineri 
ultimă generație" — G. Călinescu, 
1933).

O secțiune este dedicată texte
lor inedite : Al. Philippide, M. Ra
lea („Rectificări asupra ideologiei 
„Viefii românești"), Ionel Teodo- 
reanu, Hortensia Papadat—Benges- 
cu (Străina, fragment de roman), 
Claudia Millian Minulescu, M. Co- 
dreanu și Al. O. Teodoreanu. In 
paginile intitulate Studii, Paul Geor- 
gescu, Adrian Marino, Matei Căli
nescu, I. Negoițescu, P. Comar- 
nescu, Vladimir Slreinu, Cornelia 
Ștefănescu analizează aspecte din 
activitatea unor scriitori și critici 
ai revistei. La Miscellanea,, Șer- 
ban Cioculescu comentează inliiul 
număr al „Vieții românești'.

Evocări, amintiri, mărturii, sem
nează : Mihai Carp, Demostene 
Botez, Otilia Cazimir, Iorgu Ior
dan, Laurențiu Preufescu, D. I. 
Suchianu, (excelente amintiri de la 
„Viata românească"), Henriette 
Yvonne Stahl, M. Sevastos, Elena 
Piru și AL Al. Leontescu.

re
de 
M. 
de

C. S,

în cursul săptămînii trecute, extremiștii de dreapta au provocat numeroase incidente în orașele de provincie. în cursul unui asemenea incident, care s-a produs în localitatea Los Llanos, situată în apropiere de Santo Domingo, au fost înregistrați morți și răniți. Alte incidente s-au înregistrat în lo-calitățile El Valle și San Cristobal. Eșuînd pînă acum înmanevrele pentru acapararea puterii, dreapta, sprijinită de șefii militari, își îndreaptă, pa- re-se, efortul spre crearea unei stări de tensiune care să intimideze corpul electoral și să împiedice o victorie categorică a moderaților.în cadrul unei conferințe de presă la Santo Domingo, Juan Bosch a anunțat că renunță la voturile pe care le-ar primi din partea mișcării revoluționare dominicane „14 iunie“ (mișcare formînd nucleul forțelor constituționaliste care au înlăturat de la putere triumviratul dictatorial condus deCabrai). Renunțarea lui Bosch este apreciată în cercurile politice din capitala dominicană ca o încercare de a evita a- menințările repetate ale cercurilor militare de extremă dreaptă și de a-și asigura, în- trucîtva „bunăvoința“ trupelor interamericane.Este greu de prevăzut în ce măsură presiunile dreptei, strîns legată de interesele nord-americane, vor influența pînă la urmă rezultatele alegerilor. Fapt este că aceste presiuni se lovesc de manifestarea mereu mai fermă a hotă- rîrii maselor dominicane de a obține o reală independență a țării și libertăți democratice. Marile demonstrații de protest

lizei pe care o cunoaște Pactul Atlantic îi corespund pe plan e- conomic ample dezbateri în ce privește viitorul a două organisme occidentale, șianume, Piața comună și Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.).Dacă Piața comună și- a- les ca loc de reuniune, în cursul săptămînii trecute, sediul său central, din Bruxelles. A.E.L.S.-ul a preferat liniștea orașului provincial norvegian Bergen, reunindu-se a doua zi după încheierea lucrărilor Consiliului Ministerial alComunității Economice Europene.Dat fiind că reuniunii Con-siliului Ministerial al Pieții comune i-a fost consacrat un amplu articol în numărul din 13 mai al ziarului nostru, ră- mîne să ne ocupăm acum de întrunirea de la Bergen.Ca și trecutele consilii ale Asociației Europene a Liberului Schimb, și acesta a avut ca dominantă așa numita problemă „a punților“ cu Piața comună. Mai ales că dinspre coasta engleză a Canalului Mînecii vînturile aduc spre țările nordice (care constituie „grosul“ membrilor A.E.L.S.), ecouri din ce în ce mai numeroase, asupra unei posibile a- propieri britanice de Piața comună. Ecourile au fost de altfel întărite de aluziile directe conținute în discursurile pe care le-a rostit săptămînă trecută, cu ocazia vizitei în Belgia, regina Elisabeta a Angliei ca și de referirile, în același spirit, ale ministrului italian de externe, Fanfani, după vizita recentă la Londra. Așa că la Bergen, delegația engleză a fost întîmpinată cu multe semne de întrebare, cerîndu-

se o clarificare asupra intențiilor guvernului Wilson. Presimțind că hamletiana întrebare „A fi sau a nu fi“ cu Piața comună, îi va fi pusă cu insistență, delegația engleză a sosit în Norvegia puternic întărită cu trei membri mar- canți ai guvernului și anume George Brown, prim ministru adjunct și ministru al economiei, Douglas Jay, ministrul comerțului și George Thomson, ministru pentru problemele europene. Făcînd a- pel la abilitatea politică britanică, ei au desfășurat „un joc diplomatic subtil“, dună cum relata agenția „FRANCE PRESSE“ care completa că acest joc „devenea și mai delicat înaintea vizitei Ia Londra a premierului Pompîdou și a ministrului de externe Couve de Murville, vizită care va avea loc în iulie“.Poziția Angliei a fost însă ușurată de faptul că în rîndul celorlalți șase parteneri ai săi din cadrul A.E.L.S. nu există o unanimitate asupră căilor de urmat. Astfel, în vane ce reprezentanții Elveției și Suediei s-au arătat reticenți față de posibilitatea unei apropieri de Piața comună, cei ai Danemarcei și Norvegiei au susținut necesitatea aderării Marii Britanii la Comunitatea E- conomică Europeană.Desigur că în aprecierea pozițiilor celor șapte membri din A.E.L.S., care sînt. de fapt opt — Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Norvegia, Elveția, Austria, Portugalia și Finlanda, ca asociată — trebuie ținut seama de numeroși factori de ordin nu numai economic, ci și politic.Astfel, nu este desigur o întîmplare că ministrul de externe danez, Haekkerup, a înscris problema raporturilor franco-britanice în cadrul mai larg al crizei din Pactul Atlantic. Căci pare mai mult de domeniul unei probabilități îndepărtate ca Marea Britanie să reușească să obțină chiar și un statut de membră asociată în cadrul Pieții comune în momentul cînd relațiile ei cu Franța cunosc fluctuații care înclină spre rece din cauza părăsirii de către Paris a comandamentelor integrate ale Pactului Atlantic.Sub imperiul tocirfai al factorului timp, care nu presează, s-a ajuns, pînă la urmă, la Bergen, la un comunicat în care se afirmă, în termeni generali, că țările membre ale A.E.L.S.-ului vor căuta să militeze pentru a pune capăt împărțirii economice a Europei occidentale. Acest deziderat, mai mult decît platonic, este lăsat spre executare fiecăruia dintre cele opt guverne reprezentate în Asociație, ceea ce înseamnă de fapt o încercare de sondare a țărilor Pieții comune luate nu ca un tot, ci fiecare în parte.Desigur, și alte chestiuni au completat agenda reuniunii de la Bergen, printre care problema exporturilor produselor agricole ale țărilor nordice în Anglia, și în special a celor daneze, problemă atît de acută încît l-a făcut pe ministrul de externe al Danemarcei să amenințe cu părăsirea Asociației, ca și chestiunea suprataxei britanice la import pe care guvernul laburist a anunțat că o va anula în octombrie anul acesta. Așa cum arată corespondentul lui „LE MONDE“, în Norvegia există temerea că oficialitățile engleze vor căuta să compenseze anularea suprataxei cu alte măsuri restrictive tot atît de nefavorabile importurilor în Marea Britanie.în orice caz, titlurile senzaționale la care se aștepta cotidianul britanic „GUAR- DIAN“ la începutul reuniunii de la Bergen, nu au fost oferite ziariștilor, dat fiind faza de expectativă în care se găsește Asociația Europeană a Liberului Schimb.' EM. RUCAR 
SERGIU BRAND

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Patria (orele 9i 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15), Gri vi ța (orele 9; 
11,30, 14; 16,30; 19; 21,30).

GENTLEMENUL DIN COCODY 
rulează la Republica (orele 8,30; 
10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,451, 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,45, 
16,15; 18,45; 21,15), Modern 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), completare, Cartiere 
noi în București.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Melo
dia (orele 8,30, 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16-, 18,15; 20,30), 
completare. Orizont științific 
nr. 2.

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la București (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), 
completare, 1 Mai 1966, Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45), Tomis (orele 9,15; 
U,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
completare, Orizont științific 
nr. 2.

DOMNUL — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 9,30;

CINEMATOGRAFE
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
completare, Geologii.

DUPĂ MINE, CANALII ! — cine- 
mascop

rulează la Lumina (orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Munca 
(orele 10,30; 16; 18,15, 20,30).

AMERICA, AMERICA
rulează Ia Central (orele 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45).

FIFI ÎNARIPATUL 
rulează la Union (orele 14,15} 
16,30; 18,45; 21), completare, 
Al VUI-lea Congres al U.T.C.

JUDEX
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 18,15; 20,30), completare 
1 Mai 1966. — Program pentru 
copii ora 10.

MICROMAN — CULORI ÎN 
PICTURĂ — PESCARI AMATORI 
— CARNET DE SCHIȚE — SUB 
ARIPA VULTURULUI.

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

BEATA
rulează la Feroviar (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16} 18,30; 21), com
pletare, Pîrvu Mutu — zugra
vii

ATENTATUL — cinemascop
rulează Ia Feroviar (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).

A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop

rulează la înfrățirea între po
poare (orele 10; 15,30; 18;
20,30), Rahova (orele 16; 18,15). 

OPERAȚIUNEA ,,I"
rulează la Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), com
pletare, Al VUI-lea Congres al 
U.T.C.

ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Dacia (orele 9,30; 15; 
continuare, 17,45; 20,30).

NU PLÎNGE PETER ! — cinema
scop

rulează la Buzești (orele 13,30; 
16; 18,30), completare, Două 
săptămîni în Yemen.

ANI CLOCOTITORI
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30), completare. Polițele. 

DESENE SECRETE
rulează la Cosmos (orele 16; 18;
20), completare, Un bloc neo
bișnuit.

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop

rulează Ia Viitorul (orele 15,30; 
' 18; 20,30), completare, Un bloc 

neobișnuit.
INSPECTORUL I

rulează la Bucegi (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30),
completare, Cînd iarna tri
umfă.

CHEILE CERULUI
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15), completare, Orașul care 
iubește.

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Flacăra (orele 10; 
16; 18,15; 20,30), completare, 
Cînd iarna triumfă.

WINNETOU
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15), Ferentari (orele 10; 
15,30; 18; 20,30) în completare 
Cartiere noi în București, Co- 
troceni (orele 10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), în completare, Ve- 
rificați-vă ceasul.

VISCOLUL — cinemascop
rulează la Popular (orele 16; 
18,15; 20,30), completare, Ka- 
tiușa.

CORĂBIILE LUNGI — cinemascop 
rulează la Miorița (orele 9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45).

AVENTURA
rulează la Aurora (orele 9; 

12. 15; 18; 21), Arta (o- 
rele 9; 12; 15; 18; 21).

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30), completare, 
Orizont științific nr. 2.

FATA DIN JUNGLĂ 
rulează la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30).

HAI, FRANȚA I 
rulează la Floreasca (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), completare. Două săp
tămîni în Yemen.

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ
rulează la Volga orele (10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), com
pletare, Al VUI-lea Congres al 
U.T.C.

OLD SHATTERHAND — cinema
scop.

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Lira (orele 20,15).

LUMINA VERDE — cinemascop 
rulează la Drumul Sării (orele 
16; 18; 20), completare, Katiu- 
șa.

Din nou furtună 1n lu
mea ciclismului profe
sionist din apus. De-a- 
bia s-au stins ecourile 
violentei dispute dintre 
cei doi ași ai pedalei 
din Franța, Anquetil și 
Poulidor, nici nu s-au 
terminat de publicat ar
ticolele în care se face 
risipă de adjective la a- 
dresa excepționalului ci
clist italian Gimondi, În
vingător in două dintre 
principalele curse din 
Franța, că un alt scan
dal a izbucnit, avind de 
data aceasta ca teatru 
de desfășurare, întrece
rea Liege-Bastogne-Lie- 
ge. După o cursă califi
cată ca senzațională, 
Jacques Anquetil termi
nă Învingător indiscuta
bil. Dar nici nu i se în- 
minase bine premiul a- 
cestei curse disputată In 
Belgia, că oficialii au 
cerut descalificarea cam
pionului francez.

Ceea ce a părut Ia În
ceput un simplu capri
ciu, o șicană, s-a trans
format, pină la urmă, 
intr-unui din cele mai 
răsunătoare cazuri din 
istoria ultimilor ani ai 
ciclismului profesionist. 
Căci, Intr-adevăr, Jac
ques Anquetil a fost 
descalificat. In dreptul 
ediției 1966 a cursei Lie- 
ge—Bastogne—Liege nu 
va fi trecut nici un în
vingător.

De ce această gravă 
sancțiune față de unul 
dintre cei mai renu
mit i cicliști ? Un regula
ment al Federației bel
giene de specialitate 
prevede că la sfîrșitul 
oricărei curse, primii 
trei clasați trebuie să se 
supună unui examen 
medical pentru a se 
constata că nu s-au do
pat. Anquetil nu s-a su
pus acestui examen. 
„Cei 13 ani de activita
te în ciclism îmi dau 
dreptul să cred că nu 
trebuie să mă supun 
unei asemenea probe în
jositoare. Pe de altă 
parte, la începutul 
cursei nici nu am fost a- 
nunțat că examenul me
dical este obligatoriu“ — 
a declarat Anquetil.

Federația belgiană nu 
a revenit însă asupra 
hotărîrii sale. Acum se 
așteaptă o intervenție a 
Federației franceze de 
ciclism care ar putea

să-l sprijine pe Anquetil 
sau măcar să încerce să 
găsească un compromis 
cu Federația din Bru
xelles. Astfel, René Che- 
sal, secretar general al 
Uniunii cicliste interna
ționale, a spus că i-a 
sugerat lui Raphaël Ge
mi ni ani, directorul spor
tiv al lui Anquetil, ca 
acesta să facă apel îrm 
potriva deciziei federa
ției belgiene și sa de
pună suma cerută ca a- 
mendă. în felul acesta 
s-ar deschide căile pen
tru eventualele discuții.

între timp. însă pa
siunile s-au dezlănțuit. 
Chiar presa belgiană nu 
este unanimă în opiniile 
sale. Astfel, în ziarul 
„SPORT“ se spune că 
,,sancțiunea este severă. 
Ea va incita opinia pu
blică. Noi regretăm sin
cer descalificarea deoa
rece am asistat la e- 
fortul splendid al aler
gătorului normand. Pe

plan sportiv, Jaques An
quetil merită de o sută 
de ori victoria pe care a 
pierdut-o la masa verde. 
Cotidianul „LE SO1R‘ 
este de altă părere și 
după <?e amintește „per
formanta autentică“ și 
„palmaresul extraordi
nar" al campionului 
francez, scrie : „Toate a- 
cestea ne sînt cunoscu
te, dar ele nu pot scuza 
că Anquetil a refuzat să 
se supună unui regula
ment pe care-l cunoștea 
ori ce s-ar spune". Ace
lași ziar se referă și la 
posibilitatea unui even
tual proces iar un alt 
cotidian belgian „LE 
PEUPLE“ își intitulează 
articolul privind sanc
ționarea lui Anquetil : 
„Ghilotina a funcționat".

,,O ghilotină" care a- 
mintește disputele din 
lumea ciclismului profe
sionist în care uneoti 
valoarea excepțională a 
unor alergători este su
pusă unor considerente 
care nu au nici o legă
tură cu sportul cum ar 
fi concurența între dife
rite firme comerciale (ca 
în cazul conflictului din
tre Anquetil și Poulidor) 
sau conflictele dintre 
federațiile de specialita
te din diferite țări ca în 
afacerea descalificării 
campionului francez.

ANDREI MINCU
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Vizita delegației parlamentare

române in Danemarca

HOTAREVietnamul de sud

In continuarea călătoriei pe care o întreprinde în Danemarca, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită luni dimineața la șantierele navale Burmeister- Wain. Oaspeții români, însoțiți de președintele Folketingului, Julius Bornholt, și de I numeroși deputați s-au interesat îndeaproape de activitatea acestei mari întreprinderi daneze cu care întreprinderile de comerț exterior din țara noastră întrețin vechi legă- ! turi economice.j Directorul întreprinderii, Friser Frederikson, a oferit un dejun în cinstea delegației române. In după-amiaza aceleiași zile însărcinatul cu afaceri ad-interim al României, Constantin Băbeanu, a oferit o recepție cu prilejul vizitei în.

române au participat la un dineu oferit în onoarea lor de Prezidiul Folketingului.Exprimîndu-și satisfacția în legătură cu prezența oaspeților români în Danemarca, Si- mon From, prim-vicepreședin- te al Folketingului, a amintit în cuvinte călduroase de vizita pe care a întreprins-o anul trecut în România delegația parlamentară daneză. „Am văzut — a declarat el — că România este o țară în plină dezvoltare. Vă felicităm pentru rezultatele obținute și vă urăm succes în viitor“.în răspunsul său. Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale, a subliniat .că vizita delegației române o- feră posibilitatea nu numai de a cunoaște realizările daneze, dar constituie și un prilej de a da expresie sentimentelor de stimă și prețuire față de Danemarca și harnicul ei popor,

sLa La Paz a avut loc cel de-al doilea Congres al Uniunii tinerilor comuniști din Bolivia. Congresul a adoptat noul statut al Uniunii, „Programul luptei tineretului bolivian“. Participanții la congres au exprimat solidaritatea lor cu lupta oamenilor muncii din Boliva pentru independență națională, precum și cu lupta popoarelor vietnamez și dominican. Au fost alese noile organe de conducere. Carlos Soria Galvarro. a fost reales secretar general al Uniunii tinerilor comuniști din Bolivia.

AGRAVAREA CRIZEI POLITICE
Luni seara, corespondenții agențiilor de pre

să transmiteau din Saigon și Da Nang eă situa
ția din aceste orașe continuă să fie deosebit de 
încordată, în urma folosirii forței de către gene
ralul Ky.Portul din Saigon este complet paralizat de greva generală a docherilor și funcționarilor și se pare că greva se va prelungi. Paralizarea activității în portul Saigon, arată France Presse, va avea repercusiuni serioase asupra continuării operațiunilor militare împotriva forțelor patriotice, întrucît prin acest port sosesc lunar, pentru armata americană, 150 000 tone de echipament militar. Pentru a preîn- timpina o grevă a lucrătorilor de îa întreprinderile comunale, unități ale armatei guvernamentale au ocupat clădirile diferitelor centrale care aprovizionează capitala cu apă și electricitate.Pe de altă parte, liderul budist Thich Thien Minh, a a- dresat generalului Ky o scrisoare cerîndu-i ca „într-o zi sau două să răspundă la re

vendicările budiștilor privind organizarea de alegeri și instaurarea unui guvern civil“. El a cerut, de asemenea, lui Ky să retragă unitățile trimise la Da Nang, și a chemat toate grupările politice și religioase să se unească în lupta împotriva guvernului actual de la Saigon.La Da Nang, relatează trimisul special al agenției France Presse, Allain Ray- mond, populația este în ansamblu de partea forțelor antiguvernamentale. Luni seara, 5 000 de persoane s-au întrunit la pagoda Tinh Hoi, ară- tînd că vor răspunde la eventuale noi atacuri ale trupelor guvernamentale.La Hue, localitate situată tot în zona centrală, atît populația cit și trupele diviziei I a Corpului I de armată, ce s-au alăturat mișcării antiguverna-
upă convorbirile care au avut loc la Honolulu, 
actualele întrevederi de la Washington ale vîr- 
furilor Administrației americane cu ambasado
rul de la Saigon, Cabot-Lodge, constituie cea 
mai importantă serie de tratative consacrată e- 
voluției politico-militare din Vietnam. Momen
tul propriu-zis este deosebit de semnificativ, 
fiind caracterizat printr-un impas de mari pro
porții al politicii agresive a Statelor Unite în

sud-estul asiatic. Criza internă a regimului de la Saigon, 
pe cale să degenereze într-o adevărată încercare de forță 
în marile orașe din Vietnamul de sud, este dublată de o 
ineficiență recunoscută a acțiunilor militare americane în 
Vietnamul de sud.

De aceea, probabil că la Washington se încearcă reexami
narea în amănunt a politicii față de Vietnam, elaborarea 
unor noi recomandări și adoptarea de noi hotărîri. Pe ce linie 
s-ar putea înscrie acestea ? Convorbirile de ia Washington ( 
sînt secrete, dar unele declarații oficiale și unele știri apă
rute permit să se formeze o imagine asupra tendințelor care 
sînt tot mai pronunțate în politica americană. în domeniul 
militar ar fi vorba despre o creștere a prezenței americane 
în Vietnamul de sud. Unii comentatori amerieani, ca, de 
exemplu, Childs de la WASHINGTON POST, scrie despre 

sporirea pro
babilă a efecti
velor militare 
americane 
Vietnam 
la 600 000 
oameni 
cursul 
curent
400 000 cum s-a 
stabilit la Ho-

mentale lucrează la întărirea pozițiilor de la aerodromul de la Phu Bai, unde ar putea să aterizeze soldați saigonezi.In legătură cu atitudinea a- mericană față de ultimele evenimente, France Presse subliniază că aceasta s-a schimbat oarecum față de prima tentativă de folosire a forței de către generalul Ky, la 5 aprilie. Americanii, care la început au sugerat deschis, iar apoi au sprijinit demonstrația de forță a generalului Ky, furni- zîndu-i chiar avioane, manifestă de data aceasta o mai mare reticență. Aceasta se da- torește faptului că înlăturarea de la putere a unui regim sprijinit în întregime de americani ar putea atrage după sine o scădere și mai mare a prestigiului lor în această țară.
★Agenția de presă „Eliberarea“ a dat publicității o declarație a unui reprezentant al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în care condamnă acțiunile armate ale regimului de la Saigon împotriva opoziției de la Da Nang și alte orașe sud-vietnameze. Poporul și forțele progresiste de la Da Nang. Hue și Saigon, se spune în declarație, care acționează împotriva regimului lui Thieu-Ky, nu doresc transformarea țării într-o bază militară și condamnă noua vărsare de sînge pusă la cale de junta militară saigoneză.
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(și nu

la Washington
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neralul West-
moreland, vor

besc despre un război pe termen lung, și mai ales des
pre o „situație critică“ pentru Statele Unite în lunile vii
toare. în sfîrșit, din ultimele declarații făcute de McNamara 
în fața Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, rezultă 
posibilitatea mobilizării rezerviștilor sau unor elemente ale 
forțelor Gărzii naționale pentru a face față războiului din 
Vietnam. „S-ar putea, a declarat el, ca S.U.A. să fie nevo
ite să mobilizeze rezerviștii pentru serviciul militar activ“, 

în același timp ideea alegerilor în numele căreia era pre
conizat un „armistițiu“ între clica de la Saigon și cercurile 
budiste, a fost abandonată. Ultimele declarații ale generalu
lui Ky, în sensul că este hotărît să rămînă cel puțin încă 
un an la putere, au demascat total intențiile reale ale poli
ticii americane în Vietnamul de Sud. Administrația Johnson 
este hotărîtă să-l mențină pe Ky la putere pentru a nu 
pierde cumva dreptul de a se referi la așa-zisa „cerere“ a- 
dresată de Saigon de a participa la războiul împotriva for
țelor potriotice.

Mai este însă încă ceva. Criza politică de la Saigon con
stituie o piedică tot mai mare în calea războiului desfășurat 
de S.U.A. Mc Namara recunoștea zilele trecute că „dezordi
nile politice din Vietnamul de Sud au redus efectuarea ope
rațiunilor militare ale S.U.A.“ Tot el promitea că „această si
tuație va lua în curînd sfîrșit“. Declarațiile lui McNamara 
au survenit cîteva zile înaintea ocupării de către Ky a Da- 
Nangului și instaurării unei atmosfere explozive în Vietna
mul de Sud.

Impasul militar este dublat, deci, de un impas politico- 
diplomatic. „America va continua pînă cînd Vietnamul va 
avea pacea“, declara președintele Johnson în cursul unui 
banchet al partidului democrat. Bineînțeles că ideea de pace 
preconizată de șeful administrației S.U.A. nu are nimic co
mun cu aspirațiile poporului vietnamez de libertate și inde
pendență.

S. VERONA

Danemarca a delegației parlamentare române. La recepție — care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială — au participat : Julius Bomholt, pre-ședințele Folketingului, Simon From, prim-vicepreședinte, Morton Lange, vicepreședinte, Christian Thomsen, ministrul agriculturii, Hans Haekkerup, ministrul de interne, numeroși deputați, Haerup Gunnar, președintele Asociației de prietenie danezo-române, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Copenhaga, personalități ale vieții culturale și științifice, oameni de afaceri, ziariști danezi și străini.Seara, membrii delegației

a satisfacției pentru bunele relații existente între România și Danemarca, a dorinței ca aceste relații să se dezvolte continuu în toate domeniile.„Pentru oricine apreciază realist lumea contemporană este evident că relațiile dintre state, întemeiate pe principiile suveranității și independenței naționale, pe deplina egalitate și avantaj mutual, constituie o condiție esențială a unei colaborări rodnice între ele, un factor important pentru asigurarea păcii, aspirația cea mai arzătoare a întregii omeniri“.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist clin 
Chile s-a întrunit într-o șe
dință plenară consacrată 
dezbaterii problemelor unită
ții de acțiune a tineretului 
chilian. In raportul prezentat 
de Maximo Herrero, secretar 
al C. C. pentru probleme 
organizatorice, se subliniază 
necesitatea creării unei miș
cări comune a tuturor pătu
rilor populației care cer înfăp
tuirea de schimbări în țară și, 
— în cadrul acesteia — a 
unității tinerilor comuniști și 
socialiști.

La lucrările plenarei parti
cipă și o delegație a Federa
ției Tineretului Socialist din 
Chile.

Criza din N. A. T. O.

Convorbirile anglo americane
Problemele Alianței Atlan

tice și îndeosebi consecințele 
hotărîrii Franței de a se re
trage din comandamentul in
tegrat al N.A.T.O., fac în pre
zent obiectul unor consultări 
la Departamentul de Stat al 
S.U.A. Luni dimineața, George 
Ba.ll, subsecretar de stat al 
S.U.A. și Dean Acheson, care 
a fost însărcinat de președin
tele Johnson să se ocupe per
sonal de aceste probleme, 
au avut o întrevedere cu 
George Thomson, ministru 
britanic însărcinat cu aface
rile europene și atlantice. 
Potrivit agenției U.P.I., prin

cipalele puncte ale convorbi
rilor s-au axat pe problema 
transferării . cartierelor gene
rale ale Pactului atlantic de 
la Paris într-o altă țară vest- 
europeană ca și statutul viitor 
al forțelor franceze din R. F. 
Germană. Punctul de vedere 
al guvernului britanic este că 
o dată cu mutarea cartierului 
general al N.A.T.O. de la 
Paris trebuie să fie transferate 
din capitala Franței și cele
lalte organisme ale Tratatului 
Nord-Atlantic, cu toate că 
guvernul francez și-a expri
mat dorința ca ele să rămînă 
aici.

Șomajul cronic, nivelul 
de viață scăzut, analfabetis
mul sînt atribute ale subdez
voltării. Un exemplu în a- 
cest sens îl oferă fotogra
fia de mai sus : La Quito, 
acest bărbat îmbătrînit îna
inte de vreme doarme pe 
străzi împreună cu familia 
sa, în lipsa oricărui adăpost.

• PREȘEDINTELE Guver
nului R. S. Cehoslovace, Jo- 
zef Lenart, a primit la 16 mai 
pe Lee Kuan Yew, primul mi
nistru al Republicii Singa- 
pore, care își încheie vizita 
în R. S. Cehoslovacă.

AGENȚIA Tanlug anunț& că 
la sfîrșitul lunii mai, secretarul 
de stat pentru afacerile externe al

Tratative privind

Gibraltarul
La Londra s-a anun

țat că tratativele din
tre Anglia și Spania 
asupra statutului Gi
braltarului vor începe 
la 18 mai in capitala 
britanică. Delegația 
spaniolă la aceste tra
tative va fi condusă 
de ministrul afacerilor 
externe, Fernando 
Castiella, iar cea a

Angliei de ministrul 
de externe britanic, 
Michael Stewart.

După ce respinsese 
inițial ideea tratative
lor cu Spania, guver
nul britanic a luat ho
tărî rea în mod cu to
tul neașteptat in fe
bruarie 1966 să dea 
curs cererii spaniole 
privind începerea u-

nor negocieri necon
diționate asupra sta
tutului Gibraltarului. 
Acceptarea de către 
Anglia a dialogului 
cu Spania este consi
derată de majoritatea 
observatorilor politici 
drept o concesie a 
părții britanice. Ace
iași observatori rele, 
vă că Anglia nu ar fi 
căzut de acord să ne
gocieze cu guvernul 
de la Madrid dacă 
S.U.A. nu ar ii exer
citat presiuni asupra 
Londrei. Al doilea 
element care a contri
buit la schimbarea

atitudinii britanice I-a 
constituit hotărîrea 
guvernului spaniol de 
a interzice zborul a- 
vioanelor țărilor 
membre ale N.A.T.O. 
deasupra teritoriului 
Spaniei după pră
bușirea bombardie
rului atomic a- 
merican la Palomares. 
Agențiile de presă, 
citind surse oficiale 
din Madrid, subliniază 
că negocierile de la 
Londra vor fi dificile, 
intrucit pozițiile celor 
două guverne fală de 
statutul Gibraltarului 
sînt cu totul diferite 
și greu de armonizat.

• LA invitația Universității din Lausanne, acad. prof. Constantin Daicoviciu a ținut o conferință intitulată „Daci, romani, români“. Au asistat decanul facultății de litere prof. Jean Charles Biaudet, profesorul de romanistică' Paul Aebischer, numeroși alți profesori ai Universității din Lausanne și studenți.în cadrul simpozionului organizat apoi la Payerne, de grupul român din Lausanne, oaspetele român a făcut o comunicare despre Dacia și romanitatea ei. Expunerea a suscitat un viu interes. Un numeros public și reprezentanți ai autorităților locale au făcut o caldă primire acad, prof. C. Daicoviciu.

R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici, 
va face o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică, la invitația minis- 
tnilui afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko.

VERNISAJUL UNEI
EXPOZIȚII ROMÂNEȘTI 

ÎN NORVEGIA

• La Oslo s-a deschis în 
sala „Kunstnernes hus" expo
ziția de pictură și sculptură 
Brăduț Covaliu-Ion Irimescu, 
prima expoziție românească de 
acest fel organizată în Norve
gia.

La festivitatea' de deschide
re au participat: E. Christo- 
phersen, director general în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Norvegiei, membri ai

Asociația studenților din 
Guatemala a adresat Co
misiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului un mesaj în care 
denunță măsurile represive 
ale poliției din țările Americii 
Centrale împotriva conducă
torilor organizațiilor demo
cratice și studențești din 
această parte a continentului 
american. în mesaj se arată 
că represiunile „se desfășoară 
după un plan comun al țărilor 
din America Centrală și al 
autorităților nord-americane“.

Situația din universitățile columbiene continuă să fie încordată. Deși guvernul columbian a dat asigurări recent conducerii Uniunii Naționale a Studenților din Columbia că va interzice poliției să se a- mestece în treburile interne ale universităților, autoritățile columbiene continuă să folosească forța împotriva studenților. Detașamente ale poliției au pătruns în clădirea Universității naționale din Bogota pentru a împrăștia un miting. După cum se știe, de peste o lună de zile studenții colum- bieni organizează acțiuni în sprijinul revendicărilor lor privitoare la drepturile politice și juridice.
In Brazilia a fost pro

mulgat un nou act com- 
plimentar, al nouălea în 
seria decretelor prezi
dențiale, care pune sub 
interdicție unele arti
cole ale constituției.Ultimul act, fixează termenele alegerilor din acest an, făcînd și unele precizări în legătură cu campania electorală. La 3 octombrie vor avea loc alegeri pentru posturile de președinte și vicepreședinte. Un alt scrutin este prevăzut pentru 3 septembrie, cînd urmează să fie desemnați noii guvernatori în 11 state ; ur- mînd ca anul electoral să se închidă la 15 noiembrie, cînd vor avea loc alegerile generale pentru Congresul național și adunările legislative ale statelor.Pentru alegerile prezidențiale, care voi- avea loc în condițiile abolirii sufragiului universal direct, au fost desemnați doar candidații guvernamentali reprezentînd „A- lianța națională pentru reconstrucție“. Convenția acestui partid, care se va întruni la 24 mai, la Brasilia, urmează să confirme oficial candidaturi care au devenit deja cunoscute. Este vorba de ministrul apărării, generalul Ar- tur da Costa e Silva care și-a anunțat hotărîrea de a can

U.R.S.S. — Vedere a Combinatului petrochimic de la Sumgait, 
(R. S. S. Azerbaidjană) in curs de construcțieIN PORTURILE BRITANICE

sut de mm
SIMT lllllllItlrilELONDRA 16 ■— Corespondentul Agerpres, Liviu Rodes- cu, transmite : Greva generală a marinarilor a început luni dimineața și se desfășoară în întreaga Anglie.Echipe de greviști au fost postate la intrarea în docurile din porturile britanice. Participarea echipajelor intrate în grevă este de 100 la sută. La Londra, unde se află cartierul general al grevei, un comitet de conducere format din șase membri ai sindicatului marinarilor dirijează întreaga operație. Cu ajutorul hărților • și registrelor ei țin o evidență exactă a tuturor navelor din flota comercială, precum și locul unde se află ele pe traseele maritime. Pe măsură ce navele ancorează în porturi, marinarii debarcă, lăsîndu-le imobilizate.Potrivit calculelor preliminare circa 300 de nave se reîntorc săptămînal în porturi și se alătură grevei. Această acțiune a marinarilor va dura, potrivit comitetului de grevă, cel puțin trei luni.Sînt semnalate primele e- fecte ale grevei : sute de nave blocate în porturi, reducerea traficului de pasageri de pe Canalul Mînecii și în alte direcții, precum și o micșorare

a volumului de transporturi de mărfuri alimentare. Pe piață se și fac resimțite primele urcări de prețuri — la fructe, cartofi și zarzavaturi — fapt considerat ca un prim indiciu al unei tendințe ce se va accentua probabil în următoarele zile. Se și vorbește despre o „panică a cumpărăturilor“ în magazinele alimentare, în timp cejn cercurile oficiale se afirmă că nu ar exista nici o justificare pentru o creștere a prețurilor. Autoritățile britanice își exprimă speranța că în stadiul actual poate fi încă evitată adoptarea unor măsuri extraordinare pentru un control strict al prețurilor și reproșează firmelor comerciale că folosesc greva marinarilor ca un pretext pentru a-și mări profiturile. Una din primele operațiuni care a început să provoace îngrijorări este stocarea unor produse, pentru e- ventualitatea unei mai îndelungate durate a grevei, ceea ce ar putea duce la o și mai mare urcare a prețurilor.Ultimele știri anunță o slăbire a cursului lirei sterline la Bursă, urmată însă imediat de o recuperare a pozițiilor, probabil datorită unei intervenții a Băncii Angliei.
dida la fotoliul prezidențial, și de ministrul de justiție, Pedro Aleixo care-și va prezenta candidatura pentru postul de vicepreședinte.în cazul în care mareșalul Castello Branco nu va interveni (s-a remarcat că președintele nu pare prea îneîntat de eventuala alegere a generalului Costa e Silva) cei doi au posibilitatea să se prezinte în fața Congresului național pentru scrutin.
Al IX-lea

Singurul partid oficial de opoziție „Mișcarea democratică braziliană“ nu a reușit pînă în prezent să-și desemneze candidații, deși în cercurile politice se fac anumite presupuneri. Așa, de exemplu, se vorbește despre eventuala candidatură a generalului A- maury Kruel. Acesta însă, într-o convorbire cu Artur; da Costa e Silva, a negat existența unei intenții de a candida la postul de președinte, ce- rînd sprijinul pentru alegerea sa ca guvernator al statului Sao Paulo.Ziarul „Diario de Noticias", care apare în capitala statului

Guanabara, își informa cititorii că liderii unor organizații politice desființate (ca urmare a unuia din actele instituționale) îl susțin pe generalul în retragere Olimpio Mourao Filho, și pe care ar dori să-l desemneze drept candidat prezidențial. Maurao Filho se bucură de sprijinul unor cercuri care dețin o poziție puternică în statul Minas Ge- rais (unde la alegerile parțiale de guvernator, candidatul guvernamental a fost în- frînt).Oprirea eventuală asupra candidaturii lui Filho, însă ridică altă problemă. Conform celui de-al nouălea act instituțional, candidații la președinția și vicepreședinția republicii, precum și pentru postul de guvernator sînt obligați să prezinte conducerii forurilor legislative (respectiv congresului sau adunărilor legislative ale statelor) certificate eliberate de către justiția electorală, care să a- teste că persoana în cauză este eligibilă. în acest mod — subliniază observatorii din capitala braziliană — președintele Branco va avea posibilitatea să controleze și să dirijeze alegerile, cu intenția de a asigura candidaților oficiali maximum de șanse.
IOAN TIMOFTE

corpului diplomatic, oameni de 
cultură și artă, precum și un 
numeros public.

A fost de față dr. Petru 
Mânu, ambasador al Republi
cii Socialiste România în Nor
vegia. A asistat, de asemenea, 
sculptorul Ion Irimescu.

STARE EXCEPȚIONALA 
LA SEUL• Președintele sud-coreean, Pak Cijan Hi, a ordonat instituirea stării excepționale pe o perioadă de două zile, in capitală și împrejurimi, începînd din 16 mai, anunță din Seul Agenția telegrafică sud-coreeană Tongyang Tongshin. însemnate forțe polițienești au fost plasate în punctele cheie ale capitalei. După cum subliniază agenția sud-coreeană mai sus amintită, Pak Cijan Hi a luat aceste măsuri severe în legătură cu împlinirea a cinci ani de la lovitura militară din 16 mai 1961, ocazie ce ar putea fi folosită de forțele de opoziție pentru a declanșa acțiuni îm

potriva politicii, guvernanților sud-coreeni.
• RĂSPUNZÎND invitației 

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., la 16 mai a sosit 
la Moscova regele Laosului, 
Sri Savang Vatthana.

In aceeași zi, el a făcut o 
vizită la Kremlin lui Nikolai 
Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Totodată, Kirill Mazurov, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
i-a primit pe Suvanna Fuma, 
primul ministru al Laosului, 
și pe Thao Keoluangkhot, mi
nistrul sănătății publice al 
Laosului, cu care a avut o 
convorbire.

VIZITA LUI A. KOSÎGHIN 
ÎN R.A.U.® LA 16 mai au continuat convorbirile dintre A. Kosî- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele Gamal Abdel Nasser. Ău fost discutate probleme

legate de relațiile dintre cele două țări, precum și probleme ale situației internaționale actuale.In aceeași zi, la Cairo a avut loc o convorbire între A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. și Mahmud Riad, ministrul de externe al R.A.U.
SATELITUL meteorologic ,,NIm- 

bus-2", lansat duminica de la baza 
Vandenberg, a tortelor aeriene 
americane, s-a plasat pe orbita 
stabilită, după circa o oră de la 
lansare.Echipat cu aparatură de 
televiziune și radio-emisie, sateli
ții! a și început să transmită pe 
pămînt date care ajută la întocmi
rea hărților meteorologice, potri
vit cărora se pot face aprecieri 
asupra stării timpului cu două 
săptămîni înainte. Purtătorul de 
cuvînt al Administrației naționale 
pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a de
clarat că satelitul, care evoluează 
pe o orbită ce trece peste doi poli, 
va transmite un număr mare de 
iotografii pe care le va lua citit 
ziua cit și noaptea de pe o fîșie « 
Pămîntului de aproximativ 20t 
milioane mile pătrate.
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