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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 23 martie, pe
Ambasadorul

TOVARĂȘUL
CEAUȘESCU
Republicii Peruextraordinar și ple- al Republicii Peru,ambasadorul nipotențiar Hubert Wieland, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Republicii Vietnamului de Sud

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

li

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 23 martie, pe
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Duc Van, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
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PINĂ LA 31 MARTIE

AU MAI RĂMAS 7 ZILE

Marea sală a Palatului Republicii găzduiește de ieri un eveniment cu semnificații majore în viața și activitatea oamenilor muncii din întreaga țară — Congresul Sindicatelor.La acest forum al democrației muncitorești delegați aleși în conferințele uniunilor pe ramuri de activitate, veniți din toate colțurile țării — muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din industrie, agricultură, transporturi și din celelalte sectoare ale economiei naționale,- activiști de partid, de stat și ai sindicatelor — tineri și vîrstnici, români, germani și de alte lități.Congresul va face activității. desfășurate mii ani și va stabili ce revin sindicatelor în înfăptuirea hotărîrilor trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român în lumina concluziilor și recomandărilor recentei plenare a C.C. al P.C R., cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară. Congresul, precedat de ample și multilaterale dezbateri în vederea stabilirii rolului și sarcinilor care revin sindicatelor în etapa actuală de dezvoltare a patriei, se înscrie în procesul de reînnoire profundă și de largă perspectivă a tuturor sectoarelor de activitate, de adincire a democrației muncitorești, a democrației socialiste, proces inițiat și promovat cu consecvență de Partidul Comunist Român.La Congres iau parte numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, vechi mili- tanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, ziariști români și străini.Sînt prezenți reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, ai altor organizații internaționale, precum și a 59 de organizații sindicale naționale din diferite țări.Lucrările Congresului au început la ora 9,30.întreaga asistență a întâmpinat cu puternice aplauze și urale pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul lcscu-Mizil, Gheorghe Pană, Hie Verdeț, Maxim ghianu, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas. Petre Lupu, Dumitru Popa. Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Mihai Dalea, Ion Iliescu, Va- sile Patilineț, Mihai Marinescu, Ion Pățan, care iau loc în loja din dreapta a prezidiului.în loja din stingă prezidiului iau loc conducătorii delegațiilor organizațiilor sindicale de peste hotare.întreaga asistență ovaționează minute în șir. Se scandează : „P.C.R.-Ceaușescu“.Din însărcinarea Consiliului Central ai Uniunii Generale a Sindicatelor, tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent al C.C. ai P.C.R., președintele U.G.S.R., rostește cuvîntul de deschidere.Subliniind importanța Congresului, președintele U.G.S.R. a salutat, cu deosebită căldură, în numele reprezentanților sindicatelor, ai oamenilor muncii din întreaga țară, pre-
(Continuare in pag. a 11-a)

iau parte

sindicatelor — tinerimaghiari, naționa-bilanțul în ulti- sarcinile

DE ACTIVITATE PRODUCTIVĂ

CU CE REZULTATE

PRIMUL TRIMESTRU?
veți Încheia

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe, stimați tovarăși,

L'i s 
E

Congresul sindicatelor din România, care reunește reprezentanți ai clasei muncitoare, ai celorlalte categorii de oameni ai muncii — bărbați și femei, vîrstnici și tineri, români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — exponenți ai celor 5 milioane de sindicaliști, reprezentând jumătate din populația activă a țării, constituie o înaltă tribună de afirmare a opiniei celor ce muncesc, un larg forum democratic de dezbatere profundă și multilaterală a problemelor construcției socialismului în patria noastră. (Aplauze puternice). Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, participanți- lor la Congres, tuturor membrilor sindicatelor, oamenilor muncii din întreaga țară, un cald mesaj de salut din partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (A- plauze prelungite).Congresul dumneavoastră este chemat să facă bilanțul uriașei activități creatoare desfășurate de clasa muncitoare. de masele largi ale sa- lariaților. al aportului organelor și organizațiilor sindicale la construcția economică și culturală, la munca de conducere a țării. în opera de edificare a noii orînduiri sociale, de ridicare a bunăstării întregului popor. (Aplauze îndelung repetate).Totodată, el are menirea de a pune în lumină. în spiritul criticii și autocriticii — metoda de bază care asigură mersul înainte al societății noastre socialiste — deficiențele și lipsurile manifestate în munca organelor sindicale,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiihhiiiiihiiihiiiiiiiiih’ș

de a adopta soluțiile cele mai corespunzătoare pentru ridicarea pe un plan superior a acesteia, pentru intensificarea participării, în cadrul sindicatelor, a maselor largi de salariați la elaborarea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe, a liniei generale de dezvoltare multilaterală a României socialiste. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,

rea unei agriculturi intensive. Ca urmare, în pofida condițiilor climatice nefavorabile ultimii ani, și mai ales a lamităților din primăvara nului 1970, care au lovit ternic agricultura noastră, producția globală vegetală și a crescut in ultimii circa 24 la sută, față ani precedenți, asi- satisfacerea nevoilor aprovizionarea cu a
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raportul consiliului
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România ■

i prezentat de tovarășul VIRGIL TROFIM |
K.iuwiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin?g

Ne aflăm la punctul de intersecție intre două mari etape ale istoriei construcției socialiste in țara noastră : încheierea cincinalului 1966—1970 și inaugurarea noului plan de cinci ani 1971—1975. întregul nostru popor a fost informat pe larg și in mod detaliat, atit in cadrul comunicatului oficial cit și prin presă, asupra bilanțului bogat al cincinalului trecut. Nu există domeniu sau sector de activitate economică, socială sau cultural-educativă, care să nu fi înregistrat în acești cinci ani profunde transformări înnoitoare, în care să nu se fi resimțit cu putere pulsul viu ai socialismului, să nu se fi produs noi acumulări cantitative și calitative, noi și noi progrese.Sint cunoscute rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru în dezvoltarea industriei, care are rolul hotă- rîtor in progresul economico- social al țării. Este un motiv de profundă mîndrie patriotică pentru poporul român de a fi reușit să asigure creșterea producției industriale globale in acești 5 ani intr-un ritm mediu anual de aproape 12 la sută — unul din cele mai înalte ritmuri de dezvoltare economică atinse pe plan mondial. (Vii aplauze). La sfirștiul cincinalului harta industrială a țării se prezintă îmbogățită cu încă peste 1500 unități economice și capacități de producție noi care, repartizate în mod rațional pe teritoriu, au contribuit la dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție, la ridicarea tuturor județelor, la întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului.Cincinalul s-a încheiat cu rezultate bune și în agricultură. In anii din urmă s-au luat noi măsuri pentru ridicarea gradului de mecanizare și chimizare a lucrărilor agricole, s-au desfășurat ample acțiuni de ameliorare și irigare a solului, s-au creat condiții care să permită practica-

animală 5 ani cu de cei 5 gurînd economiei in condiții produse populației.Marile realizări obținute în dezvoltarea economică s-au reflectat direct în nivelul de trai al oamenilor muncii, a permis creșterea in decursul ultimilor 5 ani cu 20 la sută a salariului real. După cum se știe, in această perioadă a fost realizată majorarea generală a salariilor, o atenție deosebită acordîndu-se ridicării ciștigurilor oamenilor muncii cu salarii mai mici. Ca rezultat al creșterii salariilor nominale și al sporirii numărului de salariați, populația a realizat în 1910 venituri cu 50 la sută mai mari decît in 1965.O influență puternică asupra nivelului de trai a avut-o creșterea cheltuielilor social- culturale din bugetul statului, care s-au ridicat în 1970 la 35,7 miliarde lei, față de 22,4 miliarde lei în 1965. Pe această bază au fost majorate pensiile, fondurile destinate acestora creseind în 1970 de 2,2 orî față de 1965, a fost dezvoltată rețeaua. instituțiilor de invățămint public, de ocrotire a sănătății, s-au luat noi măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Un efort însemnat a făcut statul nostru în această perioadă pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe, asigurînd condiții ca peste 2 milioane de persoane, adică circa 10 la sută din populația țării să se mute in locuințe noi. Este evident pentru oricine că opera de construcție socialistă se materializează, în ultimă instanță, in îmbunătățirea permanentă a vieții poporului, se resimte în existența fiecărei familii, a fiecărui cetățean, duce în mod nemijlocit la creșterea rapidă a gradului de civilizație din România. Și tocmai datorită faptului că rezultatele construcției socialiste sint resimțite de fiecare familie, întregul popor sprijină politica partidului nostru comunist. (Aplauze prelungite).Cu toate că bilanțul cincinalului este rodnic, bogat în înfăptuiri mărețe, sîntem con- știenți că mai avem mult de

șicorespunzătoare agroalimentarc

făcut pentru a atinge acel nivel d.c dezvoltare economică și culturală la care aspirăm, pentru a crea acele condiții optime de viață pe care le poate oferi civilizația socialistă modernă fiecărui cetățean.Trccind în revistă succesele, cunoaștem în același timp neajunsurile și defecțiunile pe care Ie mai avem în activitatea noastră. Analizînd atît plusurile cit și minusurile, atit realizările cit și lipsurile, Putem aprecia cu deplină convingere că ceea ce este esențial și caracteristic societății noastre este dezvoltarea tumultoasă, progresul neîncetat și multilateral, succesul pe toate fronturile al măreței opere de construcție a socialismului. (Vii aplauze).Evoluția dinamică a societății noastre pune cu putere în relief justețea și eficiența politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român care își îndeplinește cu fermitate misiunea istorică de forță politică conducătoare a societății socialiste românești. (Aplauze puternice). Succesele pe care le obținem se datoresc faptului că partidul nostru se călăuzește în elaborarea programului construcției socialiste după legile obiective ale dezvoltării socîale, după realitățile concrete ale țării, aplicînd în mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile din România. Faptul că politica noastră exprimă în mod fidel interesele vitale ale poporului. asigură unitatea de granit dintre partid și popor, încrederea nemărginită a oamenilor muncii în partidul comunist, hotărîrea de a înfăptui neabătut politica sa internă și externă. (Aplauze prelungite).tn promovarea întregii sale politici partidul asigură îmbinarea armonioasă a intereselor naționale cu interesele generale ale socialismului, pornind de la convingerea că principala sa îndatorire națională și internațională este construirea cu succes a orînduirii noi, socialiste în România, înfăptuirea aspirațiilor și idealurilor poporului român, transpunerea în viată pe pămîntul țării noastre a visului de aur al omenirii — comunismul. (A- plauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Un rol fundamental transformarea revoluționară a societății românești, in realizarea tuturor înfăptuirilor cu

Am urmărit răspunsul Ia a- 
ceastă întrebare, acum cînd 
ne mai despart doar citeva zile 
de momentul unui important bi
lanț, în trei unități industriale 
din județul Argeș : combinatul 
Petrochimic, Combinatul de ex
ploatarea și industrializarea 
lemnului și Fabrica de stofe 
„Argeșana". Relațiilt* furniza
te, notațiile din secții și ate
liere, datele consemnate se 
grefează în concizia și a- 
curatețea lor pe străduințele 
depuse în întreprinderile res
pective pentru menținerea sau 
stimularea cotelor producției la 
zi, pentru rotunjirea rezultate
lor sau recuperarea pierderilor, 
pentru crearea cadrului 
ai viitoarelor succese, 
popas, la 
mic-
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Combinatul Petrochi-relativ recent în ex- instalațiile combina- în cea mai mare la nivelul parametrilor Petrochimiștii și-au
Intrate ploatare. tulul produc parte proiectați, însușit într-un timp record tehnologia de fabricație. tehnica exploatării și întreținerii lajelor. indicii de utilizare crescut de la o lună la opririle accidentale s-au redus ca număr la majoritatea instalațiilor, la limita minimă. Calitatea corespunzătoare a reparațiilor și reviziilor efectuate a permis un mers uniform al combinatului, ritmul producției s-a. menținut constant. Au fost, de altfel, condițiile care au favorizat depășirea substanțială a planului la aproape toate sortimentele. La polietilenă, negru d° fum. benzen, toluen. xbeni. cianură de sodiu și butadienă sporii! depășește 3 000 de tone. Valoarea producției globale suplimentare pe primele două luni se ridică astfel la 12 843 000 lei. iar a producției marfă la 

12 719 000 lei.Cu toate acestea, bilanțul planului trimestrial nu va da satisfacție deplină pentru că unii din indicatorii de bază, resoec- tiv producția marfă vindută si încasată va rămine nerealizat. Se apreciază că volumul mărfurilor nevîndute sau neîncasate va atinge la sfirșitnl trimestrului I valoarea de 40 mi
lioane lei.— Cum explicați această situați'' ?

— Din nunctiil nostru de ve- 
lotul este clar, ne răs- 

Cnnstantin Mi-

uti- au alta.

dereminde tovarăși.’1 - — -----—-litaru. contabil sef. adjunct al combinatului. „Chimimportul"

• DIN NOU DESPRE ACOPERIREA CU CON
TRACTE A PRODUCȚIEI • PLANUL TREBUIE ÎN
DEPLINIT LA TOATE SORTIMENTELE • CREȘTE
REA EXIGENTEI PENTRU CALITATE PE ÎNTREGUL 

TRASEU DE FABRICAȚIE

n-a reușit să acopere cu con
tracte întreaga noastră produc
ție pentru export. ..Chimim- portul" pe de altă parte își are replica sa.

— Mă voi referi în principal 
la „negru de fum“ —- ne spune 
tovarășul Constantin Mezei, șe
ful, serviciului export .5. Este 
un produs care în general se 
vinde greu. Cu toate acestea noi 
am izbutit să contractăm can
titatea planificată pentru tri
mestrul I. Dar conbinatului din 
Pitești i-a rămas un apreciabil 
stoc de producție peste plan de 
anul trecut la care se adaugă 
cantitatea suplimentară realiza
tă în prezent și pentru care in
tr-adevăr n-am găsit cumpără
tori.Apare în acest caz ca o întrebare firească : de ce se irosesc eforturi, de ce se permit cheltuieli de producție pentru depășirea prevederilor planului la produsele care nu sînt solicitate,

care nu-și găsesc o desfacere rentabilă ? Răspunsul este simplu. Se bate, din păcate, calea minimei rezistențe pentru realizarea cu orice preț a indicatorului — producție globală, care creează la prima vedere falsa impresie că totul e în ordine, că avem în față un bilanț corespunzător. Or, cine știe mai bine ea specialiștii .și economiștii în cauză, decît salariații combinatului că între indicatorii planului de producție trebuie să e- xiste o corelație perfectă, o concordanță deplină pentru ca ei să fie intr-adevăr realiști, fundamentați economic. De ce nu își depășește, de pildă, Combinatul petrochimic din Pitești producția la acrilonitril — produs deficitar în balanța economiei și extrem de solicitat pe piața exter-
ROMULUS LAL
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(Continuare in pag. a lll-a)
Perla hotelurilor bucureștene : 

„Intercontinentalul".
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Ne-am obișnuit, vorbind despre responsabilitate, să enunțăm criteriile ei, să vorbim adică la plural, explicînd un cuvînt cu sens unic prin mai multe sensuri. De unde și ideea, falsă după noi, că acest lung substantiv — responsabilitate.— ar însuma mai multe criterii.'Cînd, de fapt, avem a făce cu un singur și autentic criteriu — al compe
tenței creatoare. De curînd, la una din întrunirile operative de lucru, atît de utile pentru orientarea colectivității noastre socialiste, naționale, secretarul general al Partidului, tovcrășul Nicolae Ceaușescu a folosit — indicînd un organism de conducere — o expresie cu un conținut istoric, valorînd un tratat întreg de management specific vieții noasere social-politice, și anume, că acel organism este „conducător-delegat al P.C.R." O asemenea îndrumare generoasă a fost continuată în multe din ho- fărîrile partidului nostru din ultmii ani. Aplicată pe scară largă în viața noastră de fiecare zi în orice domeniu de activitate, ea trebuie să însemne că, indiferent ce domeniu îmbrățișează, un complex de conducere — național, interdepartamental, județean, uni-instituțional etc.’ — faptul acesta înseamnă un mandat, o delegație, pe care P.C.R. le acordă conducerii unor astfel de organisme pentru rezolvarea unei (unor) probleme, intr-un timp dat. Timpul este dat, evident, de posibilitatea de îndeplinire optimă a acestei delegații.La un criteriu unic — l-am numit mai sus : competența creatoare — dispunem acum de un îndemn unic. Dacă nucleul ideologic al acestui sfat este precis, fără echivocuri posibile, se pare că principiul unic al responsabilității este cîteodată răstălmăcit în chipuri foarte curioase și, de multe ori, reprobabile. Ni seîntîmplă cîteodată să observăm că, într-o instituție sau într-o inteprindere — de care interesele noastre sociale, spirituale se leagă mai mult —, lucrurile nu merg tocmai bine. Aflăm că l-au schimbat pe director. în sfîrșit, ne spunem, o să vedem altceva și așteptăm ; trec multe luni, săptămîni, și efectul nu se vede. Există, desigur, mai multe cauze ale unei astfel de situații, dar exoerienta ne arată — fiindcă ne-a și arătat nu de puține ori — că acel (nou) director se teme de propria-i com- netență, nu riscă decizii curajoase, într-un cuvînt nu realizează sensul unic al responsabilității sale. Absolut condamnabil devine acest fenomen cînd în persoana conducătorului respectiv descoperim un tînăr, promovat tocmai pentru a schimba, pentru a ameliora ceea ce el însuși 
dorea înainte de a deține cheile deciziei, ale puterii de a decide. Cum se explică oare asemenea anomalii ? Ieri nu aveai responsabilitate și influențai — puțin cîte puțin, de. ■a locul tău — deciziile conducerii, astăzi o ai și te temi de ea. Fabula este tristă si ea trebuie să se sfîrșească în mod normal cu deziluzia celor care au inițiat promovarea

(Continuare în pag. a Il-nl
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Președintele Consiliului
de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer,

a primit pe ambasadorul
Republicii Vietnamului de SudPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți, pe ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, Nguyen Duc Van, în legătură cu plecarea sa definiti

vă din țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Primire la Consiliul 

de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, a primit marți pe dr. Dușan Vejnovici, președintele Comisiei federale pentru relațiile culturale cu străinătatea din R.S.F. Iugoslavia, care ne vizitează țara.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte

al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.A fost prezent Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea, în continuare, a relațiilor dintre cele două țări în domeniul învățămîntului și al culturii.

• LA 23 MARTIE a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Programului de colaborare în domeniul învățămîntului și culturii între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru perioada 1971—1972.Programul prevede dezvoltarea și diversificarea colaborării culturale între cele două țări. El cuprinde acordarea reciprocă de burse pentru specializare, schimburi de cadre didactice și stu- denți, de delegați în domeniul științei și învățămîntului, artei și culturii. Se prevăd, de a- semenea, legături directe între universități și alte instituții de învățămînt, precum și între uniunile de creație, biblioteci și muzee. în program sînt cuprinse turnee ale unor formații artistice, precum și organizarea de expoziții și diverse alte manifestări culturale.

• SUB AUSPICIILE Consiliului General A.R.L.U.S., marți la amiază s-a deschis la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală, expoziția „Cartea sovietică contemporană". Sînt expuse aproape 500 de cărți și reviste apărute în Uniunea Sovietică în ultimii ani, lucrări so- cial-politice, literare, tehnico- științifice, de artă etc.• MARȚI. 23 MARTIE a.c., Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Vasile Ivanovici Drozdenko, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România. (Agerpres)
DECLARAȚIA FEDERAȚIEI 

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

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

(Urmare din pag. I)și cu, desigur, eșuat. Morala că alternativa , ..........._tituirea — și că mica agonie continuă.Un adevărat conducător — aricit de puțin însemnat pare la o anumită scară postul lui de conducere — trebuie să aibă curajul de a lua decizii, fără să se teamă de efecte, evident dacă aceste decizii sînt rodul unor consultări colective, rezultatul alegerii din mai multe variante posibile. Dar și aici exagerarea poate fi pernicioasă ; amînarea luării unei decizii, chiar cu acordui colectivului, nu scutește pe conducător de răspundere, de propria lui răspundere. „înfăptuirea conducem colective — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — presupune totodată întărirea continuă a răspunderii personale".Dacă la aceasta adăugăm principiul menționat, de delegația acordată de Partid pentru a conduce într-un domeniu sau altul, adică pentru a rezolva concret, precis și fără amînări o sumă întreagă de probleme — de ce mai auzim încă, în unele locuri, interogativ-dubitative de genul : „Crezi că asta depinde de mine ?!" sau „Dacă ar depinde de mine ? I" Un conducător care pronunță astfel de formule rutinare cînd, de fapt, e chemat să hotărască, își pierde în orice caz încrederea colaboratorilor în subordine si dispare înaintea dispariției de jure, li lipsește competența creatoare pe care, iată, din rațiunile enunțate, o considerăm singurul criteriu al responsabilității.

constatarea sinceră a eșuării celui care a ei este și mai tristă fiindcă, adesea, vedem nu are loc — nici destituirea, nici auto-des-

LUCRĂRILE
(Urmare din pag. 1)

CONGRESULUI U.G.S.R
validare și Secretariatul Congresului.în unanimitate, Congresul a adoptat următoarea ordine de zi :1. Raportul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România asupra activității desfășurate de la Congresul precedent și sarcinile ce revin sindicatelor în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.2. Raportul Comisiei centrale de cenzori.3. Raportul cu privire la proiectul de Statut — cadru al sindicatului ; proiectul de Statut — cadru al Uniunii sindicatelor pe ramură de activitate ; proiectul de Statut al U- niunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România și proiectul de Statut al consiliilor teritoriale ale sindicatelor. ■4. Alegerea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România și a Comisiei

zența conducătorilor partidului și statului, în frunte cu secretarul general, președintele Consiliului de Stat, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la ședința de deschidere a Congresului. De asemenea, tovarășul Virgil Trofin a adus un călduros salut tuturor delegațiilor și invitaților la acest eveniment important din viața oamenilor muncii din patria noastră-Exprimînd gîndurile și sentimentele delegaților la Congres, ale membrilor de sindicat din România, ai clasei noastre muncitoare, președintele U.G.S.R. a adresat, de a- semenea, un salut cordial tuturor delegațiilor de peste hotare subliniind că prezența lor la Congres constituie o dovadă a legăturilor strînse, internaționaliste, dintre clasa muncitoare din România și clasa muncitoare din celelalte țări, dintre sindicatele din noastră și organizațiile ____ ___________cale din întreaga lume, o ma- centrale de cenzori, nifestare a solidarității citorești și sindicale internaționale, în lupta pentru o viață mai bună, pentru progres social, pentru triumful păcii, libertății și independenței popoarelor.Delegații au ales apoi prezidiul Congresului, Comisia de

țara sindi-mun- Primit cu puternice și îndelungi aplauze, într-o atmosferă vibrantă, de atașament față de partid, de Comitetul său Central, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat. Minute în

șir, cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu vii aplauze și entuziaste ovații. Se scandează : „P.C.R.- P.C.R.!“, „P.C.R.-Ceaușescu 1“, „Ceaușescu și poporul !“.Exprimînd sentimentele unanime ale tuturor participanți- lor și invitaților la Congres, ale tuturor oamenilor muncii, președintele U.G.S.R. a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cuvintele calde adresate clasei muncitoare, sindicatelor, pentru indicațiile prețioase date. în pauza care a urmat, conducătorii de partid și de stat s-au întreținut cordial cu conducătorii unor delegații ale organizațiilor sindicale de peste hotare participante la lucrările Congresului.La primul punct al ordinel de zi, tovarășul Virgil Trofin a prezentat Raportul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România asupra activității desfășurate de la Congresul precedent și sarcinile ce revin sindicatelor în înfăptuirea hotărîrilor celui de al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.In ședința de după amiază, tovarășul Ludovic Csupor, președintele Comisiei centrale de cenzori, a prezehtat, raportul acestei comisii.în continuare, Congresul a a- les Comisia de redactare a pro

ieotelor de rezoluții și hotărîri și Comisia de propuneri pentru candidați în Consiliul Central al U.G.S.R. și Comisia centrală de cenzori.De asemenea, Congresul a a- les prezidiile celor cinci comisii de lucru, pe probleme, care vor dezbate activitatea sindicatelor : în domeniul economic și al pregătirii profesionale ; în problemele sociale și ridicării nivelului de trai ; în domeniul cultu- ral-educativ, al sportului și turismului ; în domeniul organizato- ric-statutar și autonomia sindicatelor ; în domeniul relațiilor internaționale.Au început apoi discuțiile la rapoartele prezentate. Au luat cuvintul delegații : Gheorghe Stuparu, președintele Comitetului sindicatului de la Uzinele „23 August" din București, Teo- fil Dan, președintele Comitetului sindicatului de la Grupul industrial de petrochimie din Borzești, Ioana Tutor, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica de stofe „Argeșana" din Pitești, ~ , prim-topitorCombinatul siderurgic din Traian Mocu-Alexandru Stoica,la ~Galați, dr. ing.ța, cercetător la Institutul de cercetări șiși proiectări țiței gaze din Cîmpina, Cornelia Szamossv, actriță la Teatrul de Stat din Tg. Mureș, Ion Soare, președintele comitetului sindicatului din secția oțelărie a Uzinei de utilaj greu pentru con-

strucții „Progresul" din Brăila, Mihai Țoția, președintele Consiliului municipal al sindicatelor din Brașov, Viorica Maxim, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica de confecții „Mondiala" din Satu Mare.Tovarășul Ion Vîlsan, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., a prezentat apoi raportul Comisiei de validare, care a fost aprobat de Congres.Raportul a relevat că cei peste 2 000 de delegați, reprezintă toate categoriile de oameni ai muncii din țara noastră, români, maghiari, germani și de alte naționalități, aproape trei sferturi din ei lucrind nemijlocit în producție, acolo unde se făuresc bunurile materiale și spirituale.în continuarea discuțiilor au mai luat cuvintul delegații Helmut Gundisch, președintele Comitetului sindicatului de la Fabrica de încălțăminte „8 Mai" din Mediaș, și Mircea Georgescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile de construcții și materiale de construcții.Tot în cursul după-amiezii, Congresul a fost salutat de Pierre Gensous, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, I. t. Prohorov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., Uei Pin-kuei, reprezentantul muncitorilor din China,

membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru în conducerea Conferinței reprezentanților muncitorilor din orașul Anșan, provincia Liaonin, Nguyen Duc Tink, membru al Prezidiului Federației Sindicatelor din R. D. Vietnam, Luciano Lama, secretar general al Confederației Generale Italiene a Muncii, (C.G.I.L.), în numele C.G.I.L., al delegației Confederației Italiene a Sindicatelor Libere și al delegației Uniunii Italiene a Muncii, prezente la lucrările Congresului, Stoil Hristov, secretar . al Consiliului Central al Sindicatelor din R. Bulgaria.Oaspeții au adresat urări succes lucrărilor Congresului au transmis oamenilor muncii din țara noastră un călduros salut din partea organizațiilor sindicale din țările lor. Infățișînd aspecte din munca și aotivitatea sindicatelor pe care le reprezintă, delegații de peste hotare au subliniat necesitatea întăririi solidarității muncitorești și sindicale internaționale în lupta pentru o viață mai bună, pentru pace și progres social. Oaspeții au oferit daruri Prezidiului Congresului ca simbol al prieteniei cu sindicatele din țara noastră.Lucrările Congresului continuă.

P.de Și

(Agerpres)
Luind cuvintul, tovarășul GHEORGHE STUPARU, președintele comitetului sindicatului de la Uzinele „23 August" din București, a spus : Lucrez de conducerea Uzina „23 fost martor nimente din mișcarea noastră sindicală. Pot să al'irm însă că nici unul nu a fost pregătit atît de temeinic și nu a stârnit atît interes ca lucrările Congresului de față. Explicația o găsim în faptul că oamenii muncii •— în dubla lor calitate de proprietari și producători — doresc ca organizațiile lor profesionale să joace un rol major în toate domeniile vieții social-economice.Consider, că noul Consiliu central și sindicatele în general — a spus în continuare vorbitorul — trebuie să-și aducă întreaga contribuție la pregătirea unor acte normative de mare însemnătate. Am în vedere proiectul legii salarizării, proiectul legii organizării și conducerii unităților economice, proiectul legii planificării și aprovizionării tehnico- materiale a economiei naționale.De asemenea, aș ruga să fie studiată problema organizării actuale și a modului de desfășurare a controalelor in economie. pe bază unor principii mai strîns legate de realitățile de azi.Avind în vedere că în prezent conducerea unităților economice se exercită de organe parte ților, nență gească in viitor, apreciez că ar fi oportun să se înființeze un singur organ de control pe plan național, care să depindă direct de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.După ce a relevat succesele obținute de petrochimiștii de pe Valea Trotușului, tovarășul DAN TEOF1L, președintele Comitetului sindicatului din grupul industrial de petrochimie Borzești s-a oprit asupra principalelor acțiuni, întreprinse de către Comitetul sindicatului. Paralel cu organizarea sistematică a dezbaterii cifrelor plan și analizarea atentă modului cum acestea se deplinesc la fiecare loc muncă, comitetul sindicatului a organizat întrecerea între secții și sectoare, pe bază de chemări lansate și angajamente concrete, asigurînd o largă popularizare acesțor agțiuni.I n preocuparea noastră a stat, de asemenea, organizarea unor acțiuni specifice secțiilor de producție și sectoarelor auxiliare. Aș vrea să relev, în acest sens, ampla acțiune întreprinsă de comitetul sindicatului de „Testare- Concurs" prin care am consultat masa de salariați în problema reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale. Acțiunea s-a soldat cu peste 400 de propuneri valoroase, care au permis Consiliului de administrație al grupului' Borzești să ia măsuri eficiente pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație.De o deosebită eficiență s-au dovedit acțiunile organizate de sindicat pe linia promovării progresului tehnic, al dezvoltării mișcării de inovații. Activitatea „Cercului inovatorilor", s-a materializat în cursul anului 1970 prin creșterea substanțială a numărului de inovații, invenții și raționalizări, a căror eficiență se oglindește în cele peste 42 milioane lei economii obținute prin aplicarea lor. Semnificativ este faptul că fiecare al 14-lea salariat al Grupului industrial este inovator.în încheiere vorbitorul s-a oprit asupra unor neajunsuri existente în activitatea comi-

mai mulți ani în sindicatului de laAugust" și am la numeroase eve-

DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR perfecționării întregii activități sindicale.Vorbitorul s-a oprit apoi a- supra preocupărilor și sarcinilor de mare importanță ce stau în fața sindicatelor pe linia pregătirii profesionale a salari aților, arătînd că este necesar să se acționeze cu fermitate pentru eliminarea aspectelor de formalism ce s-au manifestat în activitatea sindicatelor din municipiul Brașov, îndeosebi în desfășurarea unor cursuri de pregătire profesională și a conținutului unor teme, precum și pentru aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice dobîn- dinte.Apreciind că în proiectul de statut al U.G.S.R. a fost inclusă propunerea privind crearea Consiliului pentru problemele economice și pregătirii profesionale (art. 14 a) a propus ca și în statutele uniu-

colective din care fac reprezentanți ai saiaria- ai sindicatului, compo- ce urmează să se lăr-

de a înde

fetului sindicatului și a făcut unele propuneri privind îmbunătățirea muncii pentru a asigura realizarea integrală a tuturor sarcinilor de plan.în cuvîntul său IOANA TUTOR, președinte al Comitetului sindicatului Fabricii de stofe „Argeșeana‘-Pitești, a spus : întreprinderea noastră este tînără ca și colectivul ei, format din peste 4 500 salariați, a căror virstă medie nu depășește 20 ani.Comitetul sindicatului a sprijinit comitetul de direcție in organizarea de cursuri de ridicare a calificării, la care participă peste 1 200 muncitori si ajutori de maiștri din secțiile de bază ; s-a început atestarea pe posturi, ne preocupăm de introducerea autocontrolului indeosebi la secțiile filatură și țesătorie. Rezultatele obținute nu ne mulțumesc si trebuie să spun că organizația noastră sindicală, comitefql sindicatului n-au fo- ■ losit toaf.e mijloacele și întreaga capacitate de care dispun pentru mobilizarea salariaților în vederea îmbunătățirii calității produselor.Arătînd că la Pitești s-au construit sau sînt în curs de construcție o serie de instituții și alte obiective sociale, vorbitoarea și-a exprimat părerea Că ar trebui modificată puțin optica privind investițiile alocate unor asemenea construcții, în sensul că ar fi necesar ca pe lingă fiecare unitate nouă să fie făcute amenajări mai simple, mai puțin costisitoare.Vorbitoarea s-a oprit apoi asupra unor probleme încă nerezolvate, între care amenajarea unor laboratoare de cercetare uzinală, pentru care s-a primit aparatură din import la cel mai înalt nivel tehnic, dar care stă nefolosită din lipsă de spații a căror construcție Recent, partid suma de 4 milioane lei pentru construirea unei moderne Cantine în această zonă industrială. Viitorul apropiat reclamă și construirea unei breșe și a unui cămin pentru copiii marelui număr de salariate, care lucrează și vor lucra în întreprinderile din partea de nord a orașului Pitești.Prim-topitorul ALEXANDRU STOICA, de la Combinatul siderurgic Galați, reprezentant al salariaților în Comitetul de direcție, a Spus : „Am fericita ocazie de a arăta în ace3t înalt forum al sindicatelor că harnicii oțelari din Combinatul nostru au realizat pină în prezent peste 5 500 tone metal peste plan, din angajamentul luat de a da pină la 8 mai 1971 o cantitate de 9 000 tone de oțel.• Țin să întregul întregul giști, au facții Tezele elaborate de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România. Ca reprezentant al salariaților în comitetul de direcție, consider că Tezele, al căror Conținut a fost dezvoltat in Raportul Consiliului Central, prezintă o importanță deosebită pentru munca de viitor a sindicatelor. Personal, consider că o îndatorire de prim- ordin a sindicatului în acest sens trebuie s-o constituie urmărirea și ajutorarea îndeplinirii hotărîrilor pe care le adoptă adunarea generală și a propunerilor pe care le fac salariații, cind dacă în s-ar fi nerile, făcute nările lor, în adunările grupelor sindicale, și cu alte prilejuri, rezultatele ar fi fost incontestabil mai bune.De asemenea, susțin întru-

nu a fost aprobată, organele locale de și de stat au alocat

arăt Congresului că colectiv de oțelari, colectiv de siderur- primit cu vii satis-

Spun aceasta ple- de la convingerea că combinatul nostru valorificat toate propu- sugestiile și criticile de siderurgiști în adu- generale ale salariați-

totul sublinierea din Raport, referitoare la creșterea numărului reprezentanților salariaților în comitetele de direcție. Aceasta, după părerea mea, va duce la participarea mai activa și mai directă a acelora care lucrează nemijlocit în producție, atît la adoptarea, cit și ia înfăptuirea hotărîrilor.Folosindu-mă de acest prilej, vă rog să-mi permiteți să propun în Congres, a spus în încheiere vorbitorul, să se instituie sărbătorirea zilei si- derurgistului.A luat in continuare cuvîntul, tovarășul dr. inginer TRAIAN MOCUȚA, cercetător la Institutul de cercetări și proiectări țiței și gaze — Cîmpina, care referindu-se la preocupările actuale, privitoare la î ruptă a eficienței' cercetării și ' proiectării, a spus : Preocupările noastre au fost și sint ni'itirtfolia cnra d i îrli i Arvna,’

lor profesioniști, în problema atît de actuală a însușirii celor mai noi cunoștințe despre metodele moderne ale artei scenice. Prin aceasta, sindicatul ar putea interveni în mod eficient pentru lichidarea definitivă a situației, atît de frecvente, cînd artiști cu vechi state de funcțiune se găsesc încă și azi la nivelul cunoștințelor însușite în facultate. Am credința că aceasta ar putea să constituie una din sarcinile majore ale organizațiilor sindicale din teatre. Prin aplicarea în practică a acestei idei, cred că s-ar putea porni procesul de reciclare în teatrele din țara noastră.Vreau să exprim — a spus în încheiere vorbitoarea — în numele meu și al colegilor ________________ , ........... mei români și maghiari, de- îmbunătățirea neîntre- plină... adeziune la spiritul ._____  înnoitor ce se impune a fi introdus în întreaga activitate a sindicatelor, în etapa actuală de dezvoltare a României în - v*! 7 X » -PI «*x**ll ei z-wrtl ril 7 «4-r»A luat apoi cuvîntul tovarășul ION SOARE, oțeiar, președintele Comitetului sindical din secția oțelărie a Uzinei „Progresul“-Brăila.Ca muncitor fruntaș în secția turnătorie a Uzinei „Progresul" din Brăila — a arătat vorbitorul — întreprindere care numără peste 1 200 salariați și ca unul care activez în organele sindicale de peste 10 ani, remarc o orientare nouă dată de documentele puse în dezbatere pentru activitatea de viitor a organizațiilor sindicale. Exprimîndu-mî totala adeziune față de documentele prezentate în congres, asigur pe delegații și invitații prezenți că, reîntors în uzină voi depune toate eforturile pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă în vederea ridicării activității sindicale la nivelul multiplelor sarcini puse de construcția socialistă în etapa actuală.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele îmbunătățiri ce consideră a fi aduse proiectului de statut — cadru al sindicatului, propunînd ca alegerea comitetului sindical de secție să fie făcută la doi ani.La fel ca și alți membri de sindicat — a spus vorbitorul — consider binevenită precizarea ca în organele de conducere de la Uniunea Generală a Sindicatelor, la uniunile pe ramuri și consiliile județene, municipale și orășenești, să fie aleși muncitori, tehnicieni, ingineri, oameni care lucrează nemijlocit în producție.în încheiere, delegatul a propus ca, cota din Cotizații care trebuie să rămînă sindicatului, să fie hotărîtă de a- dunarea generală a membrilor de sindicat, astfel incit să se asigure finanțarea multiplelor activități sindicale, în special în domeniile muncii cultural- educative de masă. Mă gîn- desc. de exemplu, la acordarea dreptului sindicatului de a colecta fier vechi din incinta întreprinderii respective, puțind, și pe această cale, să realizeze venituri care apoi să fie investite la dezvoltarea bazelor cultural-sportive, organizarea unor schimburi de experiență etc.Președintele Consiliului municipal al sindicatelor Brașov, tovarășul MIHAI ȚOȚIA, după ce a transmis, din par- tea constructorilor de tractoare și autocamioane, a tuturor salariaților municipiului Brașov, români maghiari, germani, urări de deplin succes lucrărilor Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor, și-a exprimat deplina satisfacție față de cadrul și nivelul superior ce s-a asigurat pregătirii și desfășurării Congresului, în spiritul rilor stabilite de C. C. al P.C.R. din februarie a. c. și a țiilor tovarășului Ceaușescu, secretarul al partidului, care au largi perspective dezvoltării și

orientate spre studii fcdre cori- de dezvoltare a Romanii duc la creșterea ”'r'e^eiVelbr PW înflorire socialista.
« • S • -t >' . .. A î i i n l- o < ai itri n l-i r 1 4- zgeologice și recuperabilii de țiței și gaze, spre îmbunătățirea și perfecționarea tehnologiilor actuale de foraj și exploatare a sondelor, reducerea Cheltuielilor de investiții și micșorarea consumurilor specifice. Acordăm, de asemenea, o importanță deoseoită lucrărilor de cercetare, proiectare și asistență tehnică pentru partenerii externi.Cu toate rezultatele bune obținute, a relevat vorbitorul, nici cercetarea și nici proiectarea din industria extractivă de țiței și gaze, nu au fost suficient pregătite pentru a putea trece la rezolvarea unor probleme mai dificile, de o mare importanță și actualitate, printre care utilizarea cu eficiență sporită a mijloacelor moderne de calcul.Vorbitorul a propus ca Ministerul învăjăniintului să se preocupe mai mult de testarea aptitudinilor studenților și orientarea celor cu cunoștințe șl posibilități reale spre activitatea de cercetare. El a menționat necesitatea a- cordării unei atenții sporite din partea organului de conducere colectivă și a comitetului sindicatului, lărgirii continue a cunoștințelor cadrelor care lucrează în cercetare și proiectare, realizării unor mai strânse legături între institutele de acest gen din țara noastră.în încheiere, vorbitorul a relevat unele dificultăți care mai persistă în activitatea de valorificare și în special promovare a progresului tehnic, în soluționarea unor bleme de colaborare pe intern, cu alte ministere, resimte lipsa de corelare unitară a activității de cercetare în domeniul tehnologic și al utilajului petrolier, ca urmare a separării organizatorice a acestor domenii.în începutul cuvintului pe care l-a rostit, tovarășa CORNELIA SZAMOSSY, actriță la Teatrul de Stat din Tg. Mureș a arătat :Ca membră a unui colectiv teatral, nu-mi este greu să a- preciez viața grupei sindicale din unitatea in care activez nu-ml este greu să apreciez felul în care și-a desfășurat activitatea organizația noastră sindicală — o activitate care este plasată undeva la periferia atențidi conducerii institu- ției ; și, ca atare, rolul sindicatului este redus la minimum. Am convingerea că prin creșterea rolului organizației sindicale. în viața colectivului de muncă, se va ajunge la o situație nouă — cînd, prin forța, prin competența sa, grupa sindicală va ști să se arate capabilă și operativă în fixarea judicioasă a coordonatelor în care să se desfășoare producția teatrală. Grupa sindicală trebuie să-și spună cuvîntul în problema atît de acută a procesului de perfecționare continuă a mijloacelor de expresie artistică a actori-
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I
ze cu mai multă competență problemele economice și so- cial-culțurale. •Preocupîndu-se de activitatea educativă, prin prisma intereselor generale ale colectivității, în baza consultării activului sindical, comitetul dicatului a organizat un măr important de acțiuni masă pentru întărirea punderii, a ordinii și disciplinei in producție.Toate acestea sînt urmări firești ale faptului că am reușit să imprimăm muncii educative un caracter de masă, să colaborăm eficient cu organizația U.T.C., avînd în permanență concursul comitetului de direcție. Am cultivat prietenia și frăția între salariații noștri de toate naționalitățile, frăție ce are tradiție de veacuri pe meleagurile noastre. Această frăție s-a manifestat în gradul cel mai înalt în urma inundații-
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,1 1. X___ Uliii llldlb 111 Uluia. HlUllUULU-a- J lor de «nul ^ecut, cînd orașulnale. Totodată, Vorbitorul propus să se studieze posibilitatea organizării la centralele industriale și la întreprinderile mari a unor „cabinete ale pregătirii profesionale", iar în municipiul Brașov să se creeze „Casa tehnicii", instituție care să polarizeze întreaga activitate din acest domeniu.Luind cuvîntul, tovarășa VIORICA MAXIM, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica de confecții „Mondiala" din Satu Măre, a a- rătat că organizațiile sindicale de la Combinatul textil din Satu Mare cuprind în rîndurile ' lor peste 8 000 membri de sindicat în 7 întreprinderi cu profil textil — confecții, tricotaje, țesături, filaturi și pasmanterii. Sarcina principală care a stat în centrul atenției comitetelor sindicatelor din aceste unități a fost de a se asigura participarea mai activă a colectivelor de muncă la conducerea activității economice și sociale, pentru sporirea continuă a producției și eficienței.Pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan pe acest an — a spus în continuare vorbitoarea — conducerea combinatului a stabilit un ansamblu de măsuri, dintre care amintesc profilarea, specializarea întreprinderilor și îmbunătățirea calității produselor. Comitetele sindicatelor vor sprijini aplicarea acestor măsuri.Există însă unele probleme care depășesc competența combinatului, pentru rezolvarea cărora trebuie să fim sprijiniți mai concret de către M. I. U. și Comitetul Uniunii.Comitetul sindicatului a organizat controlul obștesc muncitoresc asupra protecției muncii și s-a preocupat de realizarea prevederilor contractelor colective de muncă. Dar dacă avem în vedere că peste 80 la sută din salariații combinatului sînt femei, apreciez că nu s-a acordat importanța cuvenită problemelor profesionale și sociale ale femeilor.întrucit fac parte din Consiliul de administrație — a spus în încheiere vorbitoarea — ar trebui să am contingență cu toate întreprinderile combinatului, lucru imposibil de realizat în actuala ganizatorică a Dacă la nivelul există un organ pe linie de stat, nează întreaga activitate economică a unității cu statut de centrală, ar fi logic ca și pe linie sindicală să fie la fel.în cuvîntul său, HELMUT GUNDISCH, președintele Comitetului sindicatului de Fabrica de încălțăminte Mai" Mediaș a arătat că rourile grupelor sindicale, mitetul sindicatului fabricii, în baza cunoașterii concrete a fenomenelor din întreprindere, au reușit să aborde-

structură or- sindicatelor. combinatului de conducere care coordo-
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cuitorii orașului, indiferent de naționalitate, au adus o contribuție importantă la recuperarea pagubelor materiale, pentru restabilirea urgentă a producției.Apreciez, a spus în continuare vorbitorul că prevederile prdiectului de Sta- tut-cadru al sindicatelor creează largi posibilități pentru manifestarea potențialului organizatoric al sindicatelor, pentru sporirea cohtribuției - lor în soluționarea multiplelor probleme ale activității e- conomice, social-culturale. Propun ca împreună cu cinematografia să se studieze posibilitatea realizării unor filme educative de scurt metraj, specifice ramurilor de producție, prin care să se generalizeze experiența bună din diverse domenii de activitate.Președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile de construcții și materiale de construcții, tovarășul MIRCEA GEORGESCU, a a- rătat că în amplul șL'dUianri- cui proces de transformări înnoitoare ce caracterizează economia noastră, celor peste o jumătate de milion de constructori — organizați .în sindicate — le-a revenit și le revine in continuare un rol de mare însemnătate.în marile realizări obținute în îndeplinirea planului de investiții în cincinalul 1966— 1970, își găsește expresia și contribuția adusă de către sindicate. Examinînd critic activitatea desfășurată, descifrăm — alături de fapte pozitive — o serie de neajunsuri care s-au manifestat în munca noastră și, desigur, au limitat posibilitățile obținerii unor rezultate mai valoroase, țele manifestate au meinic analizate în Conferință a Uniunii Sindicatelor de ramură, care a stabilit, în lumina indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R., din februarie a.c., măsuri privind îmbunătățirea formelor și metodelor de muncă, astfel ca fiecare organizație sindicală, Comitetul Uniunii, să devină un organism activ, dinamic, receptiv la nou, la cerințele și preocupările masei de salariați.După ce a relevat necesitatea ca organele de resort să studieze și rezolve o serie de probleme legate de mecanizarea muncii în construcții, vorbitorul a încheiat : Consider că ar fi necesar să se reexamineze de către organele în drept profilul unor specialități și meserii cuprinse în actualele nomenclatoare — u- nele dintre ele destul de înguste, altele înrudite — și reunirea lor în meserii de profil mai larg. O asemenea calificare polivalentă ar avea influențe favorabile asupra utilizării mai judicioase și cu continuitate șantiere, drelor, creșterii ciștigurilor.
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a forței de muncă pe asupra stabilității ca- eliminării fluctuației,



CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)care ne mîndrim astăzi, a avut și are eroica noastră clasă muncitoare, călită în numeroasele bătălii revoluționare, devotată pînă la capăt cauzei socialismului, clasa care și-a luat pe umerii ei greaua răspundere de a conduce poporul spre o viață liberă și demnă, spre progres și prosperitate. Transformînd societatea, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, clasa muncitoare s-a transformat pe ea însăși in anii socialismului. Paralel cu dezvoltarea economiei și culturii, cu succesele obținute în construcția socialismului, clasa noastră muncitoare și-a sporit rindurile cu noi și noi contingente, și-a ridicat pregătirea profesională, și-a îmbogățit o- rizontul științific, tehnic și de cultură generală, dovedindu-și pe deplin forța creatoare, capacitatea de a asigura modernizarea industriei socialiste la nivelul cuceririlor revoluției tehnico-științifice mondiale, de a conduce dezvoltarea generală a societății socialiste românești. (Aplauze puternice). Pentru toate acestea, pentru modul exemplar în care-și îndeplinește rolul de clasă conducătoare a societății noastre socialiste, doresc ca de la această tribună să adresez cele mai calde felicitări clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii, care prin activitatea lor harnică de fiecare zi înalță luminosul edificiu al socialismului pe pămintul României. (Aplauze puternice, prelungite).Un Ioc de seamă în viața societății noastre au avut și au sindicatele, organizații largi ale clasei muncitoare, ale maselor de oameni ai muncii, cu o bogată șl îndelungată tradiție revoluționară în lupta pentru apărarea intereselor celor ce muncesc împotriva exploatării. în anii construcției socialiste sindicatele au desfășurat o activitate intensă pentru organizarea și unirea eforturilor creatoare și a inițiativei oamenilor muncii la îndeplinirea planurilor de stat, Ia promovarea noului și perfecționarea continuă a muncii in toate sectoarele vieții economice și sociale. Desigur,. în munca sindicatelor au existat unele neajunsuri, o serie de lipsuri, dar ceea ce a caracterizat activitatea lor este contribuția valoroasă la înfăptuirea politicii partidului și statului la construcția socialistă, la progresul multilateral al întregii țări. Pentru munca depusă, pentru aportul la succesele noastre generale, felicit din toată inima organele și organizațiile sindicale, miile și miile de activiști sindicali, toți membrii sindicatelor care și-au consacrat eforturile slujirii intereselor poporului, propășirii patriei socialiste. (Vii și puternice aplauze).Stimați tovarăși,Ne aflăm Ia începutul unei noi etape a dezvoltării econo- mico-sociale a României — cincinalul 1971—1975. După cum știți, obiectivul fundamental pus de Congresul al X-lea în fața partidului, a întregului nostru popor, pentru perioada care vine, este fău- ■ irea societății socialiste multilateral dezvoltate, caracterizată printr-o puternică și modernă bază tehnico-materială, prin perfecționarea relațiilor de producție, prin ridicarea științei, culturii, învățămîntu- lui, a bunăstării generale a tuturor celor ce muncesc din patria noastră. (Vii aplauze).înfăptuirea prevederilor cincinalului va marca un nou și însemnat pas înainte în dezvoltarea industriei naționale la nivelul cerințelor științei și tehnicii mondiale. în scopul creșterii potențialului nostru industrial, noul cincinal prevede investiții în valoare de circa 500 miliarde de lei, adică mai mult decît s-a investit în decursul ultimelor două cincinale luate la un Ioc. Se vor crea, urmărindu-se în continuare dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării, peste 1 700 de noi obiective economice. Paralel cu dezvoltarea cantitativă a forțelor de producție, noul plan cincinal va asigura ridicarea nivelului calitativ al industriei socialiste, crearea condițiilor ca aceasta să asigure valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării, participarea cu o contribuție proprie, de valoare ridicată, a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la circulația mondială de bunuri materiale.O importanță deosebită vor acorda în noul cincinal partidul și statul modernizării a- griculturii — ramură de bază a economiei noastre — sporirii aportului ei la dezvoltarea economică generală, la creșterea avuției naționale, la ridicarea bunăstării poporului. Pentru extinderea și perfecționarea bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii, și susținerea programelor inițiate în vederea practicării unei agriculturi intensive se vor investi circa 80 miliarde lei, adică peste două ori mai mult decit în cinalul precedent.

Partidul și statul nostru pornesc de la premisa că o condiție indispensabilă a progresului economic și spiritual al societății noastre este intensificarea cercetării științifice, aplicarea cuceririlor științei și tehnicii moderne in toate domeniile de activitate. în acest scop, se va dezvolta baza materială a cercetării, se va organiza mai buna valorificare a potențialului nostru științific, a forței de creație a cercetătorilor din patria noastră, se va asigura orientarea consecventă a activității de cercetare în direcția satisfacerii cerințelor vieții e- conomice și sociale. Este știut că numai pe baza celei mai înalte științe, a tuturor cuceririlor cunoașterii umane se poate crea cu succes noua societate, se poate asigura victoria comunismului. (Aplauze puternice).Realizarea marilor obiective economice ale cincinalului impune sporirea numerică in continuare a clasei muncitoare, a tehnicienilor și inginerilor, a tuturor specialiștilor, ridicarea nivelului de pregătire profesională a întregii mase de oameni ai muncii. De a- ceea vom acorda o importanță deosebită dezvoltării rețelei invățămintului public de toate gradele, perfecționării procesului de invățămint în pas cu exigențele actuale ale producției, ale științei și tehnicii, legării lui mai strînse de viață, de practică. După cum se știe, partidul și statul au inițiat un larg program de perfecționare sistematică a pregătirii profesionale a cadrelor în raport cu cuceririle științei și tehnicii moderne, de însușire a științei conducerii — imperative de prim ordin pe care societatea noastră Ie ridică în fața fiecărui salariat, fie el muncitor, specialist sau ministru. Fiecare om al muncii, indiferent de sectorul său de activitate, trebuie să-și îmbogățească continuu cunoștințele profesionale, deoarece fără aceasta nu se poate concepe dezvoltarea economiei, științei, culturii, făurirea socialismului. (Aplauze puternice).Ca urmare a dezvoltării economiei, venitul național va crește pină în 1975 de 1,6—1,7 ori. față de 1970, ceea ce va permite ridicarea salariului real cu circa 20 la sută, sporirea cu 37—44 la sută a fondului general de salarii, majorarea sumelor destinate pensiilor și alocațiilor pentru copii. Totodată, sumele destinate finanțării acțiunilor social-cul- turale vor fi în 1975 de peste două ori mai mari decit in 1965. Vor spori la peste 80 de mii locurile in creșe, adică de trei ori mai mult decit numărul celor existente. O atenție deosebită se va acorda în cincinalul actual îmbunătățirii condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, prevăzindu-se construirea a circa 800 mii locuințe, din care jumătate de milion din fondurile statului sau cu credite de la stat. înfăptuirea cu succes a programului de dezvoltare economică și culturală a țării, precum și măsurile ce le vom lua în continuare pentru creșterea nivelului de trai se vor reflecta nemijlocit in viața fiecărei familii, vor face ca toți cetățenii patriei noastre să trăiască mai bine, să beneficieze în măsură sporită de a- vantajele civilizației moderne, să-și satisfacă în condiții tot mai bune cerințele materiale de existență, să-și îmbogățească orizontul spiritual.Un obiectiv important spre care partidul și statul nostru își concentrează, de asemenea, atenția in anii ce vin este perfecționarea conducerii și organizării societății, dezvoltarea și adincirea in continuare a democrației socialiste, promovarea in raporturile sociale, în relațiile dintre oameni, a principiilor de etică și echitate socialiste. Sînt cunoscute măsurile adoptate în acest sens în anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului și Conferinței Naționale. S-a acționat pentru perfecționarea planificării, conducerii și organizării economiei naționale, s-a înfăptuit reorganizarea ad- ministrativ-teritorială a țării, asigurîndu-se apropierea conducerii de unitățile de jos, lărgirea atribuțiilor organelor locale ale puterii de stat, a unităților productive. Sînt, de a- semenea, de notorietate publică măsurile luate pentru a- sigurarea cadrului propice participării efective a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la elaborarea hotărîrilor privind mersul nostru înainte pe toată scara ierarhică a societății, de la întreprinderea industrială sau cooperativa a- gricolă de producție pînă la guvern, pînă la Marea Adunare Națională.Punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune orinduirea noastră, afirmarea în practică a superiorității socialismului, impun in viitor atragerea la o viață socială și mai intensă a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, valorificarea Ia maximum a energiei, experienței, priceperii și elanului revoluționar al întregii 

națiuni. în sensul realizării a- cestui deziderat va acționa cu toată consecvența partidul și statul nostru în anii ce vin, asigurînd condiții ca muncitorii, țăranii, intelectualii — a- devărații făuritori ai istoriei noi a patriei — să decidă asupra direcțiilor în care se concentrează eforturile pentru emanciparea economică și culturală a societății noastre. Numai pe calea dezvoltării continue a democrației socialiste, a participării nemijlocite a oamenilor muncii la conducere se poate asigura construirea cu succes a societății noi ; aceasta este de altfel însăși esența principiului de conducere in socialism. (A- plauze puternice).Vorbind de democrația socialistă este bine să ne punem întrebarea : în ce țară capitalistă, oricît ar fi ea de dezvoltată din punct de vedere economic, tehnic și științific, muncitorii, țăranii, intelectualii — creatorii bunurilor materiale și spirituale — își pot spune cuvîntul asupra treburilor întreprinderilor și unităților economice în care lucrează, pot influența asupra deciziilor conducerii acestora, pot asigura măsuri ale societății care să vizeze satisfacerea intereselor celor ce muncesc ? în comparație cu societatea capitalistă, orinduirea noastră oferă nu iluzia democrației abstracte, declarative, ci realitatea exercitării în fapt a drepturilor suverane ale poporului în stat, a celor mai largi libertăți democratice ale maselor, exprimate în ultimă instanță în participarea nemijlocită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la guvernarea țării. Noua etapă de dezvoltare a țării — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — pune sarcini mari și complexe în fața întregului nostru popor chemat să-și unească și mai strîns eforturile, să-și valorifice tot mai larg spiritul de inițiativă, capacitatea și elanul creator, să ridice pe un plan superior întreaga activitate de edificare a noii orînduiri. Toate acestea pun, totodată, sarcini deosebit de importante în fața sindicatelor. Congresul dumneavoastră are tocmai mei nirea de a defini aceste sarcini, stabilind cu claritate atribuțiile și obiectivele activității sindicale in condițiile noi ale dezvoltării societății socialiste românești.Vechile practici și metode în activitatea sindicală nu mai corespund schimbărilor adinei produse în societatea noastră. Nu se mai poate vorbi despre sindicate ca despre o „curea de transmisie"; partidul nu are nevoie de o asemenea „curea" pentru a sta de vorbă cu oamenii muncii; acest lucru poate să-1 facă — și îl face — direct, zi de zi, ceas de ceas, în întreaga sa activitate de conducere a construcției socialiste. (Aplauze puternice). în orinduirea noastră socialistă oamenii muncii au nevoie de sindicate ca de o organizație largă, a lor, în care să-și unească eforturile și să-și poată spune în mod organizat cuvîntul, să participe la adoptarea tuturor măsurilor privind dezvoltarea societății românești. (Aplauze puternice). Pentru a putea îndeplini un rol activ și eficient în dezvoltarea societății, în viața oamenilor muncii, sindicatele trebuie să țină pasul cu schimbările sociale, să-și adapteze întreaga activitate, întregul mod de lucru cerințelor noi ale vieții, cerințelor oamenilor muncii din România. De altfel, în cadrul adunărilor sindicale din întreprinderi și instituții, al conferințelor uniu

nilor pe ramuri s-au formulat numeroase și îndreptățite critici asupra stilului și metodelor de muncă ale sindicatelor, subliniindu-se răminerea lor în urmă, caracterul ineficient al unei bune părți a activității pe care o desfășoară. După cum știți, recenta plenară a Comitetului Central al partidului, analizind munca sindicatelor, a trasat linia de orientare pe baza căreia sindicatele să-și îmbunătățească activitatea corespunzător cerințelor și stadiului actual al evoluției vieții noastre sociale.In evaluarea locului pe care sindicatele trebuie să-1 ocupe în societatea noastră trebuie să pornim de la realitatea fundamentală că oamenii muncii din România au o calitate dublă — aceea de producători și, în același timp, de proprietari ai mijloacelor de producție, ai avuției naționale. De altfel, tocmai aceasta deosebește situația clasei muncitoare din România de cea a clasei muncitoare din țările capitaliste: faptul că a răsturnat orinduirea bazată pe exploatare și a instaurat o nouă orînduire în care mijloacele, de producție aparțin oamenilor muncii, întregului popor. Fiecare colectiv de întreprindere, de unitate economică este în fapt proprietarul acestor mijloace, al unei părți din avuția generală pe care trebuie să o gospodărească în așa fel incit să contribuie din plin la dezvoltarea societății socialiste, la creșterea bunăstării poporului. (Aplauze puternice). Pornind de aici, sindicatele, reunind în rindurile lor clasa muncitoare, milioanele de oameni ai muncii, trebuie să ofere cadrul organizat în care aceștia să-și exercite atit drepturile, cit și obligațiile ce le revin ca producători și proprietari. în sindicate, clasa muncitoare, celelalte categorii de salariați, trebuie să găsească terenul cel mai propice pentru a participa, sub conducerea partidului comunist, la conducerea treburilor economice și sociale, la guvernarea țării.Sfera primordială în care este chemată să se manifeste clasa muncitoare și ceilalți oameni ai muncii este adoptarea hotăririlor și măsurilor care privesc mersul înainte al societății, perfecționarea activității in toate domeniile construcției socialiste. în alcătuirea planurilor de stat sindicatul trebuie să participe activ și să asigure, în același timp, participarea tuturor celor ce muncesc la studierea și punerea în evidență a marilor rezerve de creștere a producției existente în toate unitățile, a resurselor și posibilităților de care dispune e- conomia noastră națională. Aceasta va oferi garanția că planurile și programele noastre vor fi temeinic fundamentate. vor avea un caracter profund realist, dispunind de girul celor care sînt chemați să Ie înfăptuiască. în acest sens este necesar să fie folosite în modul cel mai eficient formele instituționale create de partidul și statul nostru — și anume, organele colective de conducere ale întreprinderilor, centralelor și combinatelor, în care oamenii muncii, sindicatele își au reprezentanții lor, adunările generale ale salariaților, for suprem de conducere al tuturor unităților economice. Participarea reprezentanților sindicatelor în conducerile unităților economice, ca și prezența lor în colegiile ministerelor și în guvern impun organelor și organizațiilor noastre sindicale o înaltă răspundere. Partici

parea sindicatelor in toate organismele de conducere ale țării cere acestora să acționeze — activ, nu formal, fă- cind acolo doar un simplu act de prezență, — în calitate de purtătoare de cuvînt ale clasei muncitoare, ale tuturor salariaților, să militeze pentru a- l'irmarea punctului de vedere, a părerilor oamenilor muncii în aceste organisme. (Aplauze puternice). Desigur — așa cum am arătat și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului — de conducerea societății noastre se ocupă partidul comunist, statul socialist, care asigură ca tot ceea ce facem să corespundă năzuințelor oamenilor muncii ; dar sindicatele — ca organisme ce reunesc pe toți oamenii muncii, aflîndu-se în permanentă legătură cu masele muncitoare — trebuie să aibă un cuvînt greu de spus în elaborarea planurilor de stat, a politicii noastre economice și sociale. Or, trebuie să spunem deschis, in fața Congresului dumneavoastră, că pînă acum sindicatele nu prea s-au achitat cum trebuie de această sarcină. Sperăm că noua conducere a sindicatelor ce va fi aleasă de Congres, noile conduceri ale uniunilor și organelor sindicale care au fost alese. împreună cu toți oamenii muncii organizați în sindicate, vor lichida aceste stări de lucruri, făcind ca sindicatele să-și îndeplinească rolul lor deosebit de important în societatea noastră socialistă. (Aplauze puternice).După elaborarea și adoptarea planurilor economice de dezvoltare socială, un obiectiv central al activității organizațiilor sindicale trebuie să fie mobilizarea și unirea forței creatoare și a elanului constructiv al milioanelor de oameni ai muncii din patria noastră în lupta pentru realizarea în practică a prevederilor planului de stat, a programului de edificare a socialismului. Sindicatele trebuie să militeze pentru o înaltă disciplină în producție, pentru îndeplinirea riguroasă a îndatoririlor ce revin fiecărui salariat. pentru intensificarea e- forturilor în vederea creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, sporirii venitului național.Ținind seama de faptul că tot ceea ce se creează in societatea noastră este destinat omului, satisfacerii nevoilor sale, împlinirii personalității Iui, sindicatele au datoria de a acorda cea mai mare atenție problemelor sociale, de viață și de muncă ale oamenilor muncii, realizării politicii partidului și statului în acest domeniu. Ele trebuie să acționeze pentru realizarea tuturor prevederilor legislației muncii, pentru respectarea în fapt a drepturilor garantate de lege salariaților din țara noastră. Sindicatele au un cuvînt important de spus in înfăptuirea principiilor salarizării socialiste, ale cointeresării materiale, în asigurarea retribuției in funcție de aportul fiecăruia la munca generală, de contribuția calitativă și cantitativă la bunul mers al întreprinderii sau instituției. O atenție neslăbită trebuie acordată a- meliorării neîncetate a condițiilor de muncă ale salariaților, ușurării, pe baza mecanizării și automatizării, a eforturilor lor fizice, înfăptuirii prevederilor legate de securitatea muncii, urmărindu-se ca fondurile alocate în acest scop de statul nostru să-și a- tingă întotdeauna destinația, să dea rezultatele scontate. O îndatorire de seamă a sindicatelor este să se preocupe de 

modul în care se asigură ocrotirea sănătății celor ce muncesc, igiena muncii și prein- timpinarea bolilor profesionale, administrarea în cele mai bune condițiuni a rețelei noastre sanitare. Un rol important revine sindicatelor în repartizarea fondului de locuințe salariaților, ele avînd grijă să fie soluționate, in primul rînd, cerințele celor cu nevoi reale, cu condiții mai grele și care, totodată, aduc un aport prețios Ia eforturile colectivului din care fac parte. Particlpind la realizarea tuturor prevederilor legate de îmbunătățirea condițiunilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, sindicatele trebuie să ia parte activă la elaborarea legilor și măsurilor privind acest domeniu de activitate : numai in aceste condiții ele iși vor putea îndeplini cu adevărat sarcina de a veghea permanent la creșterea bunăstării tuturor celor ce muncesc din România socialistă. (A- plauze prelungite).Sarcini deosebit de importante revin sindicatelor în dezvoltarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc, în educarea acestora in spiritul idealurilor noastre comuniste. Evoluția continuă a societății noastre a determinat și determină schimbări adinei în concepția despre lume și viață a oamenilor, în modul lor de existență, în orizontul lor de înțelegere a răspunderilor și îndatoririlor sociale. Pentru a contribui la accelerarea procesului de formare a o- mului nou, sindicatele trebuie să se preocupe îndeaproape de toate problemele legate de comportarea în societate, de raportul dintre individ și colectivitate, de îmbinarea armonioasă a intereselor particulare cu cele generale, luptind împotriva mentalităților retrograde burgheze,'a tarelor morale moștenite de la vechea orindulre capitalistă, împotriva oricăror manifestări antisociale.Unul din mijloacele deosebit de importante de care sindicatele dispun pentru a influența asupra dezvoltării conștiinței salariaților este activitatea cultural-educativă de masă. De altfel sindicatele dețin întreaga bază materială culturală din întreprinderi și instituții, dispun de toate condițiile pentru a organiza o activitate educativă vie, atractivă și eficientă. Trebuie să spunem că, din păcate, această bază este folosită insuficient, munca de educare politică și culturală de masă nu este la înălțimea condițiilor de care dispunem și, mai cu seamă, a cerințelor oamenilor muncii din patria noastră ; ea nu asigură într-o măsură suficientă posibilitatea ca oamenii muncii, îndeosebi tineretul, să-și petreacă timpul liber în condițiile cele mai bune și intr-un mod cit mai folositor din punct de vedere educativ. în același timp, trebuie menționat că sindicatele participă cu drepturi depline la conducerea activității organelor de stat și obștești care se ocupă de educația maselor. Mă refer Ia radioteleviziune, la presă, cinematografie, la instituțiile de artă care — după cum am mai arătat de multe ori și pentru cinematografie și radioteleviziune de curind — au rol de cea mai mare importanță în activitatea generală desfășurată de partidul nostru pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, lărgirea orizontului de cultură al celor ce muncesc, pentru cultivarea în rindurile tuturor oamenilor muncii a principiilor de viață proprii noii orînduiri. Trebuie spus că nici în această privin

ță nu s-a făcut pe deplin simțită prezența sindicatelor, în sensul de a acționa ca programele radioteleviziunii, creația cinematografică să corespundă într-o mai mare măsură cerințelor pe care partidul, poporul nostru le pun in fața acestor instituții de cultură. Sindicatelor le revine, de asemenea, îndatorirea de a colabora îndreaproapc cu uniunile de creatori în sensul ca sindicatele să comande și creatorii să creeze opere literare și de artă care să oglindească cit mai fidel realitățile noi ale patriei noastre, munca tumultuoasă a poporului, bogata sa viață sufletească, care să exercite o puternică influență în procesul de formare a omului nou. Sperăm că scriitorii, creatorii noștri de artă vor răspunde mai bine decit pînă acum cerințelor clasei muncitoare, întregului popor, vor da opere de valoare artistică și ideologică ridicată, contribuind și mai mult la făurirea omului nou al societății socialiste, la ridicarea culturală generală a României. (Vii aplauze).După cum vedeți, tovarăși, sindicatele dispun de mari posibilități. au la îndemînă toate mijloacele pentru a realiza un larg program de educare politică, culturală, a tuturoi- celor ce muncesc. Sperăm că ele vor acționa în viitor cu mai multă fermitate pentru realizarea rolului de mare importanță ce le-a fost încredințat în această direcție de către partidul nostru, de oamenii muncii. Sindicatele au posibilitatea de a lua parte nemijlocit la întreaga activitate de instruire și educare publică din țara noastră.Aci sînt mulți reprezentanți ai sindicatelor din străinătate ; veți avea posibilitatea să discutați cu delegațiile în pauză și să vă convingeți și pe această cale că nicăieri în țările capitaliste oamenii muncii nu dispun de asemenea mijloace, condiții și posibilități cum au la îndemînă sindicatele din România ; dimpotrivă. în țările capitaliste, datorită condițiilor materiale, maselor largi de oameni ai muncii le este îngreunat accesul la știință și cultură, la învățămînt.Avînd la îndemînă aceste largi posibilități sindicatele din țara noastră sînt chemate să organizeze, în ultimă instanță, controlul muncitoresc asupra tuturor organismelor societății — în economie, în viața socială, în domeniul în- vățămîntului, culturii, sănătății, al serviciilor publice — în interesul maselor largi de oameni ai muncii. Exercitarea acestui control asigură tuturor celor ce muncesc posibilitatea de a influența nemijlocit activitatea statului, a organelor puterii, a celorlalte organizații de masă și obștești; aceasta reliefează faptul că în țara noastră poporul este cu adevărat stăpîn pe destinele sale, își făurește în mod conștient viața așa cum dorește. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Ținînd seama de acest larg complex de sarcini ce revin sindicatelor este necesară schimbarea atit a concepției de muncă cit și a structurii organizatorice a acestora, pornind de la principiul democratizării conducerii sindicatelor, a întregii vieți sindicale. Este evident că baza activității sindicale o constituie sindicatul fiecărei întreprinderi și al fiecărei instituții în parte ; a- cesta trebuie să se bucure de autonomie în munca sa, în organizarea dezbaterii problemelor producției, ale activității economice, sociale și culturale din unitatea respectivă, asigurînd, intr-un cadru profund democratic, posibilitatea ca masele de oameni ai muncii să hotărască asupra tuturor problemelor ce privesc munca și viața lor. Dezvoltarea rolului sindicatului de întreprindere sau instituție ca factor de bază în organizarea și unirea forțelor celor ce muncesc va contribui la înlăturarea fenomenelor de birocratism din munca sindicală, a suprapunerilor și paralelismelor care frînează inițiativa și orientarea activității spre problemele concrete. Întărirea autonomiei acestuia nu știrbește cu nimic, ei dimpotrivă, întărește principiul centralismului democratic care presupune dezvoltarea inițiativei de jos, asigurarea unei strînse legături între conducere și mase, crearea condițiilor ca întreaga activitate sindicală să exprime voința și interesele celor ce muncesc.Ținînd seama de faptul că sindicatele reunesc masele largi ale oamenilor muncii este necesar să ne preocupăm permanent de perfecționarea formelor organizatorice de cuprindere și mobilizare a acestora în viața economică și socială. în această ordine de idei apare necesitatea studierii posibilității de ridicare a nivelului activității sindicatelor agricole, de exemplu, a rolului pe care acestea îl exercită în înfăptuirea programului de înflorire a agriculturii noastre socialiste. Totodată, se reliefează necesitatea organizării unei mai intense și fructuoase co

laborări între sindicatele muncitorilor agricoli și uniunile cooperativelor agricole de producție. Procesul de producție în agricultură'devine tot mai unitar, mecanizarea, chimizarea se exercită în măsură tot mai puternică atit în agricultura de stat cit și in cea cooperatistă, formele de organizare a muncii se aseamănă tot mai mult, iar în ultima vreme au loc tendințe tot mai pronunțate de cooperare în producție și în valorificarea produselor, in acțiunile de a- meliorare a solului, între cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat. De aceea se impune găsirea unor forme care să permită mai buna unire de către sindicate și uniuni cooperatiste a eforturilor țărănimii și lucrătorilor din unitățile agricole de stat în vederea modernizării agriculturii, a acestei importante ramuri a economiei noastre naționale, creșterii producției vegetale și animale, a randamentului muncii agricole, pentru continua înflorire a satelor patriei noastre. Am în vedere in perspectivă și o colaborare organizatorică, găsirea unei forme în care Uniunea sindicatelor agricole și Uniunea cooperativelor agricole să constituie un organism comun de îndrumare a activității tuturor celor ce muncesc in a- gricultură. (Vii aplauze).Este necesară, de asemenea, luarea unor măsuri pentru dezvoltarea spiritului democratic în activitatea organelor de conducere sindicale, începînd de la consiliul județean și pină Ia Consiliul General al Uniunii Sindicalelor din România. In acest zcop este necesar ca în Consiliul și Comitetul Executiv al U.G.S.R., în conducerile uniunilor sindicale, în consiliile județene, să participe oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producție, astfel ca activitatea acestora să se bazeze în principal nu pe sa- lariații sindicali ci pe activiștii muncitori, ingineri, tehnicieni, intelectuali, creatori de valori materiale și spirituale, care lucrează nemijlocit în întreprinderi și instituții. Prin aceasta organele de conducere sindicale vor exprima mai bine o- pinia celor 5 milioane de membri ai lor, activitatea lor va fi mai puternic ancorată în viața și realitatea noastră sociala; puțind contribui în mod mai substanțial la soluționarea problemelor conducerii societății socialiste.îmbunătățirea activității sindicatelor in concordanță cu cerințele noi ale dezvoltării sociale va duce la sporirea rolului acestora ,în cadrul sistemului democrației noastre socialiste, transformîndu-le intr-un factor tot mai activ, dinamic și eficient în dezvoltarea societății, in înflorirea patriei.De altfel, trebuie avut în vedere — și mă refer la tovarășii care vor fi aleși în conducerea sindicatelor — că și societatea noastră va continua să meargă inainte, că și democrația noastră socialistă se va perfecționa ; de aceea, trebuie considerat că ceea ce vom stabili la Congres nu înseamnă limita dezvoltării democrației sindicale și muncitorești ci, dimpotrivă, de abia un început spre perfecționarea generală a democrației socialiste, spre găsirea formelor organizatorice cele mai corespunzătoare care să asigure participarea permanentă, în strinsă unitate, a clasei muncitoare și a celorlalte categorii sociale din România la conducerea construcției socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).Am revenit, tovarăși, de cî- teva ori asupra problemei democrației socialiste pentru că aceasta este o problemă de bază a dezvoltării societății noastre. Avem rezultate deosebite in ultimii ani. Cunoașteți cu toții că nu există ho- tărire, lege mai importantă, care să nu fie dezbătută larg cu întregul nostru popor. Cu toate acestea, nu considerăm că am ajuns la maximum in dezvoltarea democrației noastre ; acesta este și va fi un proces continuu. Problema găsirii celor mai bune forme în care să se asigure participarea celor ce muncesc Ia conducerea societății se va pune în continuare chiar și în societatea comunistă. De aceea partidul și statul nostru — care și-au propus edificarea socialismului și comunismului in România — se preocupă permanent de găsirea formelor organizatorice cele mai bune pentru îndeplinirea acestui țel măreț. (Aplauze puternice).După cum vedeți, în condițiile societății noastre, rolul de forță politică conducătoare a societății îl îndeplinește Partidul Comunist Român. Partidul nostru și-a dobindit acest rol în lupta desfășurată de-a lungul glorioasei sale existențe de jumătate de secol, dovedind in practică că se identifică în întregime cu interesele și aspirațiile poporului, că exprimă idealurile cele mai înaintate ale națiunii
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a Ill-a) noastre, aemonstrindu-și capacitatea de a conduce masele pe calea eliberării sociale și naționale, a făuririi unei vieți noi, libere și prospere, pe drumul luminos al socialismului și comunismului. (A- plauze).indeplinindu-și rolul de forță conducătoare în societate, este normal ca partidul nostru să conducă toate organismele sociale, deci și sindicatele.Modul in care se realizează această conducere trebuie să corespundă stilului general de activitate a partidului nostru, care nu urmărește să se suprapună diferitelor instituții sau organisme ci, dimpotrivă, să le dezvolte capacitatea de a rezolva singure atribuțiile ce le revin, de a-și îndeplini in cele mai bune condițiuni menirea pentru care au fost create. Partidul nostru veghează ca activitatea sindicală. ca și a tuturor celorlalte instituții și organizații, să corespundă intereselor fundamentale ale societății, ale poporului, să contribuie la înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru. Conducerea de către partid a sindicatelor se realizează totodată și prin faptul că fiecare comunist care lucrează în organele sindicale acționează pentru înfăptuirea liniei generale a partidului, asigură îndeplinirea sarcinilor încredințate acestor organe.Tocmai datorită faptului că partidul comunist își exercită rolul conducător in societate, nu în mod administrativ, ci pe calea dezvoltării dialogului nemijlocit cu poporul în elaborarea politicii sale, prin consultarea largă a maselor de oameni ai muncii in conducerea țării, el este înconjurat de stima, dragostea și încrederea nețărmurită a tuturor celor ce muneesc — români, maghiari, germani și de alte naționalități — politica sa este urmată de întreaga națiune cu convingerea fermă că

ea exprimă interesele supreme ale României, slujește cauzei victoriei socialismului și comunismului in patria noastră, cauzei păcii in lume. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Întreaga politică internă și externă a statului nostru are drept țel asigurarea condițiilor pentru construirea cu succes a socialismului in România, participarea activă la lupta pentru progres social, colaborare și pace in întreaga lume.Noi acordăm un loc central dezvoltării continue a relațiilor cu țările socialiste, consi- derind că acestea au o importanță deosebită pentru accelerarea progresului fiecăreia in parte, pentru întărirea sistemului socialist mondial, pentru creșterea prestigiului și influenței socialismului in lume. în acest sens, concepem raporturile dintre țările socialiste ca raporturi de tip nou, cu un caracter profund democratic, bazate in intregi- me pe respectul reciproc al națiunilor și popoarelor ce făuresc noua orinduire, pe e- galitatea deplină in drepturi, pe respectarea independenței și suveranității naționale, pe întrajutorarea tovărășească. Colaborarea, in acest spirit, între țările socialiste duce la înflorirea fiecărei națiuni și. în același timp, la întărirea socialismului pe plan mondial, exercită o puternică influență asupra conștiinței popoarelor de pretutindeni, asupra vieții internaționale în ansamblu.Partidul și statul nostru acționează, de asemenea, pentru extinderea conlucrării cu toate popoarele, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială. — cu țările în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste avansate, — pornind de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la lupta pentru progres social, destindere și pace in lume. La

baza acestor relații noi punem, după cum se știe, în mod consecvent respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi și neamestecului în treburile interne — principii apreciate astăzi de opinia publică mondială ca singurele menite să evite conflicte interstatale, să faciliteze întărirea încrederii și colaborării intre popoare, să salvgardeze securitatea întregii lumi. Noi pornim de la premisa că astăzi participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor tot mai complexe ale vieții internaționale este o condiție sine qua non a păcii, a lichidării cauzelor care generează animozități și războaie. Nu mai este posibil ca problemele internaționale să se decidă fără participarea tuturor statelor ; fiecare țară, mare, mică sau mijlocie, are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă Ia impunerea pe arena mondială a principiilor dreptului internațional, a respectului voinței si intereselor tuturor popoarelor. In acest sens se evidențiază necesitatea și utilitatea colaborării și contactelor internaționale, a schimbului de vizite între conducătorii țărilor. a promovării metodei tratativelor în soluționarea litigiilor dintre state, în asigurarea destinderii.în politica noastră externă pornim de Ia considerentul că atitudinea de izolare nu poate aduce decît daune intereselor popoarelor, dezvoltării cu succes a socialismului, luotei forțelor progresiste, antiimperia- iiste, pentru apărarea intereselor maselor populare, pentru cauza progresului și păcii. După părerea noastră, nu tre- huie să existe nici o temere că dezvoltarea largă a raporturilor internaționale ar prezenta pericolul exercitării linei influente negative de către lumea capitalistă asupra popoarelor care au pășit pe calea construirii noii orînduiri sociale. Poporul nostru are o zicală : „Cel căruia îi i-e teamă de lup se sperie și de iepure".

Noi am trăit mult in munți, cunoaștem lupii ; nu ne speriem nici de lupi, și eu atît mai puțin de iepuri. Nu ne temem să desfășurăm o amplă activitate de colaborare internațională largă. (Aplauze puternice). A te teme să colaborezi cu state avînd altă orinduire socială, inseamnă a manifesta neîncredere în popoarele care și-au luat soarta în propriile mîini și-și făuresc destinele corespunzător voinței și intereselor lor vitale. în forța și vitalitatea orinduirii socialiste. în superioritatea ideologiei noastre marxist-leni- niste. Am desfășurat în trecut activitatea noastră în România, așa cum o desfășoară azi multe partide comuniste și muncitorești, în condițiile grele ale luptei de clasă, ale prigoanei exploatatorilor care dispuneau de poziții dominante în stat și am învins obstacolele. Ne-am confruntat nu o dată eu dușmanul, cu concepțiile sale și. după cum știți, istoria a dat dreptate partidului nostru, a dat dreptate acelora care în rîndurile Partidului Comunist și-au pus in joc viața pentru eliberarea poporului. (Vii aplauze). Iată de ce noi avem încredere deplină în concepția despre lume și viață a proletariatului și de aceea sîntem convinși că in înfruntarea cu ideologia claselor exploatatoare ea va ieși triumfătoare, așa cum s-a intimplat de altfel totdeauna de-a lungul istoriei cu toate concepțiile înaintate. (Aplauze). Este evident pentru oricine că în lumea de azi au loc profunde transformări în gândirea oamenilor de pretutindeni. adinei deplasări în conștiința, în convingerile filozofice și politice ale unor largi pături sociale. Noi și noi categorii ale societății se ridică în lumea capitalistă împotriva politicii agresive a imperialismului. pentru respectarea dreptului la existența liberă a fiecărui popor. Evenimentele care au loc intr-o serie de țări din America Latină, din Africa și Asia demonstrează creșterea

impetuoasă a aspirațiilor popoarelor spre o nouă cale de organizare a societății, hotărî- rea lor de a acționa pentru dezvoltarea de sine stătătoare, liberă și independentă, împotriva ingerințelor imperialiste, a politicii de forță și dictat imperialist, a amestecului în treburile lor interne, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. (Aplauze puternice). Toate aceste schimbări fac necesară intensificarea relațiilor internaționale, a contactelor, a activității desfășurate in sprijinul proceselor progresiste din societatea contemporană. Numai acționind intens în arena mondială, de pe pozițiile ideologiei noastre, vom putea determina noi și profunde schimbări în viața internațională. în relațiile dintre state, vom putea asigura înfrîngerea politicii imperialiste de dominație și dictat, zădărnicirea planurilor agresive ale forțelor reacționare, vom putpa contribui Ia apărarea independenței și suveranității naționale a popoarelor, a dreptului lor la o viață liberă, independentă. (Aplauze).O latură esențială a politicii externe a partidului și guvernului țării noastre este solidaritatea cu popoarele care se ridică pentru cucerirea libertății naționale, care-și apără suveranitatea și independența împotriva dominației imperialiste. a oricărui amestec din afară, lupta activă împotriva colonialismului și neocolonia- lismului, a oricăror forme de asuprire națională, de înrobire socială și națională.România și-a manifestat din capul locului solidaritatea deplină și acordă sprijin material, politic și moral necondiționat poporului vietnamez care luptă cu arma în niîr.ă pentru apărarea ființei sale naționale, a dreptului său la viață liberă și independentă, împotriva agresiunii S.U.A., a amestecului imperialist in treburile sale interne. Țara noastră va sprijini cu toate puterile și in viitor eroicul popor

vietnamez, pînă la victoria finală. (Aplauze puternice). Considerăm că pentru stingerea focarului de război din Peninsula Indochineză este necesară retragerea imediată a trupelor S. U. A., asigurarea condițiilor ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-și poată hotărî singure destinele, iară nici un amestec din afară.Poporul nostru este, de asemenea, preocupat intr-un grad înalt de evoluția situației din Orientul Apropiat, de conflictul din această regiune care, după părerea noastră, trebuie soluționat în spiritul păcii și înțelegerii între popoare, al destinderii internaționale. Calea de rezolvare a problemelor litigioase din această zonă este, după părerea noastră, înfăptuirea rezoluției Consiliului de Securitate din 1967. Apreciind în acest sens inițiativele Republicii Arabe Unite pentru o rezolvare politică a conflictului, considerăm necesar ca Israelul să vină în întîmpinare, să manifeste receptivitate și să contribuie la lichidarea încordării. la instaurarea liniștei și păcii in Orientul Apropiat. Este evident că nu se poate ajunge la o soluție politică a acestui conflict fără retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, de asemenea, este necesară asigurarea dreptului la viață independentă, de sine stătătoare a fiecărui popor din această regiune, precum și satisfacerea cerințelor populației palestiniene, in conformitate cu interesele ei naționale. (Aplauze puternice).România militează activ pentru realizarea unuia din marile deziderate ale popoarelor — și anume, realizarea securității europene, așezarea relațiilor dintre toate statele continentului pe baze sănătoase, care să excludă posibilitatea unui nou conflict armat in această regiune atît de greu încercată de-a lungul istoriei, amestecul în treburile interne, folosirea forței sau amenința
• ••••••••••
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rea cu forța, care să asigure dezvoltarea colaborării pașnife între națiuni. Realizarea securității europene corespunde nu numai intereselor vitale ale popoarelor care trăiesc pe a- cest continent, ci ar avea o înrâurire pozitivă asupra climatului politic de pe toate continentele, asupra destinderii internaționale. Tocmai de aceea considerăm că ar fi deosehit de util ea incă in acest an să se organizeze reuniuni pregătitoare în vederea întrunirii u- nei conferințe general-europe- ne, care ar reprezenta un important pas pe calea întăririi securității pe continentul nostru.Partidul și stalul nostru vor acționa și în viitor, cu toate forțele, pentru promovarea în viata internațională a principiilor respectului reciproc intre toate popoarele, a egalității în drepturi între națiuni, a așezării raporturilor dintre state pe baze echitabile, pentru conlucrarea tuturor țărilor în vederea consolidării păcii în lume. In acest spirit trebuie să acționeze, pe arena internațională, și sindicatele din România. Sindicatele românești au datoria să dezvolte mai departe relații largi cu sindicatele din țările socialiste, din celelalte țări ale lumii. Lupta internațională pentru progres, pentru pace cere sindicatelor noastre să-și dezvolte colaborarea atît cu organizațiile membre ale F.S.M., cit și cu organizațiile sindicale care fac pare din alte grupări internaționale, cu sindicatele de pretutindeni. Acționind pe baza principiilor politicii externe a partidului nostru, sindicatelor le revine îndatorirea de a-și intensifica contribuția Ia efortul general al forțelor progresului, la lupta pentru apărarea intereselor celor ce muncesc, pentru eliberarea proletariatului, a maselor largi muncitoare exploatate și oprimate de cercurile imperialiste și colonialiste. Ținind seama de rolul uriaș pe care clasa muncitoare îl joacă astăzi pe arena• •••••

mondială, de forța pe care 0 reprezintă sutele de milioane de oameni ai muncii din întreaga lume, sindicatele au sarcina de mare răspundere de a acționa pentru organizarea și upirea lor la lupta pentru zădărnicirea politicii de dominație, agresiune și război, pentru pace și securitate internațională, pentru prietenie și colaborare între toate popoarele. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,In încheiere doresc să exprim deplina convingere a conducerii noastre de partid și de stat că lucrările Congresului dumneavoastră, dezbaterile pe care le veți purta vor aduce o contribuție hotărîtoare la clarificarea sarcinilor ce stau în etapa actuală în fața sindicatelor noastre, la definirea limpede a obiectivelor de muncă și luptă ale organizațiilor noastre sindicale, la elaborarea unei orientări noi, în strînsă concordanță cu cerințele vieții sociale. Fără îndoială că sindicatele vor acționa tot mai energic și eficient pentru organizarea și unirea eforturilor clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii in vederea înfăptuirii cu succes a programului elaborat de Congresul al X-Iea al partidului nostru de dezvoltare multilaterală a României, de făurire a bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze puternice).Vă urez, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului. în realizarea țelurilor mărețe pe care societatea noastră socialistă le pune în fața sindicatelor. in lupta pentru cauza măreață a socialismului și comunismului în România. (Vii aplauze).Vă doresc tuturor multă sănătate și multă fericire !(Aplauze puternice, prelungite ; întreaga asistentă, în picioare, ovaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).• •••••

AZI: OPTIMILE „CUPEI 
ROMÂNIEI LA FOTBAL

Astăzi, în 8 orașe ale țării se desfășoară o nouă etapă a „Cupei României" la fotbal aflată în faza „optimilor" de finală. Conform regulamentului, jocurile se vor desfășura pe stadioane neutre. în centrul atenției se situează desigur meciul dintre F.C. Argeș Pitești și Steaua, programat la Tîrgoviște. La Hunedoara, U.T. Arad va înfrunta formația studenților de la Universitatea din Cluj. Iată programul celorlalte întîl- niri : Sibiu : Crișul Oradea — Farul Constanța ; Plopeni : Metalul București — Petrolul Ploiești ; Brașov : Chimia Făgăraș — Dinamo Bucu

rești ; Km. Sărat : Progresul Brăila — Sport Club Bacău ; Craiova : Politehnica Timișoara — Progresul București ; Tr. Severin : Rapid — C.F.R. Timișoara. Toate meciurile încep la ora 15,30. în caz că scorul va rămîne egal după 90 de minute de joc, întîlnirea va fi prelungită cu două reprize a cîte 15 minute.STAȚIILE NOASTRE DE RADIO VOR TRANSMITE PE PROGRAMUL I CU ÎNCEPERE DIN JURUL OREI 15,20, TOATE INTÎLNIRILE DIN CADRUL „OPTIMILOR" DE FINALA ALE ..CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL.

ciclist al Algeriei. Ben Sa- ada-Biskra <170 km) a fost cîștigată de rutierul polonez Ryszard Szurkowski în 3 h 38’ 3<l”. Pe locui 7, cronometrat în același timp cu învingătorul, a sosit concurentul român Tudor Vasile.• IN RUNDA A 12-A a turneului international feminin de șah de Ia Belgrad, maestra româncă Alexandra Nicolau a învins-o pe șa- histg bulgară Asenova. Margareta Teodorescu (cu piesele negre) a întîlnit-o pe campioana mondială Nona Ga- prindașvili in fata căreia a cedat după o partidă tăioasă.în clasament continuă să conducă, neînvinsă. Gaprin- dașvili (U.R.S.S.) cu 11 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Nicolau (România) S,5 puncte. Biiek (Ungaria) —
1 MERIDIAN

CUPA CAROL DAVILLA
LA A XV-A EDIȚIEA început, prin întrecerea celor 16 echipe de fotbal, ediția a XV-a a Cupei „Carol Da villa", competiția sportivă de primăvară a Institutului de Medicină și Farmacie din București, cea mai veche competiție sportivă tradițională din învățămîntul superior fără profil de educație fizică din țară.Inițiată în anul 1957, cu ocazia sărbătoririi Centenarului în- vățămîntului medical și farmaceutic din București. Cupa „Carol Davilla" se desfășoară la fotbal, handbal, baschet, volei, atletism, gimnastică, tir, tenis de cîmp, tenis de masă și cros, cu participarea eohipelor anilor de studii din cele patru facultăți ale institutului.Ediția din acest an, fiind închinată semicentenarului partidului, și-a propus să realizeze un record de mobilizare a studenților în întrecerile ce se vor organiza. Comisia sportivă a Uniunii asociațiilor studenților din I.M.F. și catedra de educație fizică și sport, speră ca pe lîngă cei 600 de studenți din anul I să mobilizeze cca. 80 e- chipe la jocurile sportive și peste 400 participanți la sporturile individuale din anii II-VI.Competițiile la cele zece discipline sportive sînt eșalonate

pe parcursul a două luni (20 III — 15 IV) și vor fi dotate cu numeroase premii destinate facultăților, echipelor și sportivilor clasați pe primele locuri.

6 puncte (1), Katia Iovpnovici (Iugoslavia) — 6 puncte. Margareta Teodorescu (România), Gordana lovanovici (Iugoslavia). Vreeken (O- landa) — 5.5 puncte etc.• LA KARLSRUHE s-a desfășurat o nouă întîlnire internațională de lupte libere între selecționatele R.F. a Germaniei și României. Din nou victoria a revenit sportivilor români, de data a- ceasta cu scorul de 6,5—3,5 puncte.* INTR-UN ARTICOL publicat recent în paginile unei reviste medicale din Anglia, dr. Joseph Bolnstein, președintele comisiei medicale a federației engleze de box, a arătat că în meciul susținut împotriva lui Joe Frazier, fostul campion mondial Cassius Clay nu s-a prezentat la valoarea sa normală, deoarece ar fi fost... „dopat". Cassius Clay a declarat în legătură cu acest articol că „acuzafia este stupidă și ridicolă".

nă ? Pentru că tocmai la acest sortiment pe care Combinatul de fire și fibre sintetice din Să- yineștj îl așteaptă ca pe pîinea caldă, petrociiimiștii sint cu o sută de tone sub plan. Instalația n-a fost. exploatată și întreținută cu respectarea riguroasă a indicațiilor tehnologice, depunerile s-au intensificat după cum ne precizează tovarășul inginer Ion Radu, șeful serviciului producție, ea funcționînd în prezent în ciuda graficului de reactivare care prevede ca termen de oprire începutul lunii viitoare, sub capacitatea normală.Ce v-ați propus s.ă faceți pentru ca planul trimestrial șă fie totuși realizat și la acest sortiment de bază 7— Din păcate, nu prea mai este nimic de făcut. Restantele nu mai pot fi recuperate integral. Am hotărit să urmărim cu maximă exigență instalației pentru ca ea păstreze actualii parametri, se mențină tia zilnică astfel să înregistrate le recuperăm in intregime la începutul trimestrului doi oprirea și reactivarea a instalației.

consumului de masă lemnoasă.— Care vi s-a părut a fi sarcina cea mai grea din acest trimestru ?— Exportul — se grăbește să ne răspundă tehnicianul Nico- lap Boteanu, șeful compartimentului respectiv.într-adevăr. combinatul avea să pregătească pentru piața externă mobilă și alte produse in valoare de 15 milioane lei-valu- tă, o producție care să întrunească sufragiile unor beneficiari, extrem de exigenți. Dar piața cîștigată trebuie păstrată cu orice preț. Colectivul combinatului a înțeles

---- Ați omis șa ne vorbiți despre productivitatea muncii...— Acest indicator — singurul de altfel, nici nu va fi realizat in trimestrul I...Reținem din cele relatate în continuare de tovarășul ing. Mihai Bugiu, directorul tehnic al combinatului, că intr-adevăr productivitatea muncii a scăpat in trimestrul I de sub controlul economiștilor și organizatorilor producției, oernămint. verificate numărului mie de muncitori.destinați parchetelor din munți
Angajările fără dis- după calcule ne- au dus la depășirea mediu scriptic cu o Ei au foșț

- în;Ia care . _ ... __ _______ „corelării productivității muncii cu ceilalți indicatori ?— Vom generaliza, ip spiritul indicației conducerii superioare a partidului — unele tehnologii și metode perfecționate — ne precizează tovarășul ing. Gugiu și vom urinări printr-un colectiv al comisiei economice a comitetului de partid, creșterea indicilor de folosire a tuturor utilajelor la nivel optim al haremurilor lor. In colaborare cu sindicatul și organizația U.T.C. am elaborat un plan de acțiuni comun privind reci-

ce., vor consta soluțiile v-ați gindit în vederea
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Lu-
RENEGATA : rulează la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 20,30).MIHAI VITEAZUL ; rulează la București (orele 8,15; 12; 16; Modern (orele 8; 12; 16; 20), celsior (orele 8,15; 12; 16; 20), ceafărul (orele 8; 12; 16; 20).SECRETUL, DIN SANTA VITTORIA : rulează la Capitol (orele 8; 10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,30).ROMEO ȘI JULIETA : rulează la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Tomis (orele 9,30;12,30; 16; 19,30), Bucegi (orele9,15—12 în continuare ; 16,15; 19,15).PREȚUL PUTERII : rulează la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30). Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).LOS TARANTOS : rulează _ Victoria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).ULTIMA RELICVĂ : rulează Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45; 18,15: 20,30).NOROC KEKEC:Timpuri Noi (orele cpntinuare ; Filme orele 19; 20,30).

ta

la 16;rulează9,30—17,15 documentarela în

exploatarea să-și , . săcel puțin la produc- acțuală. Vom reuși diminuăm pierderile pină acum și sădupă tehnică
LA TOTI INDICATORII

CU... O EXCEPȚIE
DOAR

Dialogul cu muncitorii, maiștrii și șefii de secții din fabricile C.E.I.L. pe tema stringentă a ritmului de muncă din aceste ultime zile ale primului trimestru continuă. se completează și concretizează la serviciul planificare.— Notați-vă, ne propune tovarășul ing. Eugen Bobeu, șeful acestui serviciu, că în lunile ianuarie și februarie combinatul nostru și-a depășit sarcinile la producția globală cu 20 500 mii lei, la producția marfă cu 18.800 mii lei, iar producția marfă vindută și încasată cu 4 785 mii lei. A fost îndeplinit și depășit planul pe sortimente. am obținut importante e- conomii la prețul de cost prin reducerea consumului specific de materiale și îndeosebi

CU CE REZUL TA TE
VEȚI ÎNCHEIA

PRIMUL TRIMESTRU?
acest lucru și eforturile sale au fost generoase. După un plan minuțios elaborat s-a instituit o riguroasă asistență tehnică și de specialitate pe toate liniile de fabricație și in toate schimburile. s-a intărit controlul tehnic al calității pe faze și operații tehnologice, s-a pus la punct un nou ambalaj pentru mobilier. A fost posibil astfel ca planul trimestrial la export să fie îndeplinit in numai două luni de zile și să se desfacă pe piața externă o producție suplimentară in valoare de aproape 2 milioane lei. „Certificatul de calitate" i-a fost înminat colectivului combinatului o dată cu aprecierile elogiate cumpărătorului stră-

unde se conta pe un timp prielnic de muncă. S- ' " însă să ningă, t transport prost întreținute rulat defectuos, cu lungi staționări in garaje, în activitatea tăietorilor de lemne s-a resimțit lipsa de organizare și disciplină. Productivitatea muncii lor a fost pe aceeași măsură. Cauzele nu se reduc numai la atît. în secțiile fabricilor combinatului s-a înregistrat in aceeași perioadă o nerațională utilizare a fondului de a utilajelor, o risipă de gie a forței de muncă, cheltuit mii de ore-om tru remedierea unor defecțiuni de calitate la garniturile de mobilă, refuzate de unitățile merciale.

Ș-a intimplat mijloacele de au

timp ener- s-au pen-

darea cunoștințelor salariaților, măsură care vizează și ea, evident, sporirea productivității muncii in unitățile combinatului nostru.Evident, rezultatele de ansamblu aie Combinatului sînt bune dar în momentul de față nu e- xistă totuși perspectiva ca ia sfîrșitul trimestrului să poată fi raportată îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor. Chiar și această singură „scăpare" atestă faptul că în timpul parcurs pînă acum, nu s-a acordat atenția corespunzătoare realizării exemplare a fiecărei poziții din planul de producție.Conducerea combinatului, a fabricilor și secțiilor are obligația de a interveni cu toată energia, de a lua măsurile care se impun pentru a evita consemnarea acestei restanțe la 31 martie, pentru a înlătura probabilitatea ca neajunsurile sesizate a- cum să afecteze activitatea viitoare a colectivului.

producțiq au fost realizați integral' și la fabrica de stofe „Argeșana". Sarcina la export a fost depășită cu 80 mii lei valută iar producția marfă vîn- dută și încasată cu 1 373 000 lei. în toate secțiile fabricii se resimte eficienta organizării mai judicioase a producției. îmbunătățirea pregătirii profesionale a muncitorilor, susținută intens și continuu prin cele mai diverse acțiuni. Mai buna aprovizionare cu materii prime, mersul uniform al utilajelor au determinat o radicală îmbunătățire a activității fabricii în acest trimestru. Dar din păcate „firul" rămâne incă subțire in compartimentul calitatea pro- Revirimentul promis trecut nu ianua- primas-au marfă

CINTECELE MĂRII : rulează la Drumul Sării (orele 15.30; 17,45; 20). TRANDAFIRI ROȘII PENTRU ANGELICA : rulează la Grivlța (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30). Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).CLANUL SICILIENILOR : rulează la Arta (orele 9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30), Rahova (orele 15,30; 18; 20.30).ÎNGERII NEGRI : rulează la Giulești (orele 15,30 ; 19).B.D. ------ ------------- -----------rulează 20,15).ULTIMUL SAMURAI : rulează la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).TRIPLA VERIFICARE : rulează la Flacăra (orele 15.30; 18; 20)... .............. E MORTUL : rulează la Moșilor (orele 15,15; 17; 20,30).GENOVEVA DE BRABANT: rulează la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20), Pacea (orele 15,45; 18; 20).VAGABONDUL : rulează laBuzești (orele 9; 12.30; 16; 19,30).TARZAN, OMUL JUNGLEI ; TARZAN OMUL MAIMUȚA : rulează la Dacia (orele 8,30—19,30 în continuare).

INTRA ÎN ACȚIUNE : la Vitan (orele 15,30; 18;
BĂNUIT 20). rule„„„ ; 18,45;

LOKIS : rulează la Unirea (ora20.15) .PE LUCIUL GHEȚII : rulează la Unirea (orele 15,30 ; 18), Ferentari (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).BĂIEȚI BUNI. BĂIEȚI RAI. rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20.15). Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : rulează la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).UN ITALIAN ÎN AMERICA : rulează la Volga (orele 10—16 în continuare ; 18.15; 20,30), Viitorul (orele 15,45; 18,15).ÎNCEPUTUL : rulează 1» Viitorul (ora 20,15).MEXIC '70 : rulează Ia Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;20.15) .RĂZBUNAREArulează la Munca (orele 15,30; 20,15).INCINERATORUL : rulează Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).ASASINUL DIN CARTEATELEFON : rulează )a Cinemateca — Union (Ora 9); CAZUL RU- MEANȚEV (orele 10.30; -----14,30), AMANȚII (orele 18,45),. ERA NOAPTE LA ROMA (ora 21).

compar ducției. la sfîrșitul anului s-a produs. In lunile rie și februarie și în decadă a lunii martie înregistrat refuzuri de ______în valoare de 23 664 000, principala eguză invocată de beneficiari fiind calitatea țesăturilor.— Nu trebuie să vă sperie a- ceastă sumă, cei drept mult prea mare, încearcă să ne liniștească tov. ing. Ștefan Dan- ciu, directorul general al fabricii. Să nu Înțelegeți că întreaga cantitate de marfă refuzată este necorespunzătoare. Găsind o defecțiune cît de mică pe suprafața stofei, beneficiarul respinge intregul lot.— Dacă așa stau lucrurile, cum se explică faptul că nici acum n-a lost recuperată fa refuzată in ianuarie și bruarie. in valoare de 8 milioane tei ?— Este vina cooperativelor meșteșugărești cu care avem contracte pentrp executarea o- pe rației de repansâre — justifică tovarășul Ion Popescu, directorul comercial al fabricii.Firește că luate cu asalt, im- punindu-li-se o cantitate atît de mare de marfă cu deficiențe calitative, cooperativele respective nu pot face față. Conducerea fabricii — care de altfel se face singură răspunzătoare pentru refuzurile repetate de marfă — avea obligația să ia mai severe măsuri pentru tărirea ___pe liniile de producție faze de rețeaua xigența, narea tuturor compartiment. ____vrarea producției cu rabat calitate, care in continuare, se impune cu și mai mare acuitate, cu și mai mare stringență pentru ca marca acestei noi și ultra moderne fabrici de stofe să-și ciștige prestigiul pe care și-l dorește.

pinâ mar- fe- peste

cele in- controlului de calitate Și lucru. Să imprime pe C.T.C, disciplina și e- să inițieze perfecțio- pregătirii profesionale a lucrătorilor din acest să stopeze lila Sint de altfel măsuri

SFÎNTULUI :18;laDE12,30;16.30;

MIERCURI, 24 MARTIE 1971Teatrul de Operetă : SOARELE LONDREI — ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA — ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- reanu) : D-ALE CARNAVALULUI— ora 20 ; Teatrul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE O BANCA — ora 20 ; (la Teatrul Național ,,I. L. Ca- ragiale" — Sala Comedia) : FATA CARE A FĂCUT O MINUNE — ora 20 ; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : LOGODNICELE ATERIZEAZĂ LA PARIS — ora 19.30 : Teatrul ,.C. I. Nottara" (B.dul Magheru) : ADIO CHARLIE— ora 19,30 ; Teatrul Giuleșfi : FREDDY — ora 19,30 : Teatrul „Ion Creangă" : PINOCCHIO — ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" (Str. Academiei) : DE CE A FURAT ZMEUL MINGEA — ora 17 ; (Cal. Victoriei) : ILEANA SINZIANA — ora 17 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : MINI-JAZZ CU MAXI-HAZ — ora

Pe primele două luni principalii indicatori ai planului
BENEFICIARII N-AU AVUT PRI
LEJUL SĂ-ȘI SCHIMBE IMPRESIA19,30 ; Circul Globus : EXPRES

• 18,00 Deschiderea emisiunii, Ex-Terpa '71. Emisiupe-concurs de construcții tehnice pentru pionieri și școlari e 18,30 Economie, știință, conducere. Primul pas în a- doptarea unei decizii economice fundamentate științific • 19,10Tragerea Pronoexpres • 19.20 1001 de seri • 19,30 Telejurnalul de seară o 20,00 50 de ani în 50 de evocări. Anul 1930. Din cronica a- nului 1930 • 20,10 Tele-cjnemate- ca ..Viva Zapata". Premieră pe țară. în rolurile principale : Marlon Brando. Anthony Quinn. Regia Elia Kazan • 22.05 Poșta TV. de Ion Bucheru • 22.15 Comuna din. Paris — 1871. „Paris — cînd se coc cireșele". Film realizat de studiourile de televiziune franceze. pe bazp documentelor de e- poeă e 22.50 Telejurnalul de noapte • 23,00 închiderea emisiunii.

CRONICA U. T. C• IERI A PLECAT IN ITALIA o delegație a C.C. al U.T.C. condusă de tovarășul Aurel Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., care urmează să participe la cel de-al XIX-lea Congres al Federației Tineretului Comunist Italian.La plecare pe aeroportul București-Otopeni au fost de față tov. Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.• IERI A PĂRĂSIT ȚARA DELEGAȚIA Tineretului Co-

munist Venezuelan (T.C.V.)', condusă de tovarășul Alexis Adam, președintele Consiliului Central al T.C.V. care la invitația C.C. al U.T.C. a efectuat o vizită în țara noastră.La plecare pe aeroportul București-Otopeni au fost prezenți tțv. Vasile Nicol- cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

v
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RAPORTUL CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

prezentat de tovarășul Virgil Trofin
Lucrările congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România au loc în condițiile in care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor muncesc cu pasiune și elan, ob- ținind realizări remarcabile în în- tîmpinarea glorioasei aniversări a Partidului Comunist Român, pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Eveniment de o excepțională însemnătate în viața poporului. Congresul al X-lea al partidului a făcut o profundă analiză a stadiului de dezvoltare a construcției socialiste in țara noastră, a stabilit modul de soluțio- are a problemelor vitale cu care Lin tem confruntați în perioada actuală și a elaborat cu claritate direcțiile evoluției viitoare a societății românești. Documentele adoptate, raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sînt considerate de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii ca fiind un măreț și mobilizator program de acțiune, inspirat din realitățile țării noastre și interesele fundamentale ale poporului.Anii care au trecut de la precedentul congres al Uniunii Generale a Sindicatelor, prin amploarea realizărilor și profunzimea înnoirilor ce au avut loc în toate domeniile vieții «-•conomice și sociale, se detașează ca ca mai fructuoasă etapă a construcției socialiste în România.Reprezentanții muncitorimii, intelectualității, ai altor categorii de oameni ai muncii sînt chemați să facă o analiză profundă, multilaterală a activității desfășurate de organele și organizațiile sindicale de la precedentul congres, să stabilească locul, rolul și sarcinile ce revin sindicatelor în noile condiții ale construcției socialiste. Această analiză trebuie făcută în spiritul general înnoitor, inițiat și promovat de partid, care caracterizează viața politică și socială a țării noastre, de continuă perfecționare a conducerii economiei, de întărire șl dezvoltare a democrației muncitorești, a democrației socialiste.Este necesar să analizăm munca noastră, întreaga activitate a organelor și organizațiilor sindicale, nu de pe o poziție rutinieră, formală, ci intr-un mod nou, creator. Să generalizăm tot ce a fost, și este bun în munca sindicatelor, dar, în același timp, să înlăturăm cu energie tot ceea ce frînează perfecționarea activității sindicatelor în pas cu ritmul general de dezvoltare a societății noastre socialiste.Este necesar să pornim de Ia ideea, științific fundamentată pe realitățile concrete ale societății noastre, care demonstrează că funcțiile diferitelor organisme sociale cunosc o continuă evoluție și perfecționare, în strînsă legătură cu condițiile politico-sociale, cu sarcinile care se pun în diferite etape ale dezvoltării societății socialiste. Să renunțăm la concepția — depășită de viață — potrivit căreia sindicatele sint simple „mijloace de transmitere a sarcinilor". Sindicatele trebuie să găsească acele forme și metode de muncă, bazate pe o largă democrație muncitorească — expresie a democrației socialiste — care să asigure un cadru organizat de participare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, la întreaga viață economică, politică și social-culturală a țării, să dezvolte inițiativa, responsabilitatea și spiritul creator al maselor în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de făurire a socialismului și comunismului în patria noastră.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii au primit cu vie satisfacție și deplină aprobare analiza multilaterală făcută activității sindicatelor de către plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c., concluziile de mare importanță teoretică și practică cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului nostru. Beneficiind d» acest ajutor prețios, pregătirile I Intru congresul Uniunii Generale a'Sindicatelor din România s-au desfășurat în spiritul unei largi democrații muncitorești, lucrările congresului fiind precedate dc o amplă dezbatere publică a tezelor Consiliului Central și a proiectelor de statute, în presă, in adunări ale organizațiilor sindicale.Cuvintarea rostită azi, de la tribuna congresului, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, înalta apreciere dată activității sindicatelor. îndrumările deosebit de prețioase pentru activitatea de viitor a organelor și organizațiilor sindicale, sublinierea răspunderilor tot mai importante ce revin sindicatelor în întreaga viață a societății, însoțite de inflăcăratul îndemn al partidului spre noi eforturi pentru perfecționarea activității noastre, ne vor călăuzi în intreaga noastră activitate.Vă rog să-mi permiteți, tovarăși, ca de la tribuna congresului, în numele celor 5 milioane de oameni ai muncii organizați în sindicate, să_ exprim recunoștința profundă față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa marxist-leninistă. in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru consecvența și clarviziunea cu care călăuzește poporul român in măreața operă de edificare a societății socialiste în România.In continuare, raportul înfățișează pe larg mărețele înfăptuiri obținute de poporul nostru în cincinalul încheiat, subliniind consecvența cu care partidul, clasa muncitoare,_ toți oamenii muncii din țara noastră înfăptuiesc programul luminos elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. Raportul a relevat că noul plan cincinal pune in centrul eforiurilor întregului nostru popor continuarea consecventă a industrializării, dernizarea întregii economii, ducerea cuceririlor revoluției nico-științifice contemporane, vcltarea in ritm accelerat a tehnico-materiale a societății

mo- intro- teh • dez- bazei socialiste'și. pe această bază, crearea de noi resurse care să asigure creșterea sistematică a bunăstării întregului nostru popor.Sindicatele din România, toți oamenii muncii vor depune toate eforturile. intreaga lor capacitate și pricepere pentru înfăptuirea acestui luminos program, care va asigura ridi- , carea țării noastre pe noi trepte de civilizație, progres și bunăstare.

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

îndeplinirea
toate sindicatele consi- obligația lor fundamen-

s-ar fi menținut o seamă de lipsuri mari. Organele sindicale nu au contribuit suficient la înlăturarea neajunsurilor din activitatea întreprinderilor.Consiliul Central al U.G.S.R., comitetele uniunilor și consiliile județene, municipale și orășenești ale sindicatelor nu au acordat ajutorul necesar comitetelor sindicatelor din șantierele de construcții, unitățile agricole de stat și exploatările forestiere în vederea creșterii contribuției lor la realizarea sarcinilor economice.în insuficientă măsură s-au ocupat sindicatele de întărirea crdinii și disciplinei in muncă. Este necesar ca sindicatele să pună în centrul preocupărilor lor problemele principale de care depind organizarea și conducerea activității de producție în întreprinderi, să ajute efectiv conducerile unităților respective în luarea măsurilor menite să creeze condiții pentru desfășurarea normală a procesului de producție ; in același timp, ele trebuie să ia poziție combativă față de deficiențele in aprovizionarea tehnico- materială și respectarea contractelor economice, ca și față de lipsurile și neajunsurile în activitatea unor sa- lariați.Subliniind că în prezent oamenii muncii, întregul nostru popor muncesc cu hotărîre pentru a obține rezultate superioare în ■ • •planului de stat pe 1971, primul an al noului cincinal, în raport se arată că . sindicatele consideră programul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1971—1975 ca fiind propriul lor program. în acest sens, Uniunea Generală a Sindicatelor, uniunile pe ramuri, deră că .tală este stimularea inițiativei creatoare a maselor largi de oameni ai muncii, asigurarea participării lor active la îndeplinirea ritmică a planului de stat pe întreaga economie, pe fiecare ramură și întreprindere, la toți indicatorii, la toate sortimentele, atit pentru producția internă, cît și pentru export.Sindicatele trebuie să aibă în vedere că principala caracteristică a actualului plan cincinal este ridicarea calitativă a activității în toate domeniile. în acest sens raportul subliniază sarcinile principale ale sindicatelor. îndeosebi ale celor din industrie. transporturi și agricultură, necesitatea asigurării participării active a tuturor salariaților la organizarea științifică a producției si a muncii, la elaborarea și aplicarea măsurilor în vederea folosirii integrale a capacităților de producție și a timpului de lucru. Problema îmbunătățirii calității produselor trebuind să devină o preocupare centrală a tuturor categoriilor de salariați. sindicatele au datoria să stimuleze interesul pentru ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională, să cultive mindria pentru profesie, pentru marca și prestigiul fabricii, să dezvolte o opinie de masă împotriva neglijenței și a lipsei de răspundere !Reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor privind materiile prime, materialele, combustibilul și energia, care In unele ramuri au o pondere însemnată, trebuie să constituie, de asemenea, o preocupare esențială a organelor și organizațiilor sindicale.Un aport sporit trebuie să aducă sindicatele la promovarea progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale. Ele sint chemate să dezvolte mișcarea inovatorilor.Comisiile inginerilor și tehnicienilor de pe lingă comitetele sindicatelor trebuie să acorde o atenție sporită îndeplinirii exemplare a prevederilor din planul tehnic al întreprinderilor. Creșterea considerabilă a numărului de salariați care vor lucra în condițiile înzestrării întreprinderilor cu tehnica modernă, ale introducerii pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, reclamă o atenție sporită pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor. Sindicatele din întreprinderile agricole de stat, întreprinderile de mecanizare a agriculturii și amenajare a sistemelor de irigații trebuie să pună în centrul activității lor mobilizarea lucrătorilor pentru creșterea producției agricole. vegetale și animale, înfăptuirea programelor naționale privind amenajările funciare și dezvoltarea zootehniei.Intre factorii principali ai creșterii potențialului economic al țării o mare însemnătate o au investițiile. Sindicatele trebuie să militeze pentru înfăptuirea indicațiilor date de partid, ca partea hotărîtoare a investițiilor să fie folosită în scopul dotării obiectivelor economice cu mașini, utilaje, instalații de înaltă productivitate, de care depinde nemijlocit creșterea avuției naționale. Sindicatele au datoria să sprijine activitatea de organizare și dezvoltare a unităților de cercetare la nivel de ramură și în întreprinderi, să concentreze eforturile cercetătorilor spre satisfacerea nevoilor economiei naționale, să ajute la aplicarea rapidă in producție a rezultatelor cercetării științifice.In continuare, raportul arată că sindicatele au adus o importantă contribuție la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor luate de partid și guvern pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, au participat activ la elaborarea tuturor măsurilor privind salarizarea, normarea muncii și premierea, la încadrarea angajaților potrivit pregătirii și capacității lor.îmbunătățirea condițiilor de lucru, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale au constituit preocupări principale ale sindicatelor. In cincinalul precedent, cheltuielile statului pentru securitatea și igiena muncii s-au ridicat la 7 miliarde lei, a fost obținută o scădere accentuată a numărului de accidente, împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, Consiliul Central al U.G.S.R. a întreprins largi acțiuni de masă pentru depistarea locurilor de muncă cu condiții nocive, luindu-se măsuri care au dus la reducerea concentrațiilor de noxe.Organizațiile sindicale au întreprins numeroase acțiuni pentru folosirea judicioasă a celor 45 miliarde lei alocate de stat în ultimii cinci ani pentru plata pensiilor și ajutoarelor de asigurări sociale, au participat la elaborarea și aplicarea în viață a reglementărilor din acest domeniu. De asemenea, în această perioadă aproape 4 milioane de oameni ai muncii
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și-au petrecut concediul de odihnă ori au fost la tratament în stațiuni; dintre aceștia, mai mult de jumătate au suportat numai 30 la sută din costul biletului. Din fondurile proprii ale sindicatelor s-au construit, în ultimii ani, complexe sanatoriale însumind 4 500 locuri, o tabără pentru copii cu peste 3 600 de locuri.In același context al preocupărilor în domeniul problemelor de natură socială se înscrie și activitatea desfășurată de sindicate pentru organizarea și exercitarea controlului obștesc muncitoresc.în activitatea desfășurată de sindicate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul condițiilor de muncă și de trai au existat însă și serioase neajunsuri în legătură cu aplicarea noului sistem de salarizare, o insuficientă preocupare pentru problemele sociale specifice ale femeilor muncitoare, tineretului, pentru buna funcționare a căminelor, creșelor, grupurilor sociale, pentru repartizarea echitabilă a locuințelor.Comitetul Executiv al U.G.S.R. și comitetele uniunilor pe ramuri de activitate nu au acționat cu fermitate in organele colective de conducere de stat și economice în care sînt reprezentate tuturor rării în depline pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale ; nu s-a manifestat suficientă combativitate împotriva fenomenelor de birocratism și lipsei de grijă de care au dat dovadă conducerile unor întreprinderi, și ministere față de nevoile și cerințele angajaților.Militînd pentru aplicarea în viață a politicii partidului și folosind posibilitățile create de orînduirea noastră socialistă — se arată în continuare în raport — sindicatele vor acorda un loc primordial în activitatea lor problemelor sociale, creșterii nivelului de trai al tuturor salariaților. Organele și organizațiile sindicale vor participa nemijlocit la definitivarea reglementărilor privind sistemul îmbunătățit de salarizare, la elaborarea și aplicarea tuturor legilor și actelor normative care privesc timpul legal de lucru și timpul de odihnă, drepturile și obligațiile salariaților, condițiile lor de muncă și de viață, vor urmări folosirea eficientă a fondurilor alocate de stat pentru asigurarea protecției muncii.In același timp, sindicatele trebuie să acorde mai mare atenție cunoașterii și respectării de către toți salaria- ții a legilor țării, să colectivă împotriva care încalcă normele tul nostru socialist.Sindicatele trebuie tivă la înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul asigurărilor sociale, să manifeste o grijă deosebită pentru sănătatea oamenilor muncii. să găsească modalități de a determina integrarea organică a personalului medical în viața unităților e- conomice, să acorde o mai mare a- tenție organizării trimiterii salariaților la tratament balnear și odihnă.împreună cu celelalte organizații din cadrul Frontului Unității Socialiste. sindicatele trebuie să participe activ la executarea controlului obștesc în domeniul aprovizionării cu bunuri de consum și al serviciilor către populație, să contribuie la îmbunătățirea activității in aceste sectoare. împreună cu conducerile întreprinderilor. sindicatele vor asigura buna funcționare a cantinelor, bufetelor. căminelor, creșelor, grupurilor sociale și de deservire, participe activ mai rațională a fondurilor alocate de către stat și a celor din veniturile suplimentare ale centralelor și întreprinderilor pentru construirea de cantine, cămine pentru tineret, creșe și alte edificii sociale pentru oamenii muncii.Subliniind sarcina importantă a sindicatelor în încheierea contractelor colective, raportul relevă că ele au datoria să îmbunătățească conținutul contractelor colective, să vegheze la creșterea eficacității lor economice și sociale, să informeze salariații asupra modului cum se realizează angajamentele reciproce.Creșterea numărului caselor de ajutor reciproc și mai ales a numărului de membri care, în prezent, se ridică la peste 1 milion, impune sporirea răspunderii sindicatelor pentru conducerea și asigurarea bunei lor funcționări. împreună cu Consiliul Național al Femeilor și comitetele sale locale, cu comisiile de femei de pe lingă comitetele sindicatelor, se vor întreprinde acțiuni pentru calificarea, ridicarea calificării și promovarea femeilor în muncă, potrivit- pregătirii lor și îmbunătățirea muncii tive. Totodată, sindicatele preocupa pentru luarea unor care să u^Ureze condițiile de și de viață ale femeilor.în strînsă colaborare cu organizațiile U.T.C., organele și organizațiile sindicale vor manifesta o preocupare mai mare față de formarea și integrarea profesională a tinerilor muncitori, educarea in spiritul dragostei de meserie și al responsabilității față de muncă, de avutul obștesc, al ordinii și disciplinei, pentru rezolvarea problemelor legate de specificul pe care le au munca și viața tineretului.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din țara noastră au primit cu multă bucurie hotărîrea adoptată de conducerea partidului cu privire la studierea posibilităților și crearea condițiilor ca in actualul cincinal să se treacă treptat la reducerea săptă- mînii de lucru la 44 de ore, iar pină in 1980 la 40—42 de ore. Sindicatele au datoria de a participa atît la elaborarea acestui program, cît și la stabilirea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru ca reducerea duratei timpului de lucru să se facă in condițiile asigurării creșterii continue a producției și productivității muncii, iar salariile oamenilor muncii să nu fie afectate.La baza întregii activități politice șl cultural-educative a sindicatelor stă concepția partidului nostru, potrivit căreia dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor implică atît cunoașterea temeinică a ceea ce este valoros în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane, stăpînirea deplină a profesiunii, cît și însușirea concepției filozofice despre lume și societate a partidului nostru — materialismul dialectic și istoric for
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marea unei atitudini cetățenești înaintate.în lumina cerințelor fundamentale ale procesului educativ, sindicatele au militat pentru îmbunătățirea conținutului și formelor muncii politice și cultural-educative de masă, pentru lărgirea, diversificarea și adaptarea acesteia la cerințele diferitelor categorii de oameni ai muncii, astfel îneît ele să răspundă în mai mare măsură interesului salariaților pentru cunoașterea temeinică a politicii partidului, a procesului de perfecționare a vieții sociale și politice, ca și a noilor fenomene ce caracterizează lumea contemporană. Acționînd pe un front mai larg în sprijinul producției, sindicatele au subordonat într-o măsură crescîndă activitatea cultural-educativă cerințelor legate de ridicarea nivelului calitativ al producției.Trebuie să menționăm însă că munca cultural-educativă de masă nu este peste tot la nivelul cerințelor.Răspunzînd de întreaga activitate cultural-educativă din întreprinderi și instituții, sindicatele, pe baza autonomiei care le oferă posibilități largi de manifestare a competenței și inițiativei, trebuie să contribuie în mai mare măsură la cunoașterea și însușirea de către toți salariații a principiilor fundamentale ale politicii partidului și statului, la explicarea fenomenelor și proceselor noi care se produc în societatea noastră, în lumea contemporană, la cultivarea în rindul maselor a devotamentului nețărmurit față de patrie și partid, față de cauza socialismului, a . solidarității cu lupta oamenilor muncii de pretutindeni.Educarea tuturor salariaților, a tineretului, femeilor în spiritul atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, al respectării normelor de conviețuire socială și de cultivare a frăției și prieteniei între oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități sînt, de asemenea, laturi esențiale ale activității politice și culturale, care trebuie să o- cupe un loc mai important în preocupările sindicatelor. Sindicatele, în- tr-un front comun cu organizațiile U.T.C., au datoria de a se ocupa, de asemenea, cu mai multă grijă și căldură de formarea și educarea tineretului, de pregătirea lui profesională, politică, ideologică și culturală.O condiție fundamentală a îmbogățirii și perfecționării activității cultural-educative este manifestarea grijii și preocupării sindicatelor pentru utilizarea și valorificarea superioară a rețelei de cluburi, case de cultură și biblioteci.în centrele industriale și muncitorești este necesar ca activitatea tuturor caselor de cultură să fie îndrumată și condusă de sindicate, în strîn- sâ colaborare cu comitetele de cultură și artă, cu organizațiile U.T.C. și alte organizații de masă, obștești sau de stat, asigurîndu-se astfel satisfacerea cerințelor întregii populații din localitatea respectivă.Sindicatele iși exprimă convingerea că oamenii de creație vor realiza mal multe opere de valoare inspirate din activitatea eroică a plasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a colectivelor de oameni care plămădesc noua societate pe pămîn- tul României. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România va stimula activitatea de creație în domeniul literaturii, artei plastice, creației muzicale, cinematografiei, asigurînd o mai strînsă legătură a creatorilor de frumos cu cei ce muncesc din întreprinderi și instituții, de unde creatorii de artă se pot inspira în întreaga lor operă, în întreaga lor viață. Solicităm, de a- semenea, ca lucrătorii de la radio și televiziune să realizeze programe mai apropiate de universul spiritual, de cerințele oamenilor, muncii.Perioada Ia care se referă raportul este marcată de străduința Consiliului Central al U.G.S.R., a sindicatelor, asociațiilor și cluburilor sportive din întreprinderi și instituții pentru îmbunătățirea organizării activității sportive și turistice de masă. Măsurile adoptate și acțiunile inițiate au contribuit la creșterea capacității sindicatelor și a celor peste 2 000 de asociații și cluburi sportive de cuprindere a oamenilor muncii și a membrilor lor de familie la practicarea exercițiilor fizice, sportului și turismului.Realizările obținute reprezintă doar un început pe calea înfăptuirii sarcinilor trasate de partid. Nu ne putem declara satisfăcuți cu rezultatele obținute, îndeosebi cu cele privind sportul de masă. Răspunzînd de organizarea activității sportive din întreprinderi și instituții, sindicatele trebuie să colaboreze activ cu organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, cu organele locale ale C.N.E.F.S. pentru atragerea maselor de salariați, în special a tineretului, la practicarea sistematică a exercițiilor fizice și turismului, pentru dezvoltarea tot mai largă a sportului de masă și îmbunătățirea performanțelor sportive.Dezvoltarea economiei naționale, creșterea numărului de salariați și activitatea politico-organizatorică desfășurată în rîndul angajaților au condus la sporirea numărului membrilor de sindicat, care a ajuns in prezent la aproape 5 milioane — cu 800 mii mai mult decit la congresul precedent. Ei sînt cuprinși în 7 277 organizații sindicale din întreprinderi și instituții, afiliate la cele 12 uniuni pe ramuri de activitate, și în 2 709 sindicate comunale.Sindicatele dispun de un puternic activ obștesc, oameni cu experiență, cu prestigiu și autoritate care muncesc cu pasiune deplinirea sarcinilor.După recenta plenară a lui Central al Partidului Român s-a supus unei analize critice activitatea și structura organizatorică a sindicatelor, metodele și stilul lor de muncă, pentru a găsi cele mai potrivite soluții în vederea înfăptuirii rolului și sarcinilor pe care le au în condițiile societății socialiste. Din aceste analize și dezbateri a reieșit ca fiind caracteristic faptul că în decursul anilor s-a ignorat specificul pe care îl au sindicatele — această organizație profesională a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii. Nu s-a avut în vedere că baza activității sindicatelor este în întreprinderi și instituții, in unitățile unde oamenii muncii își desfășoară activitatea, nu a fost asigurată în mod practic autonomia sindicatelor, o largă democrație.
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Spiritul novator promovat după Conferința Națională de conducerea partidului în toate domeniile nu a fost receptat în măsura cuvenită de către Consiliul Central și în special de către Comitetul său Executiv. în activitatea secretariatului Consiliului Central al U.G.S.R. nu s-a asigurat în suficientă măsură spiritul colectiv de muncă, manifestindu-se serioase neajunsuri în politica de selecționare și pregătire a cadrelor sindicale, în modul in care au îndrumat și au a- jutat practic pe teren activitatea sindicatelor.Măsurile luate în ultimul timp, pe baza documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din februarie a.c., intensa activitate politică și organizatorică de pregătire a congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România s-au înscris în procesul de adaptare a muncii sindicatelor la cerințele și exigențele etapei actuale.Principiile care trebuie să stea la baza activității sindicatului sînt autonomia și democrația sindicală, parte integrantă a democrației noastre socialiste. Pornim de la ideea fundamentală că sindicatul din întreprindere și instituție trebuie să devină baza activității mișcării noastre sindicale. Sindicatul trebuie să reprezinte cadrul organizat de participare a tuturor salariaților la conducerea treburilor economiei, de consultare și dezbatere cu oamenii muncii a hotărîrilor de partid și de stat. în vederea elaborării și aplicării măsurilor luate de partid și de stat pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea. nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților.Sindicatul trebuie să-și desfășoare activitatea pe baza unei largi autonomii în rezolvarea problemelor specifice activității meni ai muncii tivă.Pornind de la elaborat și supus dezbaterii proiectul de statut-cadru al sindicatului, care sintetizează rolul, atribuțiile și modul de lucru al sindicatului, precum și proiectul de statut-cadru al uniunii sindicatelor pe ramură de activitate.Consultînd organizațiile sindicale, Consiliul Central trebuie să stabilească măsuri pentru o mai bună organizare a uniunilor pe ramură.Uniunea Generală a Sindicatelor din Republica Socialistă România, al cărui proiect de statut este supus dezbaterii congresului, unește în rîn- durile sale uniunile sindicatelor pe ramuri de activitate și organizațiile sindicale, este chemată să înfăptuias- . că unitatea organizatorică și. de acțiune a membrilor de sindicat pentru realizarea politicii generale interne și externe a Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Consiliile județene, municipale și orășenești vor fi organe de coordonare a activității sindicatelor de pe raza teritoriilor respective pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în problemele economice, profesionale, sociale și cultural-sportive.Un factor important în realizarea rolului și atribuțiilor ce revin sindicatelor îl constituie atragerea maselor de oameni ai muncii la dezbaterea și soluționarea problemelor ce interesează salariații, astfel ca hotărî- rile și măsurile mai importante a- doptate de organele sindicale să fie emanația clasei muncitoare, a celorlalți oameni ai muncii, a tuturor membrilor de sindicat.Este necesar ca în viitor promovarea cadrelor să se facă numai în urma consultării colectivelor de muncă în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Aceasta va întări democrația muncitorească, controlul maselor a- supra cadrelor, va duce la strîngerea legăturii organelor de conducere ale sindicatelor cu masele de oameni ai muncii.Ne exprimăm convingerea că dezbaterea și adoptarea de către congres a statutului-cadru al sindicatului, a statutului-cadru al uniunii pe ramură, a statutului Uniunii Generale a Sindicatelor și a statutului organelor teritoriale ale sindicatelor vor crea condițiile adecvate pentru ca organizațiile și organele sindicale să-și afirme din plin forța de organizare și mobilizare a maselor, vor duce la întărirea și dezvoltarea democrației muncitorești, vor asigura o reală autonomie a sindicatelor, ver duce la participarea și mai activă a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.în perioada ce a trecut de la congresul precedent, Uniunea Generală a Sindicatelor din România a desfășurat o intensă și multilaterală activitate pe plan internațional, favorizată de creșterea continuă a prestigiului României socialiste pe arena internațională.Sindicatele din România sprijină pe deplin politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului, cu conștiința fermă că ea corespunde întrutotul intereselor fundamentale și aspirațiilor celor mai arzătoare ale poporului român, cauzei păcii, colaborării și progresului social în lume.Sindicatele din România întrețin legături de prietenie și cooperare cu organizații naționale sau de ramură din 110 țări de pe toate continentele.Uniunea Generală a Sindicatelor din România a situat în centrul activității sale internaționale dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare frățească eu sindicatele din toate țările socialiste. U.G.S.R. consideră că dezvoltarea continuă a relațiilor, adincirea și extinderea cooperării cu sindicatele din toate țările socialiste corespund atît intereselor construcției socialiste în țara noastră, cit și intereselor întăririi sistemului mondial socialist, sporirii prestigiului și influenței socialismului în lume. în spiritul principiilor internaționalismului socialist, al neamestecului în treburile interne și ăl colaborării tovărășești, U.G.S.R va întări în continuare relațiile frățești cu sindicatele din toate țările socialiste.O dezvoltare deosebită au cunoscut, în acești ani, și legăturile cu organizațiile sindicale de alte orientări și afilieri din țările capitaliste, pornind de la interesele comune ale celor ce muncesc, pe baza principiilor respec

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

autonomia or- Uniunea Ge- din România va în cadrul Fede-



SANS GILBERT
prim secretar al Mișcării

din Franța

despre necesitatea unui 
dialog între exponenții di-

Tineretului Socialist

Conștiința 
răspun
derilor

ATAC LA
KHE SANH

LAOS: Grea infrîngere 
a intervenționiștilor

Un interviu fără pre
față protocolară. SANS 
GILBERT, primul secretar 
al Mișcării Tineretului 
Socialist din Franța, este 
un agreabil partener de 
discuție.

— O primă întrebare : 
cum puteți defini organi
zația pe care o condu
ceți ?— Tineretul Socialist este organizația de tineret a Partidului Socialist. Avem din partea partidului însărcinarea de a răspunde aspirațiilor tineretului francez, problemelor care îl frămîntă. Zonele principale de preocupări sînt cele universitare si timpul liber al tineretului. Organizația noastră este, într-un fel, o școală a Partidului Socialist. Noi avem misiunea de a forma ideologic noile generații de membri ai partidului...

dialog între exponenții di
feritelor tendințe de stin
gă din mișcarea de tine
ret. Care este punctul dv. 
de vedere în această 
privință ?— Noi ne declarăm pentru discuții și contacte cu toate organizațiile de stînga, fără exclu- sivisme. Dialogul este t> necesitate primordială, o condiție indispensabilă, deoarece nu există o organizație care, singură, ar putea rezolva toate problemele puse de tineretul nostru. După mai 1968 se manifestă în rîndul tinerilor aspirația spre a- firmarea unor juste cerințe socialiste, a idealurilor autentice...

ropa și din lume în apă
rarea păcii ?— Categoric, da. Există probleme — și toți sîn.tem de a- cord în această privință — care privesc întreaga lume : Vietnam, Europa etc. în eforturile pentru o pace trainică tineretul reprezintă o forță dinamică. Cred foarte mult în utilitatea acțiunii tineretului pe plan internațional. Tinerii au o accentuată conștiință a răspunderilor lor, o conștiință pe care aș numi-o planetară. Trebuie în mod necesar să găsim ocaziile — iar la nevoie să le creăm — pentru ca discuțiile să se dezvolte asupra tuturor lor esențiale.esențiale. probleme-

— S-a produs, în ul
timii ani, o evoluție în 
ceea ce privește opțiu
nile politice ale tinerei 
generații din Franța și, 
mai ales în ce privește 
modul de a aborda pro
blemele societății ?— Da, a avut loc o evoluție a tineretului francez. Tinerii din Franța pun astăzi problemeie » într-o manieră mult diferită în raport cu perioada ce a precedat furtunosul an 1968. Se poate constata o evoluție a întregii mișcări de tineret. Poate că în prezent forțele politice ale stîngii sînt mai sensibile la aspfirațiiTe legitime ale tineretului și conștiente de nevoia de a schimba unele metode tradiționale în raporturile cu noua generație...

1968. Se

— Dincolo de deosebi
rile de opinii bine cu
noscute, care sînt elemen
tele ce favorizează dia
logul ?— în problemele specifice tineretului punctele de tangență sînt numeroase. Mă gîn- desc la gestiunea autonomă a caselor de cultură, la lupta pentru ca tinerii muncitori să aibă aceleași drepturi cu ceilalți muncitori, la îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară viața universitară. Asupra acestor probleme există convergențe sensibile și s-a angajat un dialog. Dacă se mai constată dezacorduri, tocmai acestea justifică discuțiile. Fără îndoială, problema este mult mai complicată' pe plan politic. Trebuie ca stînga să dea răspuns la întrebarea : care este socialismul pe care vrem să-l construim în Franța și cum ?

— Care sînt 
dv. despre 
U.T.C. ?

impresiile 
Congresul— Am fost agreabil impresionat de ținuta și seriogitatea Congresului U.T.C., de felul viu în care s-au pus problemele, de faptul că nu s-au ascuns greutățile. Tinerii socialiști francezi urmăresc cu simpatie eforturile constructive ale poporului și. tineretului român. Ne-am simțit bine și în ceea ce mă privește doresc să revin în România.

PEKIN 23. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Vizita la Pekin a delegației guvernamentale române, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a luat sfîrșit. în dimineața zilei de 23 martie, delegația a părăsit capitala chineză pentru o vizită în provincie.Membrii delegației române au fost conduși de vicepremierul Li Sien-nien, Ciu Hui-tzo, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare. Chineze de E- liberare, Ken Piao, șeful Secției relații externe a C.C. al P. C. Chinez, Fan I, ministrul relațiilor economice cu străinătatea, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ciao Kuan-hua, adjunct al ministrului afacerilor alte persoane oficiale precum și de membri sadei române la Pekin.La aeroport erau drapelele de stat român și chinez. Mii de cetățeni, aflați pe aeroport pentru a-și lua rămas bun de la oaspeții români, scandau într-o atmosferă entuziastă, pentru prietenia dintre cele două țări.în timpul vizitei în provincie, delegația română este însoțită, din partea chineză, de Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și Li Lien-ciu, directorul Direcției de M.A.E.

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

Unități ale forțelor patriotice din Vietnamul de sud au atacat și pătruns în cursul nopții de luni spre marți în perimetrul bazei americane de la Khe Sanh. Atacul a fost precedat de un intens foc de artilerie. Un purtător de cu- vînt militar american a recunoscut, în cadrul unei declarații, că. în urma atacului pa- trioților au fost înregistrate pierderi și pagube materiale.Un atac prin surprindere a fost, de asemenea, întreprins de forțele patriotice asupra bazei de la Wlcep Am Loc.

Trupele saigoneze se retrag in debandadă
Hărțuite, fără încetare, 

de forțele patriotice, tru
pele saigoneze continuă 
să se retragă din Laos.Lupte violente s-au desfășurat în ultimele 24 de ore, atît de o parte cît și de cealaltă a frontierei dintre Laos .și Vietnamul de sud. Comandamentul militar saigonez a recunoscut că „o- fensiva se află în faza de... retragere" care, potrivit mărturiilor echipajelor elicopterelor americane participante la operație „se desfășoară într-o totală debandadă".Corespondenții agențiilor occidentale de presă care au însoțit trupele invadatoare saigoneze relevă că „ulțimele unități continuă, cu prețul unor lupte vio-

lente, retragerea lor spre bazele aflate în Vietnamul de sud" (A.F.P.). Saigonezii se mai mențin încă în trei baze — „Bravo", „Delța" și „Hotel" aflate în teritoriul laoțian — care sînt supuse însă unor bombardamente neîncetate de artilerie. Bombardamentele de „sprijin" efectuate de avioanele americane se dovedesc tot mai ineficaoe, întru- cit în multe locuri luptele se desfășoară corp la corp. Forțele Pathet Lao atacă pretutindeni, relatează FRANCE PRESSE. Ele organizează ambuscadă după ambuscadă, se repliază și apar în altă rachete, tomate nență".
parte. Hărțuielile cu bazooka, sau arme au- se succed în perma-

— Se discută pe larg

— Considerați posibilă 
și necesară cooperarea 
diferitelor forțe ale tine
retului democrat din Eu-

— O ultimă întrebare : 
despre legăturile dintre 
Tineretul Socialist 
Franța și 
România ?—■ Sînt sigur că bilități pentru a legături, mai bine, putem face de informații, j problemele de interes comun. Cred că este posibil — noi o dorim — ca în anul viitor să facem eventual și un schimb de grupuri de tineri...

U.T.C.
din 
dinposi-

externe, și chineze, ai amba-arborate

relații din

DIETER KRETSCHMER, 
membru al conducerii

federale a organizației
„Tinerii Socialiști44 

din R. F. a Germaniei

Convorbirea cu DIETER 
KRETSCHMER, membru 
al conducerii federale a 
a organizației „Tinerii 
Socialiști" ai Partidului 
Social-Democrat din 
R. F. a Germaniei, abor
dează de la început o 
problemă de actualitate : 

— Ce credeți despre 
posibilitatea acțiunii co
mune a unor forțe de o- 
rientări politice diferite 
din mișcarea internațio
nală de tineret?— „Tinerii Socialiști" din R. F. a Germaniei consideră că relațiile cu alte organizații se pot dezvolta chiar dacă există deosebiri de puncte de vedere. Este cazul relațiilor cu organizațiile de tineret din, țările socialiste. Avem legături cu Uniunea Tineretului Comunist din România și sperăm ca evoluțiile recente — mai ales, tratatele de la Moscova și Varșovia — să faciliteze lărgirea contactelor și cu tineretul altor state din Europa răsăriteană. Manifestăm interes față de cunoașterea reciprocă, de schimburile de delegații, deși posibilitățile de care dispunem sînt limitate. Preocupările noastre se referă, firește, nu numai la estul Europei. în principal, întărim legăturile cu organizațiile socialiste de tineret din Europa occidentală și, în anumite împrejurări, sîntem interesați în contacte, de pildă, cu organizațiile comuniste de tineret din Italia și Franța sau cu sindicatele influențate de comuniști din aceste țări. Există o problemă care ne reține atenția : existența unor concerne multinaționale care — prin sistemul filialelor

— au pătruns în

ORIENTUL
Precizările ministruluiMinistrul afacerilor externe al Angliei, Alec Douglas Home, a anunțat in Camera Comunelor că a acceptat, în principiu, o invitație de a face o vizită în Israel. Data la care va avea loc această călătorie urmează să fie stabilită ulterior. Home a confirmat, totodată, că, în cursul celui de-al doilea semestru al anului, va vizita Republioa A- rabă Unită, la invitația guvernului egiptean.Răspunzînd interpelărilor unor deputați, Home a declarat că Anglia este gata oricînd să-și asume o inițiativă care ar putea facilita retragerea trupelor is- raeliene de pe teritoriile arabe ocupate. In ceea ce privește misiunea ambasadorului Jarring, șeful diplomației engleze a afirmat că „este mai necesar ca oricînd ca aceste negocieri să

există'lărgi aceste Acum ne cunoaștem schimb putem discuta

Opțiunile
„Tinerilor 
Socialiști"

, "i economia țărilor membre ale Pieței comune. Aceste concerne au interese e- con.omice și politice cu consecințe ce depășesc sfera unei întreprinderi sau a alteia. în situații de confruntare socială se resimte nevoia unei acțiuni comune a celor ce muncesc, la care tineretul și organizațiile sale să participe. O grevă într-o întreprindere din R.F.G., de exemplu poate provoca perturbași în celelalte filiale ale concernului ■— în Belgia, Franța sau Italia. Or, tocmai în a- cest sens „Tinerii Socialiști" doresc să acționeze, pentru a diminua influența capitalului...
In continuare îl rugăm 

pe oaspete să ne vor
bească despre organiza
ția pe care o reprezintă :— „Tinerii Socialiști" sînt o parte integrantă a Partidului Social-Democrat, o comunitate de lucru a P.S.D. Funcția lor este de a face cunoscută tineretului politica P.S.D., de a-i integra pe tineri în. partid...

— S-au publicat în 
presa vest-germană mul
te comentarii privind re
lațiile dintre „Tinerii So
cialiști" și P.S.D. Ce ne 
puteți spune în această 
privință ? ,— Pînă acum doi ani nu au existat dificultăți deoarece între „Tinerii Socialiști" și P.S.D. nu s-au înregistrat controverse. Dar, cu doi ani în urmă, s-a produs o schimbare de curs în politica organizației noastre. Orientarea „Tinerilor Socialiști" a devenit mai pronunțat anticapitalistă. Evoluția trebuie

APROPIAT
britanic de externeprogreseze". Guvernul englez — a spus în încheiere Home — va continua să depună toate eforturile in acest sens.Președintele R.A.U., Anwar Sadat, a semnat o lege prin care limita de vîrstă pentru serviciul militar este mărită de la 30 la 35 de ani, anunță ziarul „Al Ahram". Legea, care a fost aprobată în luna ianuarie de A- dunarea Națională egipteană, a intrat în vigoare la 18 martie.Organizația de tineret a partidului „Mapai", partid al cărui lider este premierul Golda Meir, a votat cu prilejul unei conferințe o rezoluție pentru recunoașterea dreptului, a- rabilor palestinieni.de a forma un stat propriu.

E e|p|e|s|t|e|h|o t|a
Aniversarea constituirii C

NANKIN 23. — dentul Agerpres, țeanu transmite : guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a sosit marți la Nankin, capitala provinciei Kiangsu.Pe aeroport, au sosit în în- tîmpinare Su Și-u, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, președintele Comitetului revoluționar al provinciei Kiangsu, comandantul trupelor staționate în Nankin, Ian Guan-i, Și Ta-tu, vicepreședinți ai Comitetului revoluționar provincial, Ciu Guan-u, locțiitor al comisarului politic al trupelor staționate în Nankin, și alte persoane oficiale.Numeroși locuitori ai orașului, prezenți pe aeroport, au făcut oaspeților români o caldă primire.

Corespon- Ion Gălă- Delegația
CONFERINȚA DE PRESĂ APEKIN 23 (Agerpres). — Cu prilejul primei aniversări a constituirii Frontului Național Unit al Cambodgiei (F.U.N.K.), Penn Nouth, președintele Biroului Politic al Comitetului Central al F.U.N.K. și primul ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională, a ținut o conferință de presă, anunță agenția CHINA NOUĂ. Penn Nouth a relevat succesele obținute de poporul khmer în lupta împotriva regimului Lon Noi, a agresiunii imperialismului american și a aliaților acestuia. Răspunzînd cu entuziasm apelului istoric pentru salvarea națională lansat de șeful statului, Norodom Sianuk, la 23 martie 1970 și strîns unit în jurul F.U.N.K., poporul cambodgian a luptat cu eroism în cursul anului ce a trecut, obținînd victorii mari în lupta împotriva agresiunii S.U.A. și pentru apărarea ființei naționale — a subliniat premierul cambodgian.

privită prin prisma dezvoltării politice a tineretului din R.F.G. în universități au avut loc tulburări. S-a remarcat o accentuare a politizării tinerilor. E- fervescența a cuprins nu numai pe studenfi, ci și pe tinerii muncitori. înmulțirea conflictelor are cauze obiective. Sub aspectul consumului material putem fi considerați bogați, există o supraproducție. Reversul medaliei : lipsesc grădinițe, școli, universități, se resimt ră- mîneri în urmă în domeniul instituțiilor sociale, P.S.D., devenind forță de guvernămînt, a lansat ideea unor importante reforme și a reușit să mărească investițiile în învățămînt, construcții și în dezvoltarea arterelor de circulație (șosele, străzi). Dar nu există fonduri, pe măsura nevoilor. Resursele economiei rămîn totuși limitate, iar mijloacele de investiții sînt în miin.ile întreprinderilor private. „Tinerii Socialiști" consideră că a sosit momentul ca aceste investiții să nu fie lăsate doar pe seama firmelor particulare. Activitățile organizației noastre vin în sprijinul unor revendicări : ale chiriașilor nedreptățiți, ale ucenicilor ce sînt exploatați etc. Atragem atenția asupra acestor cerințe. De aici unele dificultăți cu P.S.D.în încheiere, oaspetele reafirmă interesul față de lărgirea relațiilor cu U.T.C., dorința „Tinerilor Socialiști" de a cunoaște mai profund dezvoltarea României, preocupările tinerei nerații din țara noastră.

După cum informează agenția de presă AKI, membrii Comitetului Central al Frontului Național Unit al Cambodgiei s-au întrunit sub președinția i..î n— „...,1.^ președintele al C.C.a examina tuația Cambodgiei pe planvitura de stat reacționară la 18 martie și agresiunea clanșată la 30 aprilie 1970
lui Penn Nouth, Biroului Politic FUNK, pentru ; al situația cambodgiei pe plan intern și internațional după lo- de de- de

PREMIERULUI PENN NOUTH imperialismului american și de aliații acestuia.Comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii subliniază, că, în decursul a 12 luni de război popular de rezistență, dus cu hotărîre și în deplină unitate sub conducerea FUNK- ului, prezidat de șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk, poporul khmer și forțele armate de eliberare națională au repurtat numeroase și remarcabile victorii în toate domeniile și au adus trupele agresoare și regimul de la Pnom Penh într-un impas total. Aceste succese remarcabile au permis eliberarea a șapte zecimi din teritoriul țării, cuprinzînd șase zecimi din populația cambodgiana.Victoriile obținute în interiorul țării — subliniază comunicatul — au contribuit la creșterea prestigiului FUNK și al Guvernului Regal de Uniune Națională pe arena internațională unde au primit sprijin din partea tuturor popoarelor iubitoare de pace, dreptate și libertate. Comunicatul menționează că Guvernul Regal de Uniune Națională a fost recunoscut de 22 de țări și de două organizații de eliberare națională.In ____ ____continuat luptele între forțele populare de rezistență cambod- ' giene și unități ale trupelor regimului Lon Nol-Sirik Matak. Agenția FRANCE PRESSE relatează că cele mai violente ciocniri s-au produs în apropierea orașului Saang, situat la 25 de kilometri sud-est de Pnom Penh.

cursul zilei de luni auforțele

amera 
ților 
cererea 
ției S.U.A. de a se 
aloca noi fonduri 
pentru construirea 

avionului supersonic de trans
port „S.S.T.".

„Proiectul S.S.T.4* este unul 
din cele mai controversate 
proiecte din istoria aeronauti
cii americane. Adversarii pro
iectului au alcătuit o veritabi
lă „coaliție" în care au intrat 
ziariști, personalități politice, 
senatori. între argumentele pe 
care aceștia le invocă e citat, 
în primul rînd, acela că o flo
tă aeriană de 500 de aparate 
S.S.T. va produce în S.U.A. și 
Europa, pe o distanță de 100 
mile lățime, o zonă a hangu
lui sonic (un fel de unde de 
șoc) cu efecte catastrofale, mai 
ales asupra faunei și florei O- 
ceanului Atlantic. Oameni de 
știință acuză proiectatul avion 
că ar putea „să 
infesteze într-o 
proporție de ne
imaginat mediul 
înconjurător, să 
provoace o re
ducere a razelor 
ultra-violete din 
straturile inferi
oare ale atmos
ferei și să dis
trugă zone largi 
din straturile su
perioare ale at
mosferei" (dr. 
Thomas Malone, 
purtător de cu- 
vînt al Academi
ei de științe a 
S.U.A.). Se sub
liniază, de aseme
nea, că flota 
giganți aerieni ar 
consuma circa 5 
miliarde barili de 
petrol anual, 
ceea ce ar face 
ca rezervele de 
ț/iței ale Statelor 
Unite să fie epui
zate în viitorii

„PROIECTUL S.S.T."
Reprezentan- 
a respins 
Administra-

2» de ani. chiar dacă pe
trolul american n-ar mat fi 
folosit în alte scopuri.

Partizanii proiectului S.S.T. 
consideră, însă, că avind în 
vedere concurența mare ce se 
întrevede în viitorul apropiat 
pe piața transportului de pa
sageri, ca urmare a construi
rii avioanelor supersonice 
„Concorde" și „TU-144", S.U.A. 
trebuie să-șl mărească puterea 
competitivă a societăților lor 
de transporturi aeriene ci
vile. Ei afirmă că „proiectul
5.5. T." ar putea să impulsione
ze dezvoltarea uneia din prin- ' 
cipaleie industrii ale S.U.A. 
Totodată, el apreciază că, prin 
diverse procedee tehnologice 
pot fi reduse atît zgomotul 
motoarelor, cît și gradul de 
poluare.

Pînă în prezent au fost a- 
cordate alocații de stat în va
loare de aproximativ 900 mi
lioane de dolari. Costul total 
al realizării de către uzinele 
Boeing, a două prototipuri
5.5. T. este evaluat în prezent 
la 3 miliarde dolari.

San Francisco chronicle

Cum vede caricaturistul ziarului american 
SAN FRANCISCO CHRONICLE, „decesul" 

proiectului S.S.T.

r*

&

ge-
Interviuri realizate de EUGENIU OBREA

• DIN WASHINGTON, SE ANUNȚA că senatorul George McGovern a declarat că va introduce un proiect de rezoluție in Senat prin care se cere „recunoașterea guvernului de la Pekin ca singurul reprezentant al Chinei".
Noul premier

Un

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI LA 

MOSCOVA PRIMIT DE 
K. KATUȘEV• AMBASADORUL EXTRAORDINAR și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, a fost primit la 23 martie, la cererea sa, de K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire prietenească.• ÎN GRECIA AU ÎNCEPUT marți festivitățile consacrate celebrării celei de-a 150-a aniversări a luptei pentru independența țării în 1821. Timp de trei zile in întreaga țară vor avea loc festivități oficiale consacrate acestei zile.

Impas la Bruxelles
• LA BRUXELLES, se desfă

șoară o nouă reuniune maraton a 
miniștrilor agriculturii aj țărilor 
membre ale Pieței comune, în 
vederea unei noi încercări de a 
fixa prețurile agricole pentru re
coltele din anul acesta. Deși reu
niunea urma să se încheie 
ieri, se crede că, datorită punc
telor de vederi divergente ale 
participanților, ea se va prelung) 
pînă joi. Intilnirea celor sase mi
niștri are loc într-un moment în 
care nemulțumirile agricultorilor 
din țările Pieței comune au atins 
un punct maxim. Poliția belgiană 
a fost obligată să ja măsuri de 
amploare pentru a asigura des
fășurarea lucrărilor reuniunii. Ea 
a recomandat miniștrilor să nego
cieze în altă clădire decît cea o- 
bișnuiță.

n POSTUL DE RADIO FREE
TOWN a difuzat ieri un mesaj în 
care se arată că generalul John 
Bangurah, comandantul șef al for
țelor armate djn Sierra Leone, a 
preluat puterea deținută pînă în 
prezent de primul ministru Siaka 
Stevens. într-o scurtă alocuțiune 
rostită la radio, generalul Bangu
rah a declarat : „Dat fiind actuala 
stare a lucrurilor, armata s-a vă
zut obligată să preia controlul. Un 
comunicat care va avea adeziunea 
întregii armate va fi dat publi
cității în cel mal scurt timp po
sibil''.

nord-irlandez
moderat in fruntea guvernului 

din Belfast ?parlamentar unionist din Irlanda de Nord l-a alesGrupulmarți, cu 24 de voturi pentru și 4 contra, pe Brian Faulkner în funcția de prim-mînistru, în locul lui James Chichester-Clark, care a demisionat sîmbăta trecută din această funcție. ~ 1... Faulkner l-a învins pe principalul său rival, William Craig, liderul aripii de dreapta a partidului unionist, care se opune oricăror reforme pentru îmbunătățirea situației minorității catolice și se pronunță pentru o linie „dură" în Ulster. Noul prim- ministru, care devine automat și liderul partidului, relatează agenția A.P., este considerat adept al liniei moderate a unio- niștilor.
Brian

T.U.C. Lovitură de statLa Crydon <în 
apropierea Lon
drei) s-a desfășu
rat Congresul 
extraordinar al 
T.U.C. (Congre
sul sindicatelor 
britanice). Cei 
peste 1 000 ăe 
delegați partici
pant!, represen
ted 150 de u-

niuni sindicale, au abordaatto
singură temă . s»»”‘’*c”telor în 
cil viitoare a sin<tlCroiectulul 
lupta de reformă aguvernamental oe 
legislației ștndlcau, dcartur|ior 
zează resțnngerea a v mun. 
democratice ale celor ce 
CeSprimele asociații muncit^ 

seero‘luiUaiaPX^n-lea.aSindicaten 

® -5»y-ji “8S 

lorii agricoli și-au ere cu

[tmtis'.' TMdl VnWn Con8«- 
* i irr it c I se reunește în 1 care ait în sesiune ordinară cu 
clrl prilej se alege> »i un Con- 
S tri»" aXitXj 
între două congrese. In anul 
1874 sindicatele reușesc să se

L’fnrl rioi reprezentanța 
provenlț’i dini re membrii sindicatelor miniere. In P«‘0.ada 
primului război m0"di;929 
crizei economice din anii 1 
-1933, Trade „uter-
cunoscut o.P'r,““JecPnUver. 
;^eâaurmputeere° a“paridului 
laburist 
sindicalistă s-a consolidat.

La ultimul congres (al 10- 
leal ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în toamna trecută 
la Brighton, au fost reprezen 
tate 150 de uniuni de ramură 
cuprinzînd un efectiv de: circa 
zece milioane de membri. 
Deși divizate în ceea ce Pri 
veste adoptarea unor măsuri 
concrete cu caracter revendi
cativ. precum și..,^xPra te?nă probleme de politică externa 
care afectează Marea Bntanie, 
diferitele fracțiuni ale sindi 
catelor au făcut un front un t 
ori de cite ori ș-a încercat li
mitarea drepturilor sindicale. 
Recenta legislație antisindica u preconizată de guvern»! 
conservator, a consti’„|iriari- prilej de afirmare a solidari 
tățli sindicale împotriva mă
surilor antipopulare O con
cludentă afirmare » opoziției 
maselor muncitoare din An 
glia împotriva legislației ant 
sindicale a guvernului conser
vator au constituit-o cele două 
mari greve naționale de pro 
test-avertlsment, care„,„ 
desfășurat în ultima luna ș ?a care au participat milioane 
de muncitori și funcționari.

in Argentina
• înlăturarea președintelui Levingston

9 O juntă militară a preluat puterea
In cursul nopții de luni 

spre marți, în Argentina a 
avut loc o lovitură de stat 
militară care l-a înlăturat 
de la putere pe președin
tele Roberto Levingston.

posibil, lui Lanusse. In același timp, forțele armate dislocate în provincia Cordoba anunțau prin radio că se opun deciziei șefu- ’ • ■ acceptă sădecît de laLovitura a fost organizată de comandanții forțelor terestre, aeriene și navale și s-a desfășurat fără vărsare de sînge. O junta militară a anunțat preluarea puterii politice. Marți dimineață, s-a făcut cunoscut că Roberto Levingston a remis liderilor militari demisia sa din funcția de șef al statului.Evenimentele au început să se precipite luni seara, cînd Levingston adresa un mesaj națiunii, anunțînd că, de aoord cu comandanții aviației și marinei, l-a destituit din funcție pe comandantul forțelor terestre, generalul Alejandro Lanusse. A- cesta fusese reținut la Palatul guvernamental, iar funcția sa încredințată provizoriu generalului Caceres Monie, șeful poliției din Buenos Aires. Dar, spre surprinderea tuturor, comandanții aviației și marinei au negat aproape imediat că ar fi cbntrasemnăt decretul de desti- • tuire a generalului Lanusse. Cel numit în fruntea forțelor terestre declara, la rîndul său, că nu acceptă postul decît pentru a i-1 remite din nou, îndată ce va fi

lui statului și nu primească ordine generalul Lanusse.Intr-o situație de totală confuzie, liderii militari au decis să-l înlăture pe Roberto Levingston, pe care tot ei îl instalaseră în funcția de președinte în iunie anul trecut.
Comisia pentru Cultură Fizică și Sporț a Republicii Populare Chineze a dat publicității o declarație în care sprijină poziția justă a guvernului Regal al Cambodgiei și a G.R.P. al Republicii Vietnamului de sud în legătură cu intenția regimului Lon Nol-Sirik Matak și a celui de la Saigon de a trimite echipe proprii la campionatele mondiale de tenis de masă de la . Nagoya și la Congresul Federației internaționale Reprezentarea așa-ziselor organizații de tenis de inasă aflate sub conducerea acestor regimuri — se spune în declarație — nu va face decît să tjfectgze reputația acestei federații și să dăuneze prieteniei și unității dintre popoarele și sportivii din diferite țări.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Agenția TASS informează că, la 21 martie, Ciu-En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a avut o convorbire cu ambasadorul Uniunii Sovietice la Pekin, V. Tolstikov, și cu șeful delegației guvernamentale sovietice la convorbirile sovie- to-chineze, L. Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.In cadrul convorbirii, au fost abordate probleme care interesează cele două părți.Au fost prezenți Ci Pîn-fei, ministru a.i. al afacerilor externe al R.P. Chineze, Ciao Kuan- hua. ministrul adjunct al afacerilor externe, șeful delegației guvernamentale chineze la convorbirile chino-sovietice, alte persoane oficiale.
ACORD 

LA DACCA
SPRE O SOLUȚIO

NARE A CRIZEI
CONSTITUȚIONALE

VV’i c-,

Demonstrație la Londra împotriva legislației anti-sindicale.

DIN PAKISTANPreședintele Yahya Khan și liderul Ligii Awami, Mujibur Rahman, au ajuns, în cadrul convorbirilor din ultimele zile, la un acord general asupra căilor de soluționare a crizei constituționale din Pakistan, a declarat Zulfikar Aii Bhutto, președintele Partidului Poporului, in cadrul unei conferințe de presă organizată la Dacca. El a menționat că a fost informat de președintele Yahya Khan asupra liniilor generale ale acordului pe care l-a examinat cu Rahman, prin prisma intereselor regiunii occidentale a țării.Pe de altă parte, președintele Partidului Poporului a arătat că a avut la Dacca întrevederi „fructuoase și satisfăcătoare" cu liderul Ligii Awami.Liderul Partidului Poporului a refuzat să facă alte precizări in legătură cu prevederile acordului intervenit, limitindu-se să arate că toate convorbirile consacrate soluționării actualei crize au ca scod princioal menținerea integrității Pakistanului.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l Bueurești, Piața „Stîntell", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele »e tae la otlsllle poștale șl dtfuzorii din întreprinderi ș! Instituții. Tiparul i Combinatul poligrafi» „Casa Setnteii' / /
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