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Categoric, ceea ce dă măsura exactă a hăr
niciei, inițiativei și spiritului gospodăresc ce 
domină activitatea celor din Pecineaga, județul 
Tulcea, sînt tocmai realizările. Constant s-au 
obținut aici peste două mii kilograme grîu și 
trei mii kilograme porumb la hectar, șase mii 
kilograme struguri și 17 tone legume la hectar, 
trei kilograme lină de la fiecare oaie, și, în final, 
peste 390 mii lei venituri bănești la o sută de 
hectare ; între 25 și 31 lei retribuție pentru o 
normă efectuată, investiții de zeci de milioane 
efectuate in scopul intensificării produc
ției. Sînt dezvoltate armonios toate sectoarele

La Cooperativa agricolă din 
Pecineaga, 47 de oameni ■— adică 
specialiștii unității, consiliul de 
conducere, șefii de fermă, bri
gadierii și încă vreo cîțiva șefi 
de echipă —, timp de 65 de zile 
au căutat — comparînd zeci de 
variante —, răspuns acestei atit 
de importante sarcini pusă în 
fața agriculturii de către condu
cerea partidului și statului, aceea 
de a asigura folosirea cît mai 
deplină a forței de muncă 12 
luni din an. Vegetalul, ca sector 
de bază al producției unității, a 
fost complex discutat, iar în 
cîteva direcții s-a acționat ime
diat. Structura oulturilor a fost 
îmbunătățită. Celor patru prin
cipale culturi : grîu, porumb, 
floarea-soarelui și orez, Ii s-au 
adăugat alte 12, complementare, 
a căror tehnologie de cultiva
te permite eliminarea oarecum 
a vîrfurilor de campanie prin 
eșalonarea lucrărilor. In
lași timp, pentru fiecare cultură 
au fost asociate soiuri cu pe
rioade diferite de vegetație. Le
gumicultura a fost extinsă pe 130 
de hectare, producția trufanda 
(timpurie sau tîrzie) însemnînd

ace-

de producție. Și „armonios" se cere înțeles în 
corelare cu gradul intens de ocupare a fiecărui 
membru cooperator in lunile de vară ca și în 
cele de iarnă. „Este o cerință a agriculturii 
cooperatiste cu adevărat intensivă ca fiecare 
membru al obștei să nu considere niciodată în
cheiat ciclul pregătirii profesionale și să mun
cească nu numai în campanii, ci intr-o campanie 
întinsă — ideal — de-a lungul a 365 de zile 
dintr-un an. Și noi, își continua spusele ingine
rul șef al cooperativei, tovarășul Ion STANCIOI, 
prin planurile întocmite vizăm satisfacerea a- 
cestei multivalente cerințe".

din recoltă. Tot-cam o treime 
odată, zootehnia și viticultura, 
sectoarele anexă au fost reorga
nizate în ideea extinderii meca
nizării, a ocupării a cit mai 
mulți membri cooperatori spe
cial pregătiți profesional. Cultu
rile duble și asociate vor ocupa 
peste 70 la sută din suprafața 
cooperativei, fapt ce va deter
mina creșterea cu 36 la sută 
(comparativ cu media ultimilor 
patru ani) a gradului de ocupare 
a membrilor coooeratori, în
deosebi în lunile pînă acum mai 
puțin solicitate : iunie, august 
și noiembrie. Diagrama utilizării 
forței de muncă pe luni permite 
investigarea factorilor determi- 
nanți și acționarea pîrghiilor or
ganizatorice care să asigure nu 
simpla prezență în C.A.P. a fie
cărui membru cooperator, ci 
totala utilizare a 
sale. Din cele 1 124 brațe de 
muncă, pentru 811

ci
capacității

muncă, pentru 811 (în această 
categorie sînt cuprinși toți cei 
aproape două sute de tineri) se 
asigură încă din acest an de 
lucru minimum nouă luni, pen
tru 431 — zece luni și jumătate, 
iar pentru 306 — douăsprezece

luni. S-a prevăzut să aibă o 
participare la muncă mai re
dusă — numai în vîrfurile de 
campanie — cei 116 membri 
cooperatori ce au vîrsta de peste 
55 de ani, cei 49 de membri 
cooperatori aflați în convales
cență după diferite afecțiuni și 
cele 148 soții ce au copii sub 
trei ani.

In medie, este prevăzut ca anul 
acesta fiecare membru coope
rator apt de muncă să efectue
ze 254 zile — cu 57 mai multe 
decît în 1970 și 1969 și cu circa 
100 mai multe decît în 1965. Se 
remarcă judecata gospodărească 
în utilizarea forței de muncă. 
Ideea așezată drept fundament 
corelării retribuției cu produc
ția este aceea : în fiecare zi-om 
efectuată unui leu venit — 8 lei 
producție globală. Așa se șl 
explică „mutațiile" din zooteh
nie spre cîmp a 21 membri coo
peratori (echipa de furajare) în 
timpul verii cînd animalele se 
află la pășune, reducerea perso
nalului administrativ în lunile 
de vîrf ale muncilor în cîmp, 
creșterea numărului 
lucrează în sectoarele anexă pe

cei 49 de membri

celor ce

Cooperativa agricolă din satul Plevna, județul Ialomița: cooperatorii din brigada legumicolă au 
încheiat plantatul orezului pe cele 18 hectare planificate. I-am surprins în momentul în care se 
consfătuiau cu președintele unității, tovarășul Anton Vlad, asupra obiectivului de lucru pentru a 

doua zi: transplantatul în cîmp a răsadurilor de “ "varză timpurie.
Foto: O. PLECAN

Proba de
rezistența

de AL. ANDRIȚOIU

f
Publicăm astăzi primele 

opinii într-o discuție des
chisă de interviul criticu
lui Mihai Ungheanu pu
blicat în ziarul nostru din 
13 martie a.c. Redacția își 
rezervă dreptul de a-și 
exprima ulterior un punct 
de vedere asupra unora 
din problemele abordate 
în cursul acestei dezbateri.

perioada iernii, efectuarea fer
tilizărilor în lunile de iarnă, a- 
tunci cînd concentrarea atelaje
lor și a forței de muncă nv 
stinjenește altă lucrare strin
gentă pentru producție. în „fe
restrele dintre lucrările de cîmp 
cooperatorii din Pecineaga vor 
confecționa 150 000 cărămizi, 
12 000 coșuri din nuiele precum 
și alte împletituri pentru care 
unitatea va încasa 
jumătate de milion lei. 
acestea vor face ca 
tregii colectivități să se concre
tizeze, ’anul acesta, într-o pro
ducție globală superioară cu 14,6 
la sută celei din 1970. Și 1971 este 
doar prima treaptă pe traiectul 
celor 68 de procente cu cit și-au 
propus cooperatorii din Peci
neaga să depășească în 1975 rea
lizările valorice ale anului 1970 
la producția globală. Dar atunci,

aproaoe o 
Toate 

efortul în-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

Nu putem vorbi despre mo
rala scriitorului tînăr numai 
din zona opiniilor noastre, fără 
să ascultăm și opiniile lui. Tot 
așa, nu putem pretinde unui 
scriitor, fie el tînăr sau bătrîn. 
anumite îndatoriri sociale față 
de instituțiile culturale de care 
depinde, fără a lua în seamă 
și felul în care instituțiile res
pective satisfac drepturile ce
tățenești ale respectivului scri
itor. Fără străvechiul — latines
cul „audiatur et altera pars !“, 
de altfel atit de dialectic în 
resortul său de gîndire, discu
ția parțială a acestei probleme 
ar putea fi acuzată drept sco
lastică dacă nu cumva și ie- 
zuită. De fapt, scriitorul este, 
în fața legii, un cetățean oare
care, chiar dacă opera lui are 
scîntei de genialitate. Și cum 
orice gîndire socială își are o 
etică a ei, socialismul și-a fi
xat și el coordonatele sale mo
rale, mult mai precise însă și 
mult mai generoase decît ale 
orînduirilor precedente. Aces
tor legi de conduită morală se 
supun toți cetățenii patriei, con
form specificului îndeletniciri
lor lor ; în cazul nostru, 
itorilor, există o etică 
sională a însuși actului 
ație și totodată o etică 
nească generală, proprie tutu-

al scri- 
profe- 

de cre- 
cetățe-

ror celor care gîndim la fel, a- 
ceea cu privire la prezența în 
for, la lupta contra inerției, Ia 
participarea noastră activă în
tru destinele socialismului ro
mânesc.

Privită din acest perimetru 
de idei, etica scriitorului tî
năr nu produce, în genere, în
grijorare. Entuziasmul decenii
lor precedente n-a dispărut, a- 
tîta doar că el se prezintă as
tăzi în forme mai sublimate, 
mai lucide, proprii contextului 
politicii partidului nostru, ceea 
ce este, firește, foarte bine. Că 
există însă cazuri izolate, de 
aiureli poetice sau chiar de pa
razitism social în rîndul unor 
scriitori este iarăși perfect a- 
devărat, dar a le acuza cu su
perioritate, fără a le căuta te
meiul și rezolvarea este, cred 
eu, necomunist.

Să fim Sinceri. Poetul Șt. 
Aug. Doinaș punea intr-un ar
ticol degetul pe rană în pro
blema inflației de poezie medie 
sau proastă, dar cu un tact in

telectual de-o omenie exem
plară. El găsea una din cau
zele hotărîtoare în acalmia cri
ticii literare, in sitele care cern 
valorile la reviste și edituri, 
îngăduind un mimetism al mo
delor de aiurea, adesea revo
lute. In acest sens mie mi s-a 
întîmplat un caz edificator : la 
prima intîlnire pe țară a scrii
torilor tineri (prin 1950) am 
cunoscut, la București, pe cetă
țeanul X, om simpatic, socia
bil și cu pretenții de poet. Au 
trecut ani de atunci și nu l-am 
mai văzut la față. O dată însă 
cu numirea mea de redactor 
șef al revistei „Familia" 
primit un plic în care se 
seau vreo două-trei poezii 
cetățeanului, scrise limpede
plat, fără nici o posibilitate de a 
fi publicate. Din jenă amicală 
nu i-am răspuns, iar astăzi re
gret. După trei luni cetățeanul

am 
gă- 
ale 
dar

(Continuare în pag. a Il-a)

• DUPĂ mai puțin de o 
lună de zile de la prima stră
pungere de pe aducțiunea 
principală, pe șantierul hidro
centralei de la Lotru a avut 
loc ieri, la orele 12,05 un eve
niment asemănător. Cu două 
luni înainte de termen a fost 
străpuns tronsonul Haneș-Goa- 
ța care măsoară 229 metri.

V. R.
• ÎNTREPRINDEREA de pre

fabricate Industriale din Tg. 
Mureș este cea de-a cincea u- 
nltate economică din județul 
Mureș care raportează înde
plinirea înainte de termen a 
planului trimestrial.

• COLECTIVELE de con
structori și montori de la Por
țile de Fier au îndeplinit sar
cinile de plan pe primul tri
mestru al anului.

In Intervalul scurs de la în
ceputul anului, constructorii 
marelui obiectiv de la Porțile 
de Fier au dat în exploatare, 
cu o lună în avans, cel de-al 
3-lea hidroagregat de 175 MW. 
al centralei electrice și au pus 
sub sarcină barajul deversor, 
cu zece zile mai devreme față 
de prevederi, au pregătit pen
tru începerea probelor tehno
logice un nou hidroagregat și 
au luat un bwn demaraj la e- 
xecuția celei de-a 2-a etape a 
ecluzei de pe malul sting al 
Dunării și a căii rutiere ce va 
face legătura între localitățile 
Gura Văii și Sip (R.S.F. Iugo
slavia).
• LUCRĂRILE de electrifi

care a căii ferate Caransebeș- 
Reșița înaintează într-un ritm 
rapid. Pînă acum au fost mon
tați peste 800 de stilpl de be
ton armat, precum și o mare 
parte din linia electrică de 
forță și din instalațiile elec
trotehnice de siguranță aferen
te. '

în cea de a 3-a zi, lucrările 
Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor s-au desfășurat 
pe probleme, în comisii de lu
cru, analizînd activitatea sin
dicatelor în domeniul econo
mic și al pregătirii profesio
nale ; în problemele sociale și 
ridicării nivelului de trai ; în 
domeniul cultural-educativ, al 
sportului și turismului ; în do
meniul organizatoric-statutar 
și autonomia sindicatelor ; în 
domeniul relațiilor internațio
nale.

Desfășurate în spiritul de
mocrației socialiste ce carac
terizează întreaga viață politi
că, economică și socială a țării 
noastre, dezbaterile, la care au 
luat cuvîntul 218 delegați și 
invitați au prilejuit un fruc
tuos schimb de opinii privind 
rolul, sarcinile și atribuțiile ce 
revin organelor și organizații
lor sindicale în noile condiții 
ale construcției socialiste în 
patria noastră.

în domeniul economic s-a 
subliniat necesitatea partici-

(Agerpres)
timpul Congresului.

SOLIDARITATEA - o înaltă
calitate politică și morală

a luptătorilor comuniști
Din istoria 

jumătăți de 
a Partidului 
cei 20 de ani de ilegalitate — 
(1924—1944) — au reprezentat o 
perioadă eroică în care partidul 
comunist, în pofida măsurilor 
represive tot mai aspre, a difi
cultăților de tot felul, a mobi
lizat cu hotărire și consecvență 
masele muncitoare împotriva re
gimului • burghezo-moșieresc. 
Chiar și o sumară retrospectivă 
istorică poate pune în evidență, 
pe lîngă alte trăsături definito
rii ale acestei activități neînfri
cate, atributele profund umani
tare ale Partidului Comunist Ro
mân, grija sa permanentă nu 
numai pentru destinul unei ge
nerații, dar și pentru fiecare 
luptător în parte, viața și liber
tatea căruia trebuiau să fie fe
rite, apărate, salvate. De aceea, 
lupta împotriva terorii, pentru 
apărarea militanților revoluțio
nari se încadrează organic in

glorioasă a unei 
veac de existență 
Comunist Român,

ansamblul mișcării muncitorești 
din România. La adăpostul le
giuirilor antimuncitorești, a per
manentizării stării de asediu, 
clasele dominante au căutat să 
dezorganizeze mișcarea revolu
ționară a proletariatului român, 
să distrugă activitatea forței sale 
conducătoare — Partidul Comu
nist. Mii de militanți ai mișcă
rii muncitorești au fost arestați, 
schingiuiți, tîrîți prin tribunalele 
militare și condamnați la nume-

roși ani de temniță. In atari Îm
prejurări istorice, grija pentru 
ajutorarea victimelor terorii 
antimuncitorești a devenit una 
din preocupările majore și per
manente ale organizațiilor poli
tice și profesionale proletare. In 
decursul anilor au fost create or
ganizații ale clasei muncitoare 
cu caracter specific de luptă îm
potriva terorii, pentru ajutora
rea materială, apărarea morală 
și juridică a victimelor luptei de

DESPRE
SINCERITATE

de HORIA PÂTRAȘCU

In repetate rînduri am fost 
tentat să-mi aștern pe hîrtie, așa 
pentru mine, diverse gînduri sau 
stări sufletești legate de proză: 
acest „plăcut chin" intim desco
perit pe la vîrsta de șaisprezece 
ani — vîrsta abia la care bucuria 
majoră a lecturii unor cărți bune 
s-a amestecat pe nesimțite cu do
rința de a produce și eu ceva a- 
semănător.

Am fost apoi solicitat, la fel 
în repetate rînduri, să aștern pe 
hîrtie — pentru presă, pentru 
publicistică de data asta — cîteva 
cuvinte despre ceea ce am scris 
yi despre rostul meu ca scriitor 
tînăr. Am făcut-o, nu de prea 
multe ori și, iarăși, fără a ști prea 
bine de ce. A-am reușit altceva 
decît să-i transmit, ocazional, ci
titorului cite o bomboană mento- 
lată, o dulce pastilă dizolvată în
tr-o găleată cu apă.

Sînt solicitat acum, din nou,

i
să-mi spun părerea despre etica 
celui care scrie (în cazul meu 
proză, firește — repet asta pen
tru a nu stîrni nici un fel de 
dubii I) ; mai exact, despre ,,com- 
portamentul"" celui care comite o 
astfel de faptă; iar și mai exact! 
despre ceea ce gîndesc — ca om 
și cetățean al acestei țări — re
feritor la mine însumi sau la co
legii de breaslă.

Îndrăznesc să afirm din capul 
locului că privesc lumea dintr-un 
unghi pe care îl consider — fi
rește 1 — absolut personal. Con
știent de păcatele mele și ale al
tora mulți încă, am considerat 
întotdeauna că „tarele"" ce-mi 
complică existența sînt de ordin 
subiectiv. Pe parcurs însă, m-am 
convins că... nu asta e totul. 
M-am convins astfel că oame
nii pot fi și răi (ceea ce nu mă 
prea învățaseră părinții I), la fel 
cum pot deveni și eu rău uneori

(chestiune absolut limpede ji ve
rificată, din păcate, spre nedume
rirea fi mai ales amărăciunea a- 
celorafi părinți!). Subiectivismul 
meu inițial își descoperise astfel 
propria-i deșertăciune.

Comportamentul unui prozator 
se definește, cred, prin atitudi
nea pe care o are față de me
diul în care trăiește: un mediu 
pe care este obligat să-l înțeleagă 
și, mai ales, să-l comenteze. A te 
rupe de acest mediu înseamnă nu 
atit un moment de rătăcire, cit 
o dovadă de slăbiciune (ca să 
nu-i spun : incapacitate). Etica 
scriitorului este aceea a medicu
lui, a chirurgului mai bine-zis: 
etică al cărei imperativ devine 
cel de: „a tăia bine“ (Pentru că, 
prozator fiind — în general, tre
buie să tai). Scrisul implică o an
gajare, o angajare față de su- 
subiectul la care te referi (tipo
logie umană, stare socială, con
junctură politică, moment istoric), 
în sens de analiză; experiența 
scrisului nu poate avea o altă 
destinație decît transformarea (în
tr-o măsură surprinzător de mare 
sau, poate, infinit de mică), a 
conștiinței celui care te citește : 
a acelui om care, sacrificîndu-și 
din timpul său pentru a te citi, 
caută să descifreze — în mesajul 
transmis lui de către tine, acea 
disecție, acea „tăietură"' precisă 
de bisturiu, pe care inteligența 
artizană a creatorului o poate 
face între bine și rău.

Proza este o reflectare a rea
lității. Am știut asta, și am învă
țat-o înainte de a trece prin fa
cultăți. Am știut-o mai ales a-

(Continuare in pag. a Il-a)

clasă. Astfel au fost : Crucea ro
șie socialistă (1920—1921). Comi
tetele de ajutorare de pe lîngă 
Comisia generală a sindicatelor 
(1921—1922), Comitetul Central 
de ajutorare al Partidului Co
munist (1922—1924), Ajutorul

Dr. OLIMPIU MATICHESCU
cercetător științific principal

la Institutul de studii istorice 
fi social-politice de pe lingă 

C.C. al P.C.R.

pării mai active a sindicatelor 
la înfăptuirea obiectivelor ma
jore puse de partid în indus
trie, construcții, transporturi, 
agricultură, comerț. Numeroa
se propuneri s-au referit la 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, la ridica
rea nivelului calitativ și a efi
cienței întregii activități eco
nomice, pentru realizarea unor 
forme mai adecvate de califi
care și ridicare a calificării 
tuturor salariaților. Dezbateri
le au subliniat creșterea ro
lului muncitorilor în comite
tele de direcție și consiliile de 
administrație, precum și nece
sitatea perfecționării activită
ții sindicale în vederea rezol
vării operative a problemelor 
care privesc generalizarea ex
perienței înaintate, îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, a- 
plicarea prevederilor legale 
referitoare la stimularea ma
terială.

Dezbaterile au subliniat, de 
asemenea, rolul sindicatelor în 
rezolvarea problemelor pe ca
re le ridică continua îmbună
tățire a nivelului de trai al 
salariaților, în folosirea mai 
eficientă a fondurilor de asi
gurări sociale și pentru pro
tecția muncii, în exercitarea 
controlului obștesc în dome
niul aprovizionării populației, 
al deservirii oamenilor muncii 
prin unitățile medico-sanitare, 
stațiunile balneo-climaterice și 
unitățile de prestări de servi
cii către populație.

Mulți vorbitori s-au referit 
în intervențiile lor la sarcinile 
sindicatelor în domeniul îm
bunătățirii conținutului și for
melor muncii politice și cultu
ral-educative de masă pentru 
lărgirea, diversificarea și a- 
daDtarea acesteia la cerințele 
diferitelor categorii de oameni 
ai muncii, astfel incit ele să 
corespundă în mai mare mă
sură interesului salariaților. 
S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea îmbunătățirii acti
vității în domeniul sportului 
si turismului de masă, făcîn- 
du-se numeroase sugestii pri
vind organizarea unor compe
tiții cu un caracter larg.

în cadrul lucrărilor, un ac
cent deosebit a fost pus pe 
promovarea largă a democra
ției muncitorești și sindicale, 
a unui stil de muncă dinamic, 
operativ și eficient, precum și 
pe modalitatea de concepere a 
activității sindicatelor în con
dițiile acordării unei reale au
tonomii. Pornind de la expe
riența acumulată de sindicate, 
de la neajunsurile manifestate 
în munca lor. ei au analizat cu 
profunzime, în spirit critic și 
autocritic, activitatea organi
zatorică a organelor și organi
zațiilor, a comitetelor uniuni
lor pe ramuri de activitate și 
a Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor și 
a organelor teritoriale ale sin
dicatelor, formulînd propuneri 
prețioase pentru îmbunătăți
rea ei. Au fost făcute, în ace
lași timp, propuneri pentru 
îmbunătățirea proiectelor de

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a IlI-a
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de GEORGE MACOVESCU 3 
a

recenta cuvintare rostită în fața Congresului UniuniiTn recenta cuvintare rostită în fața Congresului Uniunii 
Generale a. Sindicatelor din România, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a amintit o veche zicală care vine de' la bătrînii înțelepți ai 
poporului nostru : „Cel căruia îi i-e teamă de lup, se sperie 
și de iepure". A spus această vorbă grea de înțelesuri și 
de cumin.țenii atunci cînd s-a referit la relațiile internațio
nale ale României și cînd a făcut constatarea că în con
dițiile actuale, în noua fază de dezvoltare a societății, a 

relațiilor dintre popoare și state, izolarea nu este posibilă 
și nu ar aduce decît daune popoarelor, mersului înainte, 
cu succes, al socialismului, luptei forțelor progresiste, antiim- 
perialiste.

Așadar, dacă nu este posibilă și de dorit izolarea, alter
nativa nu este alta decît confruntarea, măsurarea forțelor. 
Stă în tradiția lungă și neîntreruptă a poporului român 
această atitudine. Istoria n-a fost cruțătoare cu noi. De cînd 
am apărut, cu două milenii în urmă, ne-a încercat mereu 
cu greutăți si cu furtuni, dar n-am fugit din fața lor pentru 
că nu s-ar fi putut. Le-am înfruntat cu dîrzenie și cu cre
dință adîncă în cauza noastră. Așa a făcut oastea de țărani 
a lui Stefan la Podul înalt. Așa a făcut și cea a lui Mihai 
la Călugăreni.

Cînd nedreptatea și apăsarea claselor stăpînitoare au 
fost mai grele decît oricînd și au deven.it lege în această 
tară, poporul român și-a așezat clasa muncitoare în frunte 
si s-a născut Partidul Comunist Român, pentru măsurarea 
forțelor, pentru marea confruntare. Istoria luptei a fost 
stropită cu sînge și scrisă cu imense dureri. S-au năpustit 
asupra poporului lupi sălbatici, dar poporul n-a fugit înspăi- 
mîntat din fața lor. Nu s-ar fi putut. Ciocnirea a fost nă

prasnică și a durat, dar am ieșit învingători. Am învățat 
acelmulte, ne-am oțelit și am mers înainte pînâ în 

23 August, zi de eliberare.
Ne-am apucat să construim socialismul.
O vreme, lupii ne dădeau tîrcoale și urlau la noi. 

mînă ne apăram și cu alta ridicam noua zidire și 
cite se vede am reușit, fără să ne speriem. Am dat lupilor 
ce li se cuvenea și ne-am văzut de drumul nostru.

De-a lungul a jumătate de veac, Partidul Comunist Român 
s-a izbit de multe necazuri, de multi dușmani, s-a aflat în

Cu o 
după

s I
I
9

IX■

=

s

9

E

(Continuare în pag. a

deven.it


„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 26 MARTIE 1971

SOLIDARITATEA PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE Plecarea tovarășilor
Pompeyo Marquez și 

Hector Rodriguez Bauza
(Urmare din pag. I)

IAȘI?

ZILELE 
DRAMA

TURGIEI 
ROMÂ
NEȘTI

La Iași Zilele dramaturgiei 
românești, s-au inaugurat în 
tradiționala ambianță a eferves
cenței culturale a locului. La di
mensiunile inițiale ale acestei 
întîlniri — care iși propune să 
omagieze semicentenarul parti
dului, prin obținerea unei ima
gini reprezentative a stării tea
trului românesc din 1971, in re
pertoriile sale cu dramaturgie o- 
riginală contemporană — s-au 
adăugat, încă din prima zi, os
pitalitatea caldă a organelor lo
cale de partid și de stat, știința 
lor de a produce și de a între
ține atmosfera unui veritabil e- 
veniment artistic. O publicitate 
întreprinsă cu gust și pricepere, 
Un public numeros și avizat, o 
programare suplă, care îngăduie 
trupelor prezente aici să parti
cipe în chip activ la dezbaterile 
stîrnițe de spectacolele lor — ia
tă principalele componente ale 
acestei atmosfere. De altfel, dez
baterile teoretice care urmează 
fiecărei reprezentații și la care 
iau parte regizori, actori, pictori 
scenografi, directori de teatru, 
oritioi teatrali și alți oameni de 
cultură din diferite zone ale ță
rii, constituie cîștigul funda
mental al noului sistem organi
zatoric adoptat de Zilele dra
maturgiei românești. Nivelul lor 
e, încă de la început, remarca
bil și se poate anticipa că din 
această confruntare de idei, atît 
arta noastră teatrală cît si gîn- 
direa teoretică în marginea ei, 
vor marca un spor de substanță.

Onoarea de a Inaugura turni
rul teatral de pe scena Naționa
lului ieșean, a revenit unui co
lectiv tinăr, cu o reputație sta
bilită și strălucitoare : Teatrul 
tineretului din Piatra Neamț. 
Spectacolul regizorului Gabriel 
Negri a încercat, cu o notabilă 
investiție de efort artistic, să 
pună în valoare textul unui dra
maturg debutant, inspirat din 
acțiunile eroice ale comuniștilor 
în preziua actului de la 23 Au
gust 1944 : 4 oameni fără nume, 
de Radu Bădilă. Rezultatul nu a 
fost însă, în linii mari, la înăl
țimea efortului. Transcripția re
gizorală relativ neutră, lipsită 
de invenție și de strălucire, a 
scos la iveală mai curînd cusu
rurile textului (o anume dis
cursivitate, o excesivă simplifi
care a raporturilor omenești) șl 
a pus în umbră cele dîteva su
gestii dramatice mai adînci. In
contestabilele calități ale unor 
actori tineri. precum Sibylla 
Oarcea, Cornel Nicoară, Corne- 
liu Dan Borcla sau Eugen A- 
postol nu s-au exprimat cu su
ficientă elocvență în această 
montare nereprezentativă care 
se situează sub limita de auto
exigență pe care și-a impus-o, 
dealungul anilor, Teatrul tinere
tului din Piatra Neamț. Cît pri
vește piesa, nu e exclus ca ce
lelalte montări ale ei, prezente 
la fazele de la Craiova sau Ti
mișoara, s-o înfățișeze într-o lu
mină mai favorabilă.

Ziua a doua a fost rezervată 
Teatrului „Victor Ion Popa“ din 
Bîrlad, care și-a asumat frumo
sul risc de a-și investi forțele 
într-un text dramatic deosebit 
de dificil, deschis unor sugestii 
adînci și complexe : Maria 1714 
de Ilie Păunescu. Spre lauda sa, 
modestul colectiv bîrlădean, a 
izbutit un spectacol impresio
nant prin unitatea și prin exac
titatea sa. cu o arhitectură regi
zorală solidă (direcția de scenă 
— Cristian Nacu), ou un decor 
sugestiv (Al. Olîăn), cu cîteva 
evoluții actoricești inteligente și 
nuanțate (Zaharia Volbea, Con
stantin Dol.ian, Virgil Beahu). 
Numai Marina Banu. interpreta 
rolului titular, a distonat prin 
inadecvare de concepție și de 
stil.

Teatrul dramatic din Bacău a 
fost prezent pe afișul celeî de 
a trei zile cu două spectacole t 
Clavirele plîng în orașe, specta
col de poezie, muzică și dans 
pe versuri de George Bacovia, 
în regia șl Interpretarea tînăru- 
!ui actor Sorin Postelniou a pro
pus o inspirată Ipoteză de des
coperire a echivalențelor teatra
le ale poeziei. Ne aflăm, neîn
doielnic, în fața produsului unei 
sensibilități lucide și cultivate, a 
unui act scenic de o mare emo
ție și acuratețe, care demon
strează virtualitățile inepuizabi
le ale spectacolului poetic.

Cealaltă reprezentație băcăoa- 
nă dedicată remarcabilei piese 
a lui Mircea Radu îacoban, Fără 
cascadori, a fost comentată pe 
larg în paginile ziarului nostru 
la data premierei.

SEBASTIAN COSTIN

Roșu (1924—1940), Apărarea pa
triotica (incepînd din septem
brie 1949).

Intr-o perioadă dintre cele mai 
întunecate din istoria poporului 
român, perioada dictaturii mili
tare fasciste care a căutat să 
înăbușe violent mișcarea de re
zistență a poporului român față 
de războiul hitlerist printr-un 
întreg cortegiu de samavolnicii : 
instituirea pedepsei cu moartea 
și asasinarea luptătorilor pa
trioți pentru delicte de natură 
politică, evaziunea organelor re
presive de la orice norme de le
galitate, luate chiar în sensul 
lor burghez limitat ; anchete ba
zate pe schingiuiri, presiuni și 
teroare, în fața Partidului Co
munist, a Apărării Patriotice — 
organizație de masă aflată sub 
conducerea sa — s-au ridicat 
probleme noi, pe linia acțiunilor 
de ajutorare materială, apărare 
morală și juridică. In acest 
răstimp, 1940—1944, au fost in
ternați în lagăre 5 463 comuniști 
și militanți antifasciști; 10 566 
persoane au fost anchetate 
judecate pentru 
munistă și antifascistă, 
pronunțate 
moarte. 277 
viață, 5 185 
întemnițați 
însumînd 22 173 de ani de închi
soare. In acei ani problema sal
vării vieții luptătorilor comu- . 
niști și antifasciști se punea în- 
tr-un mod mult mai direct, con
cret, incepînd cu intervenții me
nite să prevină condamnarea lor 
la moarte și pînă la acțiunile 
desfășurate permanent împo
triva asasinării lor, sub diferite 
pretexte in lagăre și închisori. 
Ofensivei antipopulare tot mai 
primejdioase a autorităților i s-a 
opus un larg front de ajutorare 
și solidaritate cu cei arestați 
pentru activitatea lor antifas
cistă, în fruntea căruia s-a aflat 
Partidul Comunist.

In multe cazuri Apărarea Pa
triotică a reușit să determine di
verse personalități ale vieții so
ciale să intervină in favoarea 
celor judecați, întemnițați sau 
internați in lagăre și închisori. 
Intervenții similare, menite să 
impiedice asasinarea unor patri
oți oondamnați la moarte, au 
fost făcute prin intermediul Cru
cii roșii române.

La începutul lunii decembrie 
1943, siguranța a arestat un grup 
de militanți antifasciști, condu
cători ai Uniunii Patrioților și 
Frontului Plugarilor, printre
care : dr. Petru Groza, prof, 
univ. Vlâdescu Răcoasa, Miron 
Belea, Anca Magheru, avocatul 
Mihail Magheru, studenții Manea 
Mănescu și Paul Georgescu, 
muncitorul Petre Ioan de )i În
treprinderea „Gaz și electrici
tate" ș. a. invinuiți de activitate 
comunistă, împotriva războiului 
antisovietic. Răspunzind indica
țiilor Partidului Comunist, Apă
rarea Patriotică a luat poziție 
împotriva condițiilor de teroare 
in care s-a desfășurat .ancheta. 
Ca urmare a acestor acțiuni, pe 
adresa autorităților de stat; a 
completului de judecată au so
sit numeroase proteste, nume
roase adeziuni la activitatea re
voluționara și patriotică a celor 
arestați. în cele mai multe cazuri 
ele se încheiau cu parole și che
mări la luptă : pentru alungarea 
nemților din țară, pentru o Ro
mânie liberă și independentă 
ș.a.m.d. „Domnilor magistrați, 
— arătau în testul lor un grup 
de studenți din Capitală — 
nu vă lăsați influențați, faceți-vă 
datoria după cum vă dictează 
conștiința și dreptatea... Nu ui
tați că ceasul marilor soco
teli incă n-a sosit dar se aproprie 
cu pași repezi și atunci fiecare 
dintre noi va trebui să dea soco
teală pentru ceea ce a făcut în 
aceste timpuri tulburi, cind e 
mai ușor să fii cu cei tari, dar 
nu e demn". In timp ce la 
Curtea Marțială din București se 
desfășura procesul amintit, la 9 
februarie 1944 organele serviciu
lui secret al Armatei au arestat 
30 de militanți antifasciști, băr
bați și femei, în majoritate ti
neri muncitori și studenți, sub 
învinuirea 'de a fi organizat o 
acțiune antifascistă la tipografia 
Daoia Traiană. După 24 de ore 
de „instrucție", au fost transpor
tați la spital muncitorii Constan
tin Trandai'irescu și Ion Lateș, 
studenții Gabriela Hasan și Dan 
Lazarovici. Acestuia din urmă 
medicii spitalului nu i-au mai 
putut fi de ajutor. După cîteva 
ore a murit. în jurul acestui caz, 
Apărarea Patriotică a făcut o 
puternică agitație de masă. La

Și 
activitate co- 

au fost 
313 condamnări la 
la muncă silnică pe 
de patrioți au fost 
pe diferite termene,

indicația C.C. al P.C.R.. Apăra
rea Patriotică a trecut la adop
tarea unor măsuri de amploare 
care în cadrul activității 
propagandistice, de apărare 
rală, poartă denumirea 
„Campania pentru salvarea 
ții celor închiși". Factori politici 
din guvern, conducători de in
stituții de stat, partide și gru
pări politice au fost avertizați 
asupra răspunderii ce revenea 
fiecărui pentru ceea ce făcea sau 
omitea a face în vederea salvării 
vieții militanților antifasciști din 
lagăre și închisori. In organul de 
presă al Apărării Patriotice au 
apărut liste de anchetatori, di
rectori de închisori, funcționari 
din aparatul de poliție și sigu
ranță care se făcuseră vinovați 
de acte de teroare la adresa co
muniștilor și patrioților arestați.

Comitetul Central al Partidu- 
dului Comunist, Apărarea Pa
triotică au adoptat, de aseme
nea. măsuri concrete „pentru 
smulgerea cu forța din închisori 
și lagăre a patrioților închiși, in 
clipa potrivită", in cazul că lu
crurile ar fi evoluat in direcția 
asasinării lor în masă. Situația 
internă și externă in care se gă
sea România, tirită de dictatura 
antonesciană in războiul antiso- 
vietic, măsurile represive perma
nente luate de autorități, se cir- 
cumscriau in varianta posibilă a 
înăspririi terorii, a unei even
tuale încercări de asasinare in 
masă a deținuților și internați
lor politici revoluționari, după 
modelul de procedură al fasciș
tilor germani. Ca organizație de 
masă condusă de Partidul Co
munist, Apărarea Patriotică tre
buia să adopte măsuri de preve
nire a unei atari eventualități. 
Pe această linie se înscriu 
măsurile de întărire or
ganizatorică a colectivelor de 
militanți revoluționari prin 
lărgirea colectivelor de deținuți 
și internați politici, incadrind 
toate victimele terorii, in ve
derea unui front comun de re
zistență ; sporirea vigilenței, a 
conspirativității și flexibilității 
față de provocări ; demascarea 
și izolarea provocatorilor stre
curat! în colectivele patrioților 
închiși. Apărarea Patriotică, 
prin intermediul comitetelor de 
rude — reprezentanții legali ai 
deținuților și internaților politici 
— a organizat, pe lingă Sigu
ranță. jandarmerie, direcțiile în
chisorilor și lagărelor acțiuni 
protestatare și de ajutorare a 
deținuților politici antifasciști. 
Aceste acțiuni colective au con
stituit factori de permanentă 
presiune asupra aparatului re
presiv de stat și, nu în puține 
cazuri, autoritățile fasciste s-au 
văzut nevoite să țină seama de 
ele, ameliorînd pentru moment 
condițiile insuportabile de trai.

Coordonarea campaniilor în
treprinse de Apărarea Patriotică, 
cu lupta militanților revoluțio
nari din lagăre și închisori, evi
dențiază existența unor legături 
directe și permanente între miș
carea de rezistență antifascistă 
din afara închisorilor organizată 
și condusă de Partidul Comunist 
și colectivele de deținuți și in
ternați politici comuniști.

Citind numeroase scrisori, in
formări, circulare, instrucțiuni 
trimise de P.C.R. sau Apărarea 
Patriotică organizațiilor de par
tid, și respectiv, de colectivele 
din lagăre și închisori, par- 
curgînd analizele amănunțite fă
cute activității acestora, dările 
de seamă periodice și foarte do
cumentate trimise Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
de către organele de conducere 
ale organizațiilor de partid în 
care deținuți! și intemațil poli
tici comuniști erau încadrați, îți 
dai seama cît de dificil se des- 
șura această legătură reciprocă, 
cît de primejdioasă era activi
tatea revoluționară și patriotică 
ce avea loc în semiobscuritatea 
celulelor reel și igrasioase, în 
spatele rețelelor de sîrmă ghim
pată ale lagărelor de concen
trare. Gîndiți-vă cîte dificultăți 
ridica numai transmiterea acestei 
corespondente la destinație, că 
pentru fiecare mesaj, fiecare in
formație și indicație se făceau 
planuri amănunțite, se 
energii și se 
rate pericole

Dar aceste 
rau din plin 
de legături creat între luptătorii 
închiși și internați și cei aflați

sale 
mo

de 
vie-

cheltuiau 
nenumă-înfruntau 

j 
relații se 
datorită sistemului

desfășu-
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in libertate. Problema legăturilor 
conspirative cu colectivele din 
lagăre și închisori, a constituit 
pentru Partidul Comunist și or
ganizația de apărare de sub con
ducerea sa, o adevărată piatră 
de începere. Intr-adevăr, din 
orice punct de vedere ar fi pri
vită activitatea Apărării Patrio
tice : ajutor material, moral sau 
juridic, nimic nu ar fi fost po
sibil in afara acestor legături 
conspirative, care facilitau cu
noașterea realității din lagăre și 
închisori, nevoile deținuților și 
internaților politici, situația reală 
a celor anchetați și implicați în 
procese, coordonarea acțiunilor 
de apărare morală cit și trans
miterea la destinație a ajutoa
relor, instrucțiunilor și informa
țiilor necesare.

Pe baza tradițiilor create an
terior de Ajutorul Roșu, Apă
rarea Patriotică și-a stabilit le
gături conspirative prin înfiin
țarea de organizații locale în 
centrele unde existau lagăre și 
închisori, prin folosirea persona
lului din administrațiile acestora 
cit și a rudelor deținuților și in- 
tornaților politici. Un raport al 
Apărării Patriotice, prezentat la 
ședința Comitetului Central din 
12 iulie 1943, arată că această 
organizație reușise să-și creeze 
legături cu majoritatea închiso
rilor si lagărelor de concentrare 
(Tg. Jiu, Caransebeș, Tg. Ocna, 
Văcărești, Jilava. Aiud, Lugoj, 
Mislea. Mărgineni) trimițînd co
lectivele de militanți revoluțio
nari, pe lingă diverse ajutoare 
(alimente, medicamente, bani) 
și diverse materiale de partid.

Colaborarea luptătorilor co
muniști din afară cu cei închiși 
și internați, a transformat în
chisorile și lagărele de concen
trare in unități combative, de 
luptă antifascistă, în mijloace de 
călire revoluționară, de educare 
patriotică, marxist-leninistă.

Toate aceste acțiuni în spriji
nul luptătorilor revoluționari în
chiși și internați, pentru apăra
rea vieții lor, consemnate în do
cumentele vremii sub 
de : „Lupta pentru 
morală a deținuților 
se încadrează organic
blul mișcării de rezistență anti
fascistă a poporului român, or
ganizată și condusă de Partidul 
Comunist. Intr-adevăr, contac
tele și informarea multilaterală 
au permis oomuniștilor din la
găre și închisori să fie perma
nent în mijlocul activității re
voluționare a P.C.R., să ia parte 
activă la pregătirea și înfăptui
rea obiectivelor sale politice, 
facilitînd mobilizarea întregului 
efectiv de luptători ai Partidului

DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ

denumirea 
apărarea 
politici", 

în ansam-

I

Comunist Român în acțiunile re-^ intilnirj1
voluționare care au dus la dobo- 
ri'.'ea dictaturii militare și alun
garea din țară a cotropitorilor 
naziști, la victoria insurecției de 
la 23 August 1944.

La Deva a avut loc joi ple
nara Consiliului județean Hune
doara al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, la care 
au participat, alături de membrii 
consiliului, și numeroși invitați, 
în darea de seamă, prezentată 
de Iosif Balogh, secretarul con
siliului, s-a arătat, între altele, 
că participarea activă a tuturor 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, indiferent de naționali
tate, la realizarea și depășirea 
planului cincinal, recent înche
iat, a întărit și mai mult frăția 
dintre oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități. Au fost relevate con
dițiile optime de muncă, de în
vățătură și viață, de afirmare a 
capacităților și talentelor, care 
s-au creat în anii construcției 
socialiste, pentru oamenii mun
cii de naționalitate maghiară, ca 
pentru toți cei ce muncesc.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți, care și-au expri
mat satisfacția și totala lor a- 
deziune la politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, de 
întărire continuă a unității în
tregului popor din patria noas
tră. Ei au subliniat că lucrările 
plenarei Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din Republica Socialistă 
România, cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenară, constituie o expresie 
grăitoare a preocupării și grijii 
conducerii partidului și statului, 
pentru destinele tuturor oame
nilor muncii din țara noastră, 
indiferent de naționalitate. Au 
fost abordate, de asemenea, 
probleme privind îmbunătățirea 
activității Consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară.

în încheierea lucrărilor, în
tr-o atmosferă entuziastă, par
ticipanții la plenară au a- 
dresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

★
în aceeași zi a avut loc ple

nara Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
din județul Satu Mare.

în informarea prezentată de 
președintele Consiliului, prof. 
Boroș Mihai, s-a relevat contri
buția populației maghiare la 
dezvoltarea economică și social- 
culturală a județului. Vorbito
rul a arătat că din inițiativa 
Consiliului, in numeroase între
prinderi și instituții sătmărene 
au fost organizate în acest an 
ample manifestări consacrate 
semicentenarului partidului — 

i ale oamenilor muncii 
maghiari, ale tineretului, cu 
foști ilegaliști și cu activiști ai 
organizațiilor județene de partid 
și de stat, simpozioane cu teme 
inspirate din istoria și lupta 
Partidului Comunist Român.

auNumeroși vorbitori care 
luait cuvîntul în cadrul plenarei 
au exprimat satisfacția in legă
tură cu recomandările cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Re
publica Socialistă România și 
au făcut o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea activității 
Consiliului județean. S-a reco
mandat, printre altele, intensi
ficarea muncii politico-educative 
în rîndurile tineretului, îndru
marea activității oamenilor de 
știință, cultură și artă și din în- 
vățămînt, în vederea elaborării 
de studii și lucrări în legătură 
cu sărbătorirea unor personali
tăți de seamă care au trăit și 
activat pe meleagurile sătmăre
ne, pregătirea de expoziții do
cumentare și de artă plastică 
dedicate celei de-a 50-a ani
versări a creării Partidului Co
munist Român, organizarea u- 
nor festivaluri folclorice tradi
ționale.

Plenara a cooptat noi membri 
in Biroul Consiliului județean 
și în consiliu.

în încheierea 
tr-o atmosferă 
participanții au 
unei telegrame
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

lucrărilor, în
de entuziasm, 
adoptat textul 
adresată C.C.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Joi dimineața au părăsit Capi
tala tovarășii Pompeyo Marquez, 
secretai general al Mișcării pen
tru Socialism (M.A.S.) — Forța 
comunistă Venezuelans, și Hector 
Rodriguez Bauza, membru 
Comisiei politice a C.C. 
M.A.S., care au făcut o vizită 
țara noastră.

al 
al 
în

La plecare, pe aeroportul 
ternațional Otopeni, oaspeții 
fost salutați de tovarășii Paul 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
P.C.R. și Ghizela Vass, șef 
secție la C.C. al P.C.R.

fn- 
au 

Ni-

al 
de

Noul ambasador al Uniunii So
vietice la București, Vasili Iva- 
novici Drozdenko, a depus joi 
dimineața o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

IaJoi la amiază, a avut loc, 
București, semnarea înțelegerii 
de colaborare, pe anii 1971 și 
1972, între Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă România 
și Uniunea Scriitorilor din Repu
blica Populară Ungară.

LUPII
(Urmare din pag. I)

* împrejurâri grele, complicate. N-a putut să treacă pe lîngâ <
► ele și nici nu a voit, ci din contrâ s-a înfruntat cu ele, și-a <
► măsurat forțele. Uneori a primit lovituri, de cele mai mulet «
► ori a dat și a mers înainte spre victorie. Dar, întotdeauna, , 
k ca partid marxist-leninist, a căpâtat o mare experiența de <
► lupta pe toate fronturile, fie el economic, politic sau ideo- ’
* logic. Din fiecare confruntare a ieșit cu o învățătură și 4
► cu forțe crescute, astfel că la cincizeci de ani de la în- <
► ființare găsește la dispoziția lui și arme și planuri și luptă- <
* tori căliți și comandanți încercați. <
► Atunci, de ce ne-am teme să intrăm în pădure, de vremț <
► ce drumul trece prin pădure ? De frica lupilor ? Adică, să *
► recunoaștem că lupii sînt mai puternici decît.noi? .. <
» Nu am putea să recunoaștem. Ne-ar împiedica tradițiile <
► de luptă ale poporului nostru. Ne-ar opri, experiența și <
► capacitatea Partidului nostru. Ne-ar dezminți realitatea. «

• ••••••••••

Studii.

I tunci, demult, cind pentru prima 
I oară m-am apucat — tulburat 
I pînă la lacrimi de sfioasa îndrăz- 
I neală a încercării — să mă cu- 
I fund în aventura hîrtiei albe; 
I atunci cind chinuindu-mă să 

spun cîte ceva, așa cum o știam 
pe atunci, despre „ceea ce aș fi 
vrut să fie lumea asta", am tre
sărit violent, săltîndu-mă de la 
masă în clipa în care de dincolo, 
din bucătărie, am auzit strigă
tul — pe cît fiindu-mi de cunos
cut și drag, pe atît de întrebă
tor acum, al mamei: „Horică I 
îți rad și brînză, sau mănînci 
cartofii separați ?“...

A scrie despre oameni înseam
nă ceva enorm; la fel cum a nu 
scrie pentru oameni, nu înseamnă 

. nimic. A fi prezent, și analist 
mai ales, în timpul pe care îl 
trăiești — a-ți cunoaște foarte 
bine capacitatea de influență pe 
care o poate radia în jur pro- 
pria-ți personalitate — reprezin
tă, consider, cel dinții control va
loric al tuturor celor care s-au 
apucat de scris, „Bisturiul", de 
care vorbeam mai sus — acel 
mijloc chirurgical inventat în 
timp, purtîndu~și însă și astăzi, 

rin denumire, farmecul de sim- 
ol: acela de a separa binele de 
iu — poate deveni în mina unui 

scriitor un admirabil procedeu 
de cunoaștere, sau „conștiință" 
de altfel, la fel cum (scăpat de 
sub controlul aceluiași), se poa
te transforma într-un vehicul hao
tic de idei ce-și poartă povara, 
inutil de ambițios, către o adre
să destinată nicicui.

PROBA
(Urmare din pag. I)

a-

DESPRE SINCERITATE
Proza actuală, la noi ca yi pre

tutindeni — deși asaltată de ma
mutul competitiv audeo-vizual pe 
care-l reprezintă televiziunea cas
nică yi cinematograful comercial 
—■ nu-și poate demonstra perma
nența, eficacitatea și tăria, decît 
prin sinceritatea cu care reușește 
a trata temele umane : dragostea, 
prietenia, moartea, succesul sau 
înfringerea. Este cel puțin stu
pid a crede că — rupîndu-te de 
aceste date veșnic umane — poți 
crea în scris (sau aiureai) un lu
cru cît de cît interesant, solici
tat de curiozitatea celor din jur.

Comportamentul scriitorului 
trebuie să se manifeste de așa 
natură incit să dea posibilitate 
celui ce-l citește să descifreze 
care anume din inițiativele vre
mii lui sînt pozitive, sprijină dez
voltarea și progresul, și mai ales 
de ce. In timpurile noastre scrii
torul devine, așadar, un factor 
„politic'', activitatea sa nu poate 
fi judecată altfel decît mareîn- 
du-se în grafica umană a unor 
transformări ideatice.

Doresc să spun aci — și nu 
este pentru prima oară — că va
loarea unui prozator nu constă în 
numărul de volume scoase sau în
credințate tiparului, ci, dimpotri
vă, în sinceritatea, în spiritul de 
discernământ, în luarea de pozi
ție față de tot ceea ce se petre
ce în jurul său; în sfîrșit, în căl
dura de care 
capabil atunci

se dovedește a fi 
cind încearcă să

transmită o parte din sufletul său 
celorlalți, care au atîta nevoie de 
căldură (și menționez sublinieri
le acestor rînduri, tocmai pen
tru a-mi mărturisi încă o dată în 
plus respectul pe care am fost 
învățat să-l port celor cărora Ie 
e destinat — în ultimă instanță 
— scrisul nostru).

Mi-au făcut întotdeauna silă — 
și mi-au produs seva asemănător 
cu ridicarea părului pe creștet — 
toate acele „proze" cu dimen
siuni mai mult sau mai puțin to
lerabile, publicate întîmplător în 
diverse reviste, de către „bișni
țarul literat", gata oricînd să gă
sească prilejul de a scoate nasul 
în lume.

Iată ceea ce doresc a spune în 
încheiere: fac parte din genera
ția unor scriitori relativ tineri; 
succesul nu m-a amețit, la fel 
cum răutățile sau ingratitudinea 
nu au reușit să mă tulbure. În
cerc — pe măsura capacităților 
mele — să nu-mi dezic avînturile 
și încrederea caracteristice vîr- 
stei (mă consider încă foarte tî- 
năr I), la fel cum îmi deschid 
ochii cît pot mai mult (deși mă 
dor, uneori) încercînd să pricep, 
să înțeleg lumea în care trăiesc, 
oamenii alături de care exist.

Și mă trezesc nespus de satis
făcut uneori, atunci cind — încă 
buimac de plăcerea cunoașterii —• 
constat că mi-am completat mo
zaicul lumii (așternut în mine, pe 
suflet) cu încă o piatră.

DE REZISTENȚA

UTILIZAREA FORȚEI DE MUNCA
(Urmare din pag. I)

în lunile de iarnă, peste 80 la 
sută din forța de muncă va 
produce ca urmare a extinderii

planul de producție pe anul 
1971. In ianuarie șl februarie, cei 
mai mulți dintre ei, 93 la număr, 
au participat zilnic la lucru 
In cooperativa agricolă, iar în

să nu se afle sub media de zile 
efectuate în cooperativă. Tot
odată, în planul dă activități al 
organizației au fost cuprinse 
angajamente ce vizează execu-

P.C.R. din 23 noiembrie 1970. O 
primă și convingătoare garanție 
că ceea ce acum înseamnă doar 
obiectiv în planul de produc
ție, în bilanțul ce va fi încheiat

Sectarul
L U N A

I M A M 1 I A S O N D
Brig. 1. vegetal 33 38 51 100 110 115 161 185 185 185 153 69
Brig. 2. vegetal 35 35 60 100 110 115 161 185 185 185 150 72
Brig. 3. vegetal 37 41 57 108 110 115 161 185 185 185 168 79
Legumicultura 50 68 101 150 150 200 200 200 200 150 50 40
Vitipomlcultură 25 90 120 150 150 150 150 150 150 210 90 25
Zootehnie 108 106 106 106 85 85 85 85 85 85 106 106
Sectoare anexă 59 59 59 29 29 29 29 29 29 29 29 59
Munci administrative 81 21 18 18 18 21 35 21 20 28 28 25
Cit la sută din totalul 
brațelor apte de muncă (811) 49 56 T0 94 95 96 100 100 100 100 96 59

capacității actualelor ateliere, a 
zootehniei, legumicultura și a 
creării unei ciupercării.

I-am căutat pe tineri și i-am 
întîlnit angajați în munca ce se 
depune cotidian. Cu sprijinul 
secretarului organizației U.T.C., 
tovarășul Ion ȘTEFAN (el însuși 
purtător de atelaj și permanent 
semnatar al condicii muncii din 
aceste luni) și a tinerilor ingi
neri Mihail MANEA și Ion 
STANCIOI, reconstituim acti
vitatea tinerilor cooperatori din 
perioada ce a urmat adunării 
generale în care s-a adoptat

a
Ei 
a 

la

ultimele zile numărul lor 
crescut cu încă treizeci, 
au lucrat la fertilizarea 
peste două mii de hectare, 
reamenajarea șanțurilor folosite
pentru irigat, din legumicultura, 
la dezgropatul viei și la efec
tuatul tăierilor, la repararea a- 
gregatelor pentru aspersiune ; au 
participat la activitatea din sec
toarele anexă. In adunarea ge
nerală, organizația U.T.C. a 
lansat chemarea către toți tine
rii satului ca în 1971 nici unul 
dintre ei să nu rămînă necu
prins intr-o formație dc lucru,

tarea de către tineri a peste 
zece mii de ore muncă patrio
tică la executarea celor mai 
stringente lucrări din campa
niile agricole ale acestui an : 
strînsul și depozitatul furajelor, 
repicatul și plantatul răsaduri
lor, recoltatul legumelor, a stru
gurilor și a porumbului.

...La Pecineaga, în județul 
Tulcea. ca în foarte multe alte 
cooperative agricole ale țării au 
prins contur prețioasele indica
ții cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu făcută 
la ședința de lucru de la C.C. al

la 31 decembrie, va însemna 
realizare. Dar cea mai convin
gătoare dovadă a faptului că 
fiecare membru cooperator are 
la inimă interesele cooperativei 
este aceea că, printr-o mobili
zare a tuturor forțelor s-a reu
șit ca numai într-o săptămînă 
culturile din prima epocă să fie 
semănate pe toate cele aproape 
cinci sute de hectare planificate, 
că, tot restul suprafeței a fost 
fertilizat și întreținut prin lu
crările recomandate de specia
liști. Un prim pas către atin
gerea obiectivului propus...

mi-a trimis un alt plic, cu ace
leași poezii cumplit și prost a- 
lambicate, fără nici o adiacență 
cu poezia modernă, cu structura 
limbajului modern. Dacă gestul 
ar fi avut tenta unei parodii 
l-aș fi stimat. Dar, dimpotrivă, 
o scrisoare foarte serioasă, care 
însoțea poeziile, conținea auto
critica autorului : „am greșit, 
n-am fost în pas cu timpul. Tri
mit poeziile în noua lor haină 
modernă".

Iată un flagel care bîntuie re
vistele și editurile : anume,
cela de a nu scrie conform fe
lului tău de a vedea arta ci 
conform unei maimuțăreli co
mode. în acest fel stilul nu mai 
e omul, ci copia. Pentru o vîrstă 
încă neașezată bine în tipare 
pericolul devine social și vi
ciază etica profesională prin 
superficialitate și, s-o spunem 
direct, prin latura pecuniară. 
Vina mai mare este, însă, a 
celui ce plătește, decît a celui 
ce încasează.

Un tinăr regizor de la Operă 
mi se plingea deunăzi că i se 
pare tristă, amară lipsa, din 
poeziile unora, a noțiunilor su
blime de patrie, partid, socia
lism, istorie. Eu cred sincer că 
toți poeții tineri sînt atașați 
fierbinte regimului nostru. Dar 
mai cred, totodată, că un anu
mit slalom executat cu elegan
ță, printre temele de căpătîi 
ale ideologiei noastre, este făcut 
din falsa teamă de dogmatismul 
unor ani astăzi total depășiți, ca 
o săritură de circ in cealaltă 
extremă, sub ochii candizi ai 
unei critici literare uneori 
snoabe, alteori mute, în orice 
caz lipsită de promptitudine și 
eficiență.

Firește, nici nu vom rămîne 
opaci la marile experiențe ar
tistice ale lumii și nu vom tri
mite Ia Roma pe Badea Cîrțan, 
de altfel crainic bun la timpul 
său. Dar noi aparținem de 2 000 
de ani acestui sol pe care ni 
l-am făcut românesc prin is
toria noastră și aparține, chiar 
foarte tineri fiind, de 50 de ani 
acestui Partid Comunist Român, 
la politica totală a căruia am 
aderat din nobilul nostru im
bold sufletesc, sub auspiciile 
rațiunii. Este firesc ca această 
aderență să nu plonjeze, artis
tic, în golul unui trapez aerian, 
să nu fie hașurată de labora
toarele unei alchimii zadarnice. 
Arghezi și Blaga au scris în 
plina noastră epocă poezii foar-

te moderne, 
azi, 
tradiție bine 
atît de europeni pe cît sînt de 
români.

în fond, aceste legi lăuntrice, 
de ordin etic și profund estetic, 
nu sint niște simple ramificații 
profesionale ci niște probleme 
de morală comunistă care tre
buie să constituie 
plecare al 
fie că se 
unui poem 
pastel în 
sau a unei poezii de dragoste.

în privința celei de a doua 
probleme, a 
torului tinăr, 
prosperitatea 
tre, socotesc 
cazuri limită 
boemă de lumpen, marea ma
joritate a tinerilor iiterați vor 
să muncească. S-a creat, însă, 
prin unele greșeli (de mărini
mie) problema unui fals șomaj. 
Vreau să mă explic. Una din 
greșelile de odinioară ale U- 
niunii Scriitorilor este aceea a 
statornicirii unor profesiuni fan
tomă : profesiunea de poet, de 
prozator, de critic etc. Profesi
uni la care fiece om întreg la 
minte ride pe sub mustață. E- 
xistă, profesional, o singură pro
fesiune a scrisului : cea de zia
rist. Restul sînt talente inspi- 
cate. A te prezenta : de profe
siune poet, iată o glumă oa
cheșe. In felul acesta, scriitorii 
și-au părăsit sau ratat profe
siunea lor primară de profesor, 
avocat, inginer, medic etc. Re
gimul nostru prin excepționalul 
mecenat al partidului a creat, 
într-adevăr, posibilitatea trăirii 
din scris a omului cu vocație li
terară. Fapt revoluționar ce tre- 
—1- Lll-l-i cu aur, acum

dar
Philippide scrie și 
în corelație cu o 
marcată, fiind pe

punctul de 
de creație, 
la scrierea 
sau a unui 

imn

actului 
purcede 
manifest 
amurg, a unui

contribuției scrii- 
in mod direct, la 
societății noas- 

că, in afara unor 
de aderare la o

buie subliniat 
la sărbătorirea semicentenarului 
partidului.

Numai că, în afara scriitorilor 
redactori sau a celor care nu 
și-au părăsit îndeletnicirea pen
tru care li s-a dat o diplomă — 
puțini, foarte puțini pot trăi 
din onorarii. Poate scenariștii, 
poate unii dramaturgi fecunzi — 
în orice caz scriitorii care fac 
și ziaristică. In rest, a trăi din 
mica ciupeală, din datorii la 
Fondul literar, este, oricum, o 
aventură, mîine greu de răs
cumpărat.

Adăugind la acestea politica 
greșită de polarizare a scriito
rilor în Capitală, în dauna pro
vinciei — apoi îngăduința ca 
un scriitor, ținut la Universi
tate ani de zile, pe spezele sta-

tulul, să rămînă în București, 
renunțînd la postul lui din pro
vincie, — ne-am trezit la o si
tuație dificilă pe care ne-am 
creat-o cu milele și miinile noa
stre. Ce facem cu acești scrii
tori care, între timp, s-au sta
tornicit în Capitală, s-au căsă
torit, au copii, au și talent dar... 
n-au serviciu ? Acești tineri vor 
să muncească, să le dăm deci 
de muncit, dar în breasla lor. 
Ce-ar fi dacă la casele de cul
tură ale sectoarelor din Capitală 
ar figura și tinerii scriitori ? Ar 
fi că ei_ ar putea să mobilizeze 
o seamă de colegi și prieteni la 
întîlnirile cu tineretul din Capi
tală. Dar dacă in locul unor ga
zetari ieșiți la pensie ar fi co
optați in redacțiile cotidienelor 
scriitori tineri ? Ar fi că în lo
cul unor încă vizibile schema- 
tisme, stereotipisme, ziarele noa
stre ar cîștiga în stil, în nuanță, 
în culoare. In fine, cum noul 
ministru al invățămîntului este 
și scriitor (și încă de primă 
mină) și cum interviurile sale 
dovedesc intenții foarte onora
bile. eu sint sigur că la cate
drele liceale ar fi bine veniți 
oricind scriitori tineri, veniți cu 
entuziasmul vîrstei și cu harul 
talentului, indiscutabil capabili 
de a promova adecvat literatura 
în conștiința generațiilor tinere. 
Nu cred, firește, în moftul că 
scriitorii tineri ar visa numai 
catedre universitare ! Cultura 
lor va recunoaște că George Că- 
linescu a fost, in prima lui ca
rieră, profesor de liceu, că Eu
gen Lovinescu și Pompiliu Con- 
stantinescu au rămas mereu 
profesori de liceu. Vladimir 
Streinu s-a stins abia începîn- 
du-și cursul universitar. Dar 
exemplele sint multe. Creîndu- 
le posibilitatea de intrare în 
corpul profesoral scriitorilor 
tineri care vor să muncească 
vom putea, de asemenea, con
stata cine vrea într-adevăr să 
muncească și cine nu. Morala 
scriitorului, pusă față-n față cu 
realitatea, se va clarifica.

In orice caz, eu nu sînt pen
tru punerea în umbra îndoielii 
a unor tineri care vor să mun
cească, fără a căuta soluțiile 
cele mai realiste, mai posibile 
Și mai imediate. Nu avem 
dreptul să insultăm pe nime
nea. Pe colegii noștri de breas
la, in primul rînd. Morala scri
itorului tinăr trebuie supusă, ea 
e metalul, probei de rezisten» 
ță. Și abia apoi, dacă este ca
zul, să ne supărăm.

imediate. Nu avem



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 26 MARTIE 1971

LUCRĂRILE CONGRESULUI U.G.S.R.
intîlniri ale unor delegații străine 
cu oameni ai muncii din Capitală

- LA UZINELE „REPUBLICA"

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii Uzinelor „Republica11 din 
Capitală au avut, joi după- 
amiază, în mijlocul lor pe 
membrii delegației sindicate
lor sovietice, în frunte cu Va
sili Prohorov, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., care participă la 
lucrările Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. A fost de față D. A. 
Raimbekov, prim-secretar al 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

După o scurtă vizită în în
treprindere, la clubul uzinelor 
a avut loc un miting al priete
niei româno-sovietice.

Deschizînd mitingul, Nicolae 
Moraru, membru al Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., președinte
le Comitetului Uniunii Sindi
catelor din întreprinderile in
dustriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini, a salutat 
prezența solilor poporului so
vietic în mijlocul muncitorilor 
din această uzină.

în numele celor peste 5 000 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari din Uzinele „Re
publica" a luat cuvîntul Tatu 
Brătilă, președintele Comitetu
lui sindicatului pe întreprin
dere. Vorbitorul a adresat un 
călduros salut frățesc delega
ției sindicatelor sovietice, a 
exprimat sentimentele de 
bucurie și dragoste cu care

Membrii delegației muncito
rilor din China, condusă de 
Uei Pin-kuei, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, membru în 
conducerea Conferinței repre
zentanților muncitorilor din 
orașul Anșan, provincia Liao- 
nin, care iau parte la lucrările 
Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, au 
fost joi după-amiază oaspeții 
colectivului de muncă de la 
Fabrica de mașini electrice — 
București.

Oaspeții, însoțiți de preșe
dintele Comitetului sindica
tului fabricii, de reprezentanți 
ai Comitetului de direcție și 
Comitetului de partid, au vi
zitat secțiile de strungărie, de 
fabricație a motoarelor, pre
cum și atelierul de echipament 
pentru locomotive Diesel-elec- 
trice și electrice, unde munci
torii din schimbul doi le-au 
făcut o caldă manifestare de 
prietenie.

La vizită au luat parte Cian 
Hai-fun, ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

După vizită, la clubul fabri
cii a avut loc un miting al 
prieteniei, la care a luat parte 
un mare număr de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio- 
•ari, reprezentanți ai celor 
j 7u0 de salariați ai fabricii.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Alexandru Grecu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a salutat pe 
oaspeți și le-a urat bun sosit

- LA FABRICA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE
Luciano Lama, secretar ge

neral al Confederației Generale 
Italiene a Muncii (C.G.I.L.), An
gelo Fantoni. secretar confederal 
al Confederației Sindicatelor 
oamenilor muncii din Ita'ia 
(C.I.S.L.), și Rene Duhamel, 
secretar al Confederației Gene
rale a Muncii din Franța 
(C.G.T.). au vizitat joi după-a
miază Fabrica de mașini-unelte 
și agregate București. Oaspeții 
au parcurs halele de producție 
și s-au întîlnit cu membri ai 
Comitetului de conducere și sin
dicatului întreprinderii.

în sala de festivități a avut 
loc apoi un miting de prietenie 
și solidaritate internaționalisță 
între oamenii muncii din Româ
nia cu cei ce muncesc din Ita
lia și Franța.

Mitingul a fost deschis de 
Gheorghe Borș, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.G.S.R., președintele Consiliu
lui municipal al sindicatelor 
— București.

A luat apoi cuvîntul Cristea 
Diceanu, secretarul Comitetu
lui sindicatului fabricii. Oa
menii muncii din această între
prindere — a spus el — alături 
de întregul nostru popor — se 
simt legați de cei ce muncesc 
din Italia și Franța prin stră
vechi și puternice afinități de 
limbă și cultură, prin senti
mente. adînci de solidaritate 
muncitorească și de interna
ționalism.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat că sindicaliștilor români le 
sînt cunoscute acțiunile reven
dicative viguroase ale oameni
lor muncii din Italia și Franța 
pentru oondiții de viață și de 
muncă mai bune și se bucură 
de succesele importante repur
tate de ei. 

muncitorii, inginerii și tehni
cienii din uzină întîmpină de
legația sovietică, expresie eloc
ventă a prieteniei trainice sta
tornicite între oamenii muncii 
români și sovietici, prietenie 
bazată pe tradițiile comune de 
luptă, pe comunitatea de orîn- 
duire, pe idealurile construirii 
socialismului și comunismului.

La Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor — a arătat 
în continuare vorbitorul — a 
fost subliniat cu tărie faptul că 
sindicatele din România spriji
nă pe deplin politica externă a 
Partidului Comunist Român și 
a guvernului de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și co
laborare frățească cu toate ță
rile socialiste, de extindere a 
cooperării multilaterale cu 
toate statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială, poli
tică, bazată pe principiile 
respectării independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui reciproc. Prezența la Con
gresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor a unui mare număr 
de delegați de peste hotare 
reflectă tocmai legăturile in
ternaționale largi ale U.G.S.R. 
cu organizații sindicale de pe 
toate continentele.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Vasili Prohorov, secretar 
al Consiliului Central al Sindi
catelor din U.R.S.S., conducă

LA FABRICA DE MAȘINI ELECTRICE
în mijlocul colectivului fa
bricii.

Luînd cuvîntul, președintele 
Comitetului sindicatului de la 
Uzinele de mașini-electrice — 
București, Gheorghe Barbu, a 
subliniat că primirea căldu
roasă făcută de colectivul uzi
nei oaspeților chinezi consti
tuie o expresie grăitoare a 
sentimentelor de prețuire și 
stimă pe care clasa muncitoa
re, poporul român le nutresc 
față de clasa muncitoare și 
poporul chinez, reflectă trăini
cia legăturilor de prietenie, 
colaborare și întrajutorare 
frățească între cele două po
poare, dorința neclintită de a 
dezvolta și adînci continuu a- 
ceste legături, în folosul inte
reselor comune, al luptei îm
potriva imperialismului, pen
tru socialism și pace.

A vorbit apoi conducătorul 
delegației muncitorilor din 
China, tovarășul Uei Pîn-kuei, 
Poporul chinez și clasa mun
citoare din China — a spus 
tovarășul Uei Pîn-kuei — ur
măresc cu mare interes acti
vitatea eroică a poporului ro
mân. Noi cunoaștem că po
porul român este harnic și cu
rajos, iar clasa muncitoare 
din România are glorioase tra
diții în lupta revoluționară. 
După eliberarea țării, clasa 
muncitoare din România, per- 
sistînd cu fermitate în princi
piile independenței, suverani
tății și a bizuirii pe forțele 
proprii, desfășurînd o muncă 
creatoare și plină de abnega
ție, a obținut victorii una 
după alta. Vorbitorul a rele
vat fermitatea de care a dat

A vorbit apoi Luciano Lama. 
După ce a transmis un salut oa
menilor muncii din țara noas
tră din partea Confederației 
Generale Italiene a Muncii și a 
felicitat colectivul întreprinde
rii pentru succesele obținute, el 
s-a referit la lupta pe care o 
duc sindicatele italiene împo
triva patronatului. La noi în 
țară — a spus el — este în curs 
procesul de unificare a mișcării 
sindicale. Congresul dv. — a 
continuat vorbitorul — ne-a su
gerat unele idei concrete în do
meniul activității sindicatelor, 
democrației muncitorești, parti
cipării oamenilor muncii la or
ganizarea producției bunurilor 
materiale, rolul sindicatului in 
societate, ca expresie directă a 
democrației socialiste. Vorbito
rul s-a referit apoi la mișcarea 
sindicală mondială, subliniind 
că ideea nobilă a internaționa
lismului muncitoresc s-a născut 
in sindicate. Și din acest punct 
de vedere Congresul dv. este 
foarte important pentru că — 
după foarte multi ani — el re
unește în discuții reprezentanții 
a aproape 70 de centrale sindi
cale din diferite țări, a dife
rite organizații internaționale 
sau independente.

Rene Duhamel a expus în 
continuare probleme ale miș
cării sindicale din Franța. Dum
neavoastră muncitorii români, 
a spus el, aveți marele avantaj 
că lucrați într-o țară socialistă, 
că sînteți proprietarii mijloace
lor de producție. Doresc să vă 
spun că perspectivele care vi se 
deschid le-am simțit și mai 
pregnant în cursul celor două 
zile în care am asistat la Con
gresul sindicatelor din Româ
nia. Din cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceausescu, din Raportul 
tovarășului Virgil Trofin și din 

torul delegației sovietice la 
Congresul U.G.S.R.

Am aflat cu plăcere — a 
arătat conducătorul delegației 
sindicale sovietice — că oame
nii muncii din Republica So
cialistă România, după ce au 
îndeplinit cu succes cincinalul 
1966—1970, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
sint mobilizați în prezent pen
tru realizarea noului cincinal. 
Este neîndoielnic că tradu
cerea în practică a hotărîrilor 
care vor fi luate de Congresul 
U.G.S.R. vor sluji la întărirea 
în continuare a autorității sin
dicatelor, vor spori rolul lor 
în viața politică, economică, 
socială și culturală.

Oamenii muncii din țara 
noastră constată cu deosebită 
satisfacție că între popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România se dezvoltă 
relații de prietenie și colabo
rare. Folosindu-mă de acest 
prilej, doresc să vă informez 
că oamenii sovietici obțin noi 
și noi succese în făurirea ba
zei tehnico-materiale a comu
nismului. în momentul de față, 
poporul sovietic de multe mi
lioane întîmpină cu un uriaș 
elan în muncă cel de-al 24- 
lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Urcînd la -tribună, Dumitru 
Sipos, muncitor laminorist, a 
arătat că muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii de 
la uzina bucureșteană, cunosc 

dovadă poporul român, clasa 
muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
în învingerea urmărilor mari
lor inundații din primăvara 
trecută, sucesele în dezvol
tarea economiei naționale, în
deplinirea cu succes a planu
lui cincinal pe perioada 1966— 
1970.

Tovarășul Uei Pîn-kuei s-a 
referit apoi pe larg la activi
tatea desfășurată în prezent 
de clasa muncitoare din R.P. 
Chineză, subliniind preocupă
rile, realizările obținute. El 
a arătat că revoluția culturală 
proletară desfășurată sub con
ducerea președintelui Mao 
Țze-dun, a ridicat nivelul 
conștiinței politice a maselor 
largi revoluționare, a făcut 
posibilă dezvoltarea continuă 
a forțelor de producție. Cel 
de-al treilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale a fost îndeplinit cu 
succes, iar în agricultură au 
fost obținute 9 ani în șir re
colte bogate !

La întoarcerea noastră în 
patrie Vom povesti clasei mun
citoare din țara noastră tot ce 
am văzut în România, vom 
transmite sentimentele de 
prietenie frățească din partea 
clasei muncitoare din Româ
nia, a spus în încheiere vor
bitorul.

A vorbit apoi Elena Stăne- 
scu, tehniciană, care a spus : 
Colectivul nostru cunoaște și 
urmărește cu sinceră bucurie 
activitatea creatoare a po
porului chinez, care, prin 
munca sa eroică, stăruitoare,

luările la cuvint a numeroși 
congresiști am văzut cu cită 
forță se pun problemele demo
crației socialiste. problemele 
autonomiei sindicale, asocierea 
efectivă a masei de muncitori 
la adoptarea hotărîrilor. Rele- 
rindu-se la internaționalismul 
muncitoresc, Rene Duhamel a 
arătat între altele : Cu un secol 
in urmă, muncitori români, 
alături de cei francezi, 
italieni, unguri și polonezi s-au 
luptat eroic cu arma in mină 
pentru apărarea Comunei din 
Paris, pentru construirea pri
mului stat muncitoresc din lu
me. Realizarea aici in România 
a societății socialiste este dovada 
cea mai bună că cei care au 
luptat pentru Comună, în 1871, 
au avut dreptate.

Deși muncitorii din țările 
noastre trăiesc in orinduiri so
ciale diferite, a spus frezorul 
Constantin Vasilescu, sîntem 
convinși că pe toți ne însuflețesc 
aceleași idealuri de pace și pro
gres. In numele acestor idealuri 
și năzuințe comune, vă rog 
să-mi îngăduiți să vă transmit 
dumneavoastră, și prin dum
neavoastră, celor ce muncesc din 
Italia și Franța, cele mai fier
binți salutări frățești și cele mai 
sincere urări de succes în lupta 
pe care o duceți pentru o viață 
mai bună, pace și progres so
cial.

Este pentru prima oară, a spus 
Angelo Fantoni, că organizația 
noastră sindicală ia parte, pnn- 
tr-un reprezentant oficial la un 
Congres sindical într-o țară so
cialistă. ceea ce constituie, du
pă părerea mea. un fapt de o 
deosebită importanță. Vă spun 
sincer — a continuat Angelo 
Fantoni — că am venit în Ro
mânia cu o anumită curiozitate, 
pentru a constata cum se discută 

și urmăresc cu viu interes ac
tivitatea constructivă a oame
nilor muncii din Uniunea So
vietică. Noi, alături de între
gul popor român, am salutat 
cu căldură fiecare succes 
repurtat de poporul sovietic 
în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

A luat în continuare cuvîn
tul Grigore Morjan, muncitor 
lăcătuș, care, după ce și-a ex
primat satisfacția pentru posi
bilitatea ce i s-a oferit de a 
saluta prezența delegației sin
dicatelor sovietice care parti
cipă la lucrările Congresului 
sindicatelor din România, a a- 
rătat că colectivul de la „Re
publica" a primit și cu alte 
prilejuri soli ai poporului so
vietic, vecin și prieten. De fie
care dată — a subliniat lăcă
tușul Grigore Morjan — ne-am 
străduit să împărtășim oaspe
ților aspecte din activitatea 
noastră, să le arătăm cum 
muncim, cum participăm la 
efortul constructiv pe care-1 
depune întregul popor român 
pentru înflorirea și prosperi
tatea patriei.

Prin dumneavoastră, stimați 
tovarăși — a spus în încheiere 
vorbitorul — doresc să felicit 
din inimă pe oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică pentru 
succesele remarcabile pe care 
le obțin în construcția comu
nismului și să le urez noi vic
torii în munca ce o desfășoară 
pentru continua înflorire a 
țării vecine și prietene.

plină de abnegație a înfăptuit 
uriașe transformări revoluțio
nare, a obținut succese remar
cabile în opera de făurire a 
societății socialiste, în dezvol
tarea industriei și agricultu
rii, a știiijifei și tehnicii.

Ceea ce' ați văzut în uzina 
noastră, reprezintă o parte din 
realizările obținute de poporul 
român, ferm angajat pe calea 
construcției socialiste. Oame
nii muncii din țara noastră 
participă cu entuziasm și ho- 
tărire la opera de transpunere 
în viață a programului 
de dezvoltare multilaterală a 
țării, elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

Luînd cuvîntul, Aurelian 
Iancu, bobinator, reprezen
tant al salariaților în Comi
tetul de direcție al uzinei-, a 
spus : Ne-am bucurat sincer 
că reprezentanți ai clasei 
muncitoare din Republica 
Populară Chineză ne vizitea
ză uzina și că putem să vă 
exprimăm sincer sentimente
le constante de prietenie pe 
care colectivul nostru, ca de 
altfel întregul popor român, 
le nutrește față de oamenii 
muncii din Republica Popu
lară Chineză.

In încheiere, tovarășul Ale
xandru Grecu, în numele sa
lariaților fabricii, a mulțumit 
oaspeților pentru participarea 
la miting și vizita făcută în 
uzină, și i-a rugat să transmi
tă clasei muncitoare chineze 
un salut frățesc și urări de 
noi și însemnate succese în 
construirea socialismului.

problemele sindicale in societa
tea socialistă, pentru a încerca 
să înțeleg legăturile care există 
între problemele dv. și proble
mele sindicale italiene, despre 
care s-a vorbit. Nu există nici 
un dubiu asupra faptului că noi 
trăim in situații diverse ; cu 
toate acestea, pot spune că pînă 
la urmă problemele de ordin 
sindical sint in general aceleași. 
Am auzit vorbindu-se la , Con
gres despre rolul autonom al 
sindicatelor în cadrul societății 
socialiste, problemă deosebit de 
plină de învățăminte pentru noi. 
Noi. in Italia, ne preocupăm de 
perspectivele unității mișcării 
sindicale și cred că am putea fi 
destul de optimiști în ceea ce 
privește reușita acestei acțiuni, 
deoarece oricare ar fi sistemul 
social, sindicatul este unitar prin 
definiție.

Am citit cuvintele de salut ale 
delegațiilor de peste hotare pre
zente la Congresul U.G.S.R., a 
spus muncitorul Ion Țintea și 
ni s-a consolidat și mai mult 
convingerea că muncitorii din 
toate țările lumii — fără deose
bire de orînduirea socială în care 
trăiesc — sînt uniți prin aceleași 
puternice sentimente de solida
ritate internaționalisță, de clasă, 
în lupta pentru interesele lor 
fundamentale. In spiritul acestei 
solidarități muncitorești inter
naționale, noi. cei ce muncim la 
Fabrica de mașini unelte și a- 
gregate București, vă rugăm să 
transmiteți oamenilor muncii 
din Italia și Franța sentimentele 
noastre de adincă simpatie față 
de lupta lor pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai, pentru 
transformări democratice și pro
gresiste, împotriva exploatării, 
a subliniat în încheiere Ion Țin
tea.

(Agerpres)

Președintele Uniunii sindica
telor din întreprinderile de tran
sporturi și telecomunicații, to
varășul ALEXANDRU GRECU, 
s-a referit la început la realiză
rile mai importante obținute în 
transporturi și telecomunicații, 
în îmbunătățirea condițiilor de. 
muncă și de viață ale salaria
ților.

Pe bună dreptate a fost criti
cată activitatea formală și neco
respunzătoare a reprezentanților 
sindicatelor in organele colective 
de conducere ale centralelor — 
a spus în continuare vorbitorul 
Aceasta a fost favorizată și de 
modul în care au fost stabiliți 
reprezentanții sindicatelor în 
consiliile de administrație. Un 
președinte de sindicat, care cu
noaște numai problemele din 
întreprinderea în care lucrează, 
fără să i se creeze condiții de a 
se consulta cu președinții celor
lalte sindicate ale întreprinde
rilor centralei, nu poate partici
pa decît formal în organul co
lectiv de conducere. Prevederile 
din statutul-cadru al Uniunii 
de a se constitui comisii ale or
ganizațiilor sindicale la nivel de 
centrală, care trebuie aplicate 
neîntîrziat, vor duce la înlătu
rarea acestor neajunsuri.

Referindu-se la neajunsurile 
existente în activitatea sindica
telor, vorbitorul a arătat : faptul 
că în componența Comitetului 
Executiv au fost numai activiști 
salariați și nici un muncitor 
care să lucreze direct în produc
ție a lipsit organul executiv _ de 
cunoaștere profundă a realități
lor din întreprinderi.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : îmi exprim acordul deplin 
cu activitatea internațională a 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

In raportul prezentat s-a ară
tat și faptul că U.G.S.R. a par-; 
ticipat la activitatea Federației 

Sindicale Mondiale, la care este 
afiliată, iar uniunile pe ramuri 
la activitatea uniunilor interna
ționale. Așa după cum cunoaș
teți, U.G.S.R. a militat consec
vent pentru îmbunătățirea acti
vității F.S.M., pentru respecta
rea principiilor democrației 
muncitorești. In acest spirit, 
U.G.S.R. și-a adus un aport sub
stanțial lâ îmbunătățirea statu
telor F.S.M. și uniunilor inter
naționale ale sindicatelor în care 
au fost cuprinse asemenea prin
cipii.

Se impune însă respectarea 
consecventă a principiilor de
mocrației muncitorești, care tre
buie să stea la baza activității 
F.S.M., respectarea deplină a 
autonomiei celor afiliate, promo
varea unor relații de stimă și 
respect reciproc cu fiecare or
ganizație membră a F.S.M., mai 
ales că ne mai întîlnim atît la 
reuniunile F.S.M., cît și ale uni
unilor internaționale ale sindi
catelor cu metode și practici 
care contravin acestor principii. 
Cred că va trebui ca U.G.S.R., 
uniunile pe ramuri, să militeze 
în continuare pentru ca F.S.M., 
uniunile internaționale ale sin
dicatelor să găsească noi forme 
pentru a-și îmbunătăți activi
tatea, pentru a-și spori contri- 
suția la unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare în lupta îm
potriva monopolurilor, a impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace 
și progres social.

Scoțind în evidență realizările 
colectivului de muncă al șantie
rului, MARIN ENACHE, mun
citor la I.C.H. Lotru, jud. Vîlcea, 
a arătat că, folosind tehnica mo
dernă și metode avansate de 
lucru, acesta a reușit să reali
zeze viteze de înaintare sporite 
în galerii. în condiții geologice 
de rocă foarte grele.

Exprimîndu-și acordul față 
de documentele supuse dezba
terii Congresului, vorbitorul a 
insistat asupra unor probleme 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale 
salariaților. în strinsă legătură 
cu activitatea desfășurată de 
comitetul sindicatului, de con
ducerea șantierului și organele 
superioare. An de an partidul 
și statul ne-au acordat sume 
sporite pentru protecția și secu
ritatea muncii. Față de efortu
rile financiare făcute, însă, 
rezultatele obținute pe linia 
prevenirii accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profesio
nale pe șantier nu sînt satisfă
cătoare. Comitetul sindicatului 
nu a desfășurat o activitate 
susținută pentru exercitarea 
controlului obștesc asupra mo
dului cum cei care conduc și 
organizează procesul de pro
ducție își îndeplinesc obliga
țiile ce le revin din legislația 
în vigoare. Consiliul județean 
al sindicatelor, uniunea pe ra
mură și Ministerul Energiei 
Electrice puteau să ne a- 
juțe mai mult prin organizarea 
unor analize, schimburi de ex
periență pe linie de protecție a 
muncii, să controleze medul 
cum se respectă prevederile le
gislației, cum se cheltuiesc fon
durile alocate

In întreprinderea noastră, a 
spus președintele comitetului 
sindicatului Uzinelor ..1 Mai" 
Ploiești, tovarășul MIHAI B V- 
DULESCU, adunarea generală a 
salariaților și-a dovedit din ce în 
ce mai mult eficiența, a devenit 
un forum in care salariații își 
pot spune deschis cuvîntul. se 
pot pronunța asupra principa
lelor probleme care îi frămîntă. 
Am căpătat în acest domeniu o 
experiență bună, pe care sîntem 
hotăriți să o dezvoltăm. Doresc 
însă să subliniez cu această 
ocazie că unele propuneri fă
cute nu sînt luate în seamă. Se 
discută mult despre ritmicita
tea producției, despre asigura
rea aprovizionării corespunză
toare. Cred că a sosit demult 
timpul să vorbim mai puțin și 
să trecem la fapte.

Ca reprezentant al sindicate
lor în consiliul de administrație 
al centralei industriale de uti
laj petrolier, a spus vorbitorul, 
apreciez în mod deosebit pre
vederea din Teze si Proiectul 
de Statut al uniunii pe ramură 
de a se constitui comisii ale 
organizațiilor sindicale, formate 
din președinți și alți membri 
ai comitetelor sindicatelor din 
întreprinderile care compun 
centrala industrială. Sînt con
vins că înființarea acestor co

misii va crea un cadru orga
nizat, favorabil consultării pen
tru cunoașterea problemelor din 
întreprinderi și stabilirea punc
tului de vedere comun ce ur
mează a fi prezentat în consi
liul de administrație.

Uzina „1 Mai" — a spus în 
încheiere vorbitorul — exportă 
produsele sale în peste 20 de 
țări. Muncitorii noștri asigură 
asitență tehnică în țări din Eu
ropa, Asia, Africa, America 
Latină, în țări care con
struiesc socialismul, in țări 
care au scuturat nu demult jugul 
colonialismului, sau țări care 
încă simt oprimarea impe
rialismului. Cu această oca
zie ei iau contact cu muncitorii 
din aceste țări, lucrează cot la 
cot cu ei, le împărtășesc năzuin
țele și idealurile. Peste tot pi 
au simțit și și-au manifestat 
frăția muncitorească, puternica 
solidaritate și internaționalis
mul proletar. Mă folosesc de 
acest prilej pentru a transmite 
tuturor delegațiilor prezente la 
Congresul nostru, oamenilor 
muncii pe care-i reprezintă, un 
călduros salut din partea mun
citorilor uzinei noastre. urări 
de prosperitate și propășire.

A urmat la cuvint tovarășa 
SUZANÂ GADEA, președinta 
Consiliului Național al Femeilor. 
Vorbitoarea a spus : După cum 
se știe. în rindul oamenilor 
muncii încadrați în sindicate o 
pondere însemnată o reprezintă 
femeile. In anul 1970, numărul 
femeilor salariate pe ansamblul 
economiei naționale a fost de 
peste un milion și jumătate. Să 
amintim că din fiecare cinci sa- 
lariați noi angajați în ultimul 
cincinal, 2 au fost femei. Un nu
măr însemnat din cei aproape 
1 100 000 noi angajați, cît preve
de actualul cincinal, vor fi fe
mei. Apare dar evidentă impor
tanța calificării noilor contin
gente de muncitoare, ca și preo
cuparea pentru perfecționarea 
cunoștințelor profesionale la ge
nerațiile mai vechi.

în continuare, vorbitoarea a 
relevat faptul că legislația noas
tră, indicațiile conducerii parti
dului prevăd măsuri speciale de 
ocrotire pentru femeile munci
toare, în primul rînd pentru 
mame. Pentru cadrele din eco
nomie, aceasta înseamnă uneori 
griji suplimentare de ordin so
cial. preocupări în plus pentru 
organizarea producției și, de a- 
ceea, la angajarea de noi sala- 
riați, unii directori de întreprin
deri preferă bărbați. Avantajele 
pe plan social care rezultă din 
mobilizarea capacităților crea
toare ale femeilor sînt însă in
comparabil mai mari decit așa- 
zisele griji pe care participarea 
femeilor în muncă le poate pro
voca unora.

Ne bucură să constatăm că in 
documentele Congresului, în 
proiectele de statut și-au găsit 
precizarea sarcinile sindicatelor 
în domeniul aplicării cu stricte
țe a prevederilor legislației 
muncii în ce privește ocrotirea 
femeii, a femeii-mame in spe
cial. a ușurării condițiilor ei de 
muncă și de viață.

Considerăm — a spus în în
cheiere tovarășa Suzana Gâd-ca
— că întărirea colaborării dintre 
sindicate și organizațiile de fe
mei creează largi posibilități 
pentru ca în viitor să obținem in 
toate direcțiile, privind încadra
rea femeilor în activitatea de 
producție și în viața socială, o 
eficientă sporită.

Delegatul LEONTIN CHIȘ, 
miner, șef de sector la Exploa
tarea minieră Sărmășag, după ce 
a prezentat citeva din preocupă
rile comitetului sindicatului pri
vind pregătirea și organizarea 
adunărilor lunare' ale grupelor 
sindicale, a arătat că este nece
sar ca organizația de sindicat 
din cadrul unităților miniere să 
depună un efort mai susținut în 
vederea calificării muncitorilor 
și să sprijine activ organizarea 
unor cursuri de perfecționare 
profesională a minerilor.

Rezultatele obținute de sala- 
riații pe care-i reprezint îmi 
permit să raportez Congresului 
că prin eforturile comune ale 
colectivului exploatării noastre 
am reușit. în cursul anului tre
cut. ca exploatarea minieră „Să
laj ul“-Sărmășag. care a lucrat 
cu pierderi planificate pină în 
1969, să devină rentabilă, reu
șind să realizăm beneficii a că
ror valoare sîntem hotăriți să le 
sporim de la an la an.

Ca pe întreg cuprinsul patriei, 
și la noi au fost construite și 
date spre folosință minerilor un 
număr însemnat de apartamen
te și alte construcții cu caracter 
social, de care se bucură salaria
ții noștri. Aș vrea să arăt însă 
că în prezent avem localități ru
rale locuite aproape în întregi
me de muncitori mineri., și în 
aceste localități nu sînt construi
te complexe de deservire, loca
lurile actuale fiind necorespun- 
zătoare. Solicităm sprijin din 
partea CENTROCQQP și a Mi
nisterului Comerțului Interior in 
vederea construirii de magazine 
moderne. Subliniem că ele sint 
cuprinse în planul de investiții, 
dar sint prevăzute pentru urmă
torii 2—3 ani. Propunerea noas
tră este ca acestea să fie cons
truite chiar în anul viitor.

In cuvîntul său, tovarășul VA- 
SILE BLAJAN, președintele 
Comitetului sindicatului Combi
natului chimic-Tîrnăveni, a ară
tat : A constituit pentru mine.
— delegat al celor peste 4 000 
salariați ai Combinatului chi
mic-Tîrnăveni, veche cetate a 
industriei chimice românești — 
un prilej de deplină satisfacție 
aprecierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
ținută la deschiderea lucrărilor 
Congresului, că la înfăptuirile 
remarcabile din anii cincinalului 
precedent, la noile acumulări 
cantitative și calitative obținute 
ca rod al activității eroice a 
clasei noastre muncitoare, si-au 
adus si sindicatele o apreciabilă 
contribuție

Acest adevăr își găsește o de
plină confirmare și în munca 
eroică desfășurată de salariații 
combinatului nostru, îndeosebi 
în cursul anului precedent pen
tru înlăturarea efectelor grelei 
lovituri provocate de inunda
țiile ce au avut lcc și care au 

paralizat o bună perioadă de 
timp întreaga activitate a în
treprinderii. Folosesc acest pri
lej pentru a mulțumi, în nu
mele membrilor de sindicat 'pe 
care ii reprezint, colectivelor din 
întreprinderile care in acele 
clipe grele ne-au ajutat cu for
țe umane și materiale. De ase
menea, mulțumesc muncitorilor 
din țările prietene și în mod 
deosebit poporului chinez care 
ne-a ajutat cu o măre cantitate 
de cocs.

Relevind în continuare preo
cupările colectivului de muncă 
pentru realizarea sarcinilor pe 
1971. vorbitorul s-a oprit mai 
pe larg asupra unor probleme 
care privesc îmbunătățirea ac
tivității organelor sindicale. In- 
stituționalizarea participării 
sindicatelor la organizarea și 
conducerea economiei răspunde 
unei necesități obiective în dez
voltarea noii noastre orinduiri. 
Aceasta face necesară, pe lingă 
cunoașterea detaliată a proble
melor tuturor unităților din 
componența centralei — ceea ce 
în cazul unei dispersări terito
riale a acestora nu este tocmai 
ușor ~ și un contact mai strins 
cu uniunea sindicatelor pe ra
mura de activitate.

In cuvîntul său. tovarășul dr. 
NICOLAE NEDELCUȚ, preșe
dintele comitetului sindicatului 
de la Spitalul de adulți nr. 1 
Brăila, a arătat că, datorită fap
tului că fiecare sindicat va avea 
un statut propriu, va exista po
sibilitatea ca sindicatele să-și or
ganizeze munca în raport cu 
specificul întreprinderii sau in
stituției respective. Nu de puține 
ori, în cei peste 12 ani de activi
tate sindicală, a arătat vorbito
rul, am fost chemat la ședințe 
de instructaj la nivel teritorial, 
în care indicațiile date nu erau 
valabile și pentru sindicatul nos
tru. învățați cu dădăceala, înce
pusem să activăm automat, fapt 
ce a dus la diminuarea autori
tății comitetului sindicatului în 
fața salariaților.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la citeva aspecte de or
din social, arătind că trebuie să 
se renunțe la practica unor or
gane locale de a repartiza lo
cuințe salariaților din sectorul 
sanitar după criterii subiective. 
Este necesar ca medicilor din 
circumscripțiile rurale, să li se 
ofere condiții de locuit cores
punzătoare încă de la venirea în 
circumscripție, în scopul dimi
nuării fenomenelor de navetism, 
absențe, întîrzieri de la serviciu.

Subliniind că în ultimul cinci
nal au urmat cursuri post-uni- 
verșitare aproximativ 5 000 de 
medici, vorbitorul a arătat to
tuși că această formă nu rezolvă 
problemele pregătirii complexe 
ale tinerilor absolvenți. Vorbito
rul a propus o mai strînsă co
laborare între uniunea pe ra
mură și Ministerul Sănătății 
pentru găsirea celor mai eficien
te forme de pregătire a medici
lor de circumscripție și a cadre
lor medii sanitare.

In continuare, vorbitorul și-a 
exprimat adeziunea la activita
tea intensă și multilaterală de
pusă de Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România pe 
plan internațional, activitate 
care a dus la creșterea continuă 
a prestigiului României socialis
te pe arena internațională, a 
sprijinit pe deplin politica ex
ternă a Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului de dezvol
tare a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească cu toate ță
rile socialiste, de extindere a 
cooperării multilaterale cu toate 
statele lumii, indiferent de o- 
rinduirea lor socială.

Președintele Comitetului sin
dicatului Stațiunii centrale de 
cercetări zootehnice Periș-Ilfov, 
tovarășul ȘTEFAN DRAGULIN, 
a arătat că, în numele colectivu
lui de cercetători pe care-i re
prezintă, se declară de acord cu 
Tezele Consiliului Central al 
U.G.S.R., cu statutele-cadru pe 
care urmează să le adopte Con
gresul și se angajează să mun
cească neobosit pentru transpu
nerea lor în viață, să realizeze 
în mod exemplar sarcinile de 
producție.

După ce a prezentat principa
lele succese înregistrate în anul

Spectacol festiv
Sala Palatului a găzduit joi 

seara spectacolul festiv pre
zentat în cinstea participanți- 
lor la Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Re
publica Socialistă România.

Au asistat tovarășul Virgil 
Trofin. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

In sală se aflau, de aseme
nea, delegațiile sindicale de 
peste hotare invitate la con
gres.

(Urmare din pag. I)

statute, supuse Congresului 
spre dezbatere și aprobare.

în domeniul relațiilor inter
naționale s-a arătat că sindi
catele din țara noastră au des
fășurat o intensă și multila
terală activitate, favorizată de 
creșterea continuă a prestigiu
lui României socialiste pe are
na internațională. Vorbitorii 
au subliniat că Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din Ro
mânia trebuie să militeze în 
continuare în relațiile cu sin
dicatele din celelalte țări, în 
spiritul politicii partidului și 
statului nostru de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și cola
borare frățească cu toate ță
rile socialiste, de extindere a 
cooperării multilaterale cu 
toate statele lumii, indiferent 

trecut în realizarea sarcinilor de 
plan, vorbitorul a spus : In ac
tivitatea noastră, a comitetului 
sindicatului, s-au manifestat și 
unele deficiente. Bunăoară, nu 
intotdeauna am acționat prin 
metodele specifice activități 
sindicale in vederea respectării 
de către toți salariații a .norme
lor sanitare, fapt care a deter
minat menținerea unui procent 
de mortalități la porcine peste 
limitele admise.

In legătură cu documentele 
Congresului, vorbitorul a făcut 
citeva propuneri. Mai intii — a 
spus el — imi exprim acordul 
cu părerile expuse in presă și de 
alți tovarăși, cu privire la aviza
rea proiectelor de investiții șl 
de către Uniunea sindicatelor 
pe ramură. Aceasta va face să 
crească răspunderea și grija mi
nisterului și a Uniunii pentru 
asigurarea condițiilor de muncă 
și viață ale salariaților, în sen
sul ca in proiectele noilor obiec
tive să se prevadă strictul nece
sar cu privire la cazarea sala
riaților, asistența medicală, can
tine, crcșe, cămine, grădinițe și 
altele.

Apreciind pozitiv actualul sis
tem premial, menit să cointere
seze pe toți lucrătorii în vederea 
obținerii unor producții cit mai 
mari, vorbitorul a a critical tot
odată faptul că premiile se acor
dă în lunile a 6-a sau a 7-a .ale 
anului următor, deși bilanțul se 
încheie in ianuarie. Această în- 
tîrziere reduce mult rolul stimu
lativ al premierii.

Am ascultat cu mult interes 
referirile făcute in cuvintarea 
tovarășului secretar general al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la politica externă a par
tidului și statului nostru de dez
voltare a cooperării internațio
nale. Aș vrea să-mi exprim 
acordul față de principiile po
liticii externe a partidului și 
statului nostru, principii clare, 
promovate și de către mișcarea 
noastră sindicală în relațiile 
clasei muncitoare cu centralele 
sindicale din alte țări. In acest 
context, doresc să exprim, și eu 
de la tribuna Congresului sen
timentele de solidaritate cu lup
ta eroică și dreaptă a poporului 
vietnamez, a popoarelor din 
Indochina, cu clasa muncitoare 
și cu popoarele din celelalte 
țări care luptă împotriva impe- 
riaiismunlui, colonialismului și 
asupririi sociale.

Cu un efort colectiv, dinami
zat de hotărîrile partidului, mi
nerii din Lupeni. cu o bogată 
tradiție în respectarea cuvîntului 
dat — a arătat tovarășul CON
STANTIN NASTASE, președin
tele comitetului sindicatului de 
la Exploatarea minieră Lupeni — 
muncesc cu multă abnegație 
pentru realizarea planului de 
stat și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă,

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate, 
sindicatul nostru a întreprins 
numeroase acțiuni. Au fost or
ganizate consfătuiri, schimburi 
de experiență, dezbateri cu mi
neri pe problemele îmbunătăți
rii calității cărbunelui, creșterea 
productivității muncii, întărirea 
disciplinei, creșterea vitezelor 
de avansare în abataje la lucră
rile miniere do deschideri și pre
gătiri, extinderea metodelor mo
derne de susținere. Au fost or
ganizate dezbateri pe probleme 
de protecția muncii.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele sarcini ce revin 
sindicatelor în perioada urmă
toare. îmbrățișez cu deosebită 
satisfacție — a spus delegatul 
minerilor din Lupeni — orien
tarea dată de conducerea parti
dului nostru pentru creșterea 
autonomiei sindicatului din în
treprinderi. Noi înțelegem că a- 
ceastă autonomie presupune îm
bunătățirea substanțială atit a 
activității organelor noastre sin
dicale superioare, cit și a pro
priei noastre activități. Organele 
teritoriale ale sindicatelor vor 
trebui să nărăsească metodele 
depășite, de tutelare măruntă a 
sindicatelor, iar uniunea pe ra
mură și Consiliul Central va 
trebui să vină în mai mare mă
sură în sprijinul nostru pentru 
solutio.narea nroblemelor care 
depind de minister și celelalte 
organe centrale.

Spectacolul a fost susținut 
de ansamblul artistic „Rapso
dia Româna", soliști vocali și 
instrumentali ai ansambluri
lor și formațiilor artistice din 
județe Maramureș, Satu-Mare 
și Covasna, corul sindicatelor 
din municipiul București, ca
rul de cameră al sindicatului 
sanitar și elevi ai școlilor pro
fesionale din Capitală. Și-au 
dat concursul artiști ai prin
cipalelor scene bucureștene.

Asistența a răsplătit cu vii 
aplauze pe artiști.

(Agerpres)

de orînduirea lor socială, po
litică, pe baza principiilor res
pectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc.

în toate comisiile de lucru 
pe probleme s-au făcut propu
neri ministerelor, instituțiilor 
centrale și organizațiilor obș
tești pentru întărirea colabo
rării cu sindicatele, pentru ca 
acestea să-și sporească parti
ciparea lor la opera de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Lucrările Congresului sin
dicatelor vor continua în 
cursul zilei de vineri în ședin
ță plenară.

(Agerpres)



MESAJUL DE SALUT
ADRESAT DE C.C. Al P.C.R.

CONGRESULUI
In cadrul lucrărilor celui 

de-a Ill-lea Congres al Partidu
lui Socialist Italian ai Unității 
Proletare, care se desfășoară la 
Bologna, joi s-a dat citire me
sajelor de ' salut adresate 
P.S.I.U.P. de partidele comu
niste și muncitorești, de orga
nizațiile mișcărilor de eliberare 
dintr-o serie de țări.

Mesajul de salut adresat de- 
legaților la congres, tuturor 
membrilor P.S.I.U.P., de C.C. al 
Partidului Comunist Român, a 
fost transmis de tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. In mesaj se 
arată că P.C.R urmărește cu 
sentimente de vie solidaritate și 
simpatie activitatea desfășurată 
de Partidul Socialist Italian al 
Unității Proletare pentru înlăn
țuirea aspirațiilor de democra
ție, progres economic și social 
ale maselor muncitoare, ale po
porului italian, pentru unitatea 
de acțiune cu comuniștii, cu toa
te forțele de stingă din Italia. 
P.S.I.U.P. se pronunță cu fermi
tate împotriva politicii imperia
liste de dominație și agresiune, 
pentru libertatea popoarelor, 
pentru solidaritatea internațio
nală a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

In mesaj sînt relevate rela
țiile prietenești. internaționa
liste dinfre P.C.R. și P.S.T U.P., 
statornicite pe temeiul luptei 
comune pentru triumful cauzei 
păcii, democrației și socialismu
lui. și este exprimată convinge
rea că aceste legături se vor 
dezvolta în continuare, cores
punzător intereselor partidelor 
noastre, ale popoarelor român și 
italian, ale mișcării muncitorești 
internaționale.

Ponorul român, angajat într-o 
vastă operă de construcție, a 
înfăptuit cu succes, în ciuda 
unor condiții naturale nefavora
bile, planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale, a 
obținut rezultate remarcabile in 
dezvoltarea industriei, agricul
turii. științei, artei si culturii, 
se spune în mesaj. In prezent, 
sub conducerea P.C.R., poporul 
român își dedică întreaga sa

Deschiderea 
lucrărilor 

Congresului al 
XlX-lea al Federației 

Tineretului 
Comunist Italian

In sala mare a Palatului Con
greselor din Florența au început 
joi lucrările Congresului al 
XlX-lea al Federației Tinere
tului Comunist Italian (F.G.C.I.), 
la care participă 750 de delegați 
și peste 300 de invitați — tineri 
muncitori, studenți, elevi, acti
viști ai F.G.C.I. Participă, de 
asemenea, o delegație a Parti
dului Comunist Italian. in 
frunte cu Enrico Berlinguer, * 
vice-secretar general al P.C.l. 
Sint prezente delegații ale orga
nizațiilor de tineret dintr-o se
rie de țări din Europa, Africa, 
Asia și America Latină.

Din partea Uniunii Tineretu
lui Comunist din România, par
ticipă o delegație condusă de 
Ioan Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C.

în preajma congresului, au 
avut loc o serie de adunări re
gionale și provinciale în cadrul 
cărora s-au dezbătut probleme 
legate de rolul organizațiilor de 
tineret in actuala situație din 
Italia, contribuția lor la lupta 
împotriva exploatării și la în
făptuirea reformelor de struc
tură in domeniile ce afectează 
nemijlocit tineretul, la lupta 
antiimpcrialistă a tineretului 
italian.

Gian Franco Borghini, secre
tarul național al F.G.C.I., a 
prezentat raportul asupra acti
vității organizației de la con
gresul precedent, din 1966, pină 
astăzi.

I1. S. I. II. P.
energie creatoare traducerii în 
viață a programului adoptat de 
Congresul al X-lea, care pre
vede o dezvoltare impetuoasă a 
economiei naționale, ridicarea 
nivelului material și spiritual al 
poporului, perfecționarea conti
nuă a relațiilor sociale și a me
todelor de conducere a societății 
românești, _ dezvoltarea demo
crației socialiste pentru a sti
mula în și mai mare măsură 
masele populare la opera de în
făptuire a acestui program. A- 
ceasta va reprezenta un pas 
important pe calea întăririi Re
publicii Socialiste România, în
floririi și prosperității statului 
socialist liber și suveran, va 
spori contribuția României Ia 
întărirea sistemului mondial 
socialist, a influenței socialis
mului in lume.

Detașament activ al mișcării 
revoluționare contemporane, 
Partidul Comunist Român des
fășoară o amplă activitate inter
națională îndreptată spre dez
voltarea relațiilor României cu 
toate țările socialiste, intensifi
carea colaborării cu toate parti
dele frățești, întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești pe baza respectării neabă
tute a principiilor marxist-leni- 
nimului și internaționalismului 
proletar, ale egalității în drep
turi, autonomiei, neamestecului 
in treburile interne, ale dreptu
lui fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător politica 
internă și externă.

Partidul Comunist Român, 
este pe deplin solidar cu mișcă
rile democratice, progresiste, de 
eliberare națională, militează 
consecvent pentru întărirea uni
tății tuturor forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, pen- I 
tru libertate, independență na- l 
țională și progres social.

Vă dorim din inimă, se spune 
în mesaj, succes deplin în înde- 
plinirea hotărîrilor Congresului 
pentru prosperitatea poporului 
italian, pentru triumful idealu
rilor democrației, socialismului 
Și păcii.

Mesajul C.C. al P.C.R. a fost 
primit cu vii și puternice a- 
plauze de către parțicipanții la 
Congres.

tori este 
joritate din 
de culoare 
Principalele

COSTUL
enorm al Înarmării

Chile va stabili relații diplo
matice cu Republica Democrată 
Germană intr-un viitor apropiat 
— a declarat, in cadrul unei con
ferințe de presă ținută la Lon
dra, ministrul adjunct al aface
rilor externe al Republicii Chile. 
Alcidas Leal.

Vizita 
delegației

guverna
mentale 

române in 
R.P. Chineză

ȘANHAI 25. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Delegația guverna
mentală română condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a vizitat joi o comună 
populară din preajma orașului 
Șanhai.

în aceeași zi, conducătorul de
legației guvernamentale române 
a vizitat Muzeul primului con
gres al Partidului Comunist Chi
nez. care a avut Ioc la 1 iulie 
1921 și pentru al cărui semicen
tenar po-porul chinez face ample 
pregătiri.

Membrii delegației au vizitat, 
de asemenea, importante obiec
tive industriale din Șanhai, prin
tre care Fabrica de monocristale 
de siliciu, cocseria „U.S.U.N." și 
Fabrica de materiale fotosensi- 
bile.

Pretutindeni, oaspeților români 
h s-a făcut o primire caldă, prie
tenească. expresie a sentimente
lor de stimă și prețuire dintre 
popoarele chinez și român.

• LA BANSKA BYSTRI
CA a fost sărbătorită a 26-a 
aniversare a eliberării orașu
lui de sub ocupația fascistă. 
La adunarea care a avut 
loc cu acest prilej, J. Micus, 
președintele Consiliului na
țional al orașului, a relevat 
rolul armatelor sovietică și 
română in eliberarea orașu
lui, relatează agenția C.T.K.

SIERRA LEONE
• Statul Sierra 

Leone, (munții 
Leului, în portu
gheză), este si
tuat pe coasta 
apuseană a Afri
cii. între Guine
ea și Liberia. 
Suprafața : 12 300 
km.p. Populația 
de circa 3 mili
oane de locui- 

alcătuită în ma- 
membrii triburilor 
Monde și Temne. 
orașe ale țării :

Freetown, („Orașul liber". în
temeiat la sfîrșitul secolului 
XVIII — de primii sclavi eli
berați), este capitala țării și 
unul din marile porturi ale 
Africii occidentale. Alte cen
tre urbane — Makeni» Bo și 
Port Loko.
• Cea mai mare parte a 

populației se ocupă cu prelu
crarea pămîntului; pe supra
fețe întinse se cultivă orez, 
manioc, patate. Palmierii de 
ulei, kola, cacao, asigură cir
ca o treime din totalul pro
duselor destinate exportului. 
In subsol au fost identificate 
însemnate bogății. Minereuri; 
le de fier, cromul, platina și 
zăcămintele de lignit au înce
put să fie exploatate pe scară 
mai largă abia după dobîndî- 
rea independenței. Un loc deo
sebit în cadrul bogățiilor Sier- 
rei Leone îl ocupă exploatarea 
diamantelor care aduc în vis- 
teria țării cea mai însemnată 
parte a devizelor. La sfîrșitul 
anului trecut a fost adoptată 
o lege prin care se instituie

controlul de stat asupra ex
tracției diamantifere. Un plan 
economic de 10 ani, inițiat în 
1962, cuprinde proiecte de dez
voltare a agriculturii, indus
triei, transporturilor, învăță- 
mîntuluî, asistenței — medico- 
san-itare etc.
• Sierra Leone și-a dobîn- 

dit independența la 27 aprilie 
1961; în toamna aceluiași an 
fiind primit în O.N.U., de
vine al 100-lea membru. A- 
ceastă țară s-a aflat pe rînd 
sub dominație portugheză, din 
1462 și britanică, din anul 1786. 
In 1798 a izbucnit o mare răs
coală împotriva colonialiștilor, 
înăbușită cu cruzime un an 
mai tîrziu. In anul 1920 «apar 
în Sierra Leone primele orga
nizații muncitorești. Principa
lele partide politice — consti
tuite după criteriul etnic — 
sînt Partidul popular, aflat la 
putere pînă în anul 1967, și 
Congresul întregului popor, 
cîștigător al alegerilor desfă
șurate în urmă cu patru ani, 
dar împiedicat de militari să 
se instaleze la conducerea tă
rii.
• Lunga perioadă de domi

nație colonială, circa 500 de 
ani, păstrarea unor structuri 
economice arhaice, nerealiza- 
rea a numeroase promisiuni 
asumate de partidele politice 
în perioada imediat următoa
re după obținerea independen
ței, au contribuit la menține
rea climatului de instabilitate 
alimentînd și accentuînd ani
mozitățile tribale. In anul 1967 
au avut loc două lovituri mi
litare de stat în decursul a 
trei zile. In anul următor, un 
alt grup de militari a preluat 
puterea. Și de atunci, aproape 
continuu, știrile sosite din 
Freetown rețin atenția asupra 
răsturnărilor de guverne, a 
reprimărilor sîngeroase soldate 
uneori cu sute de victime o- 
menești. în cîteva cazuri noii 
șefi de guvern nu s-au putut 
menține în funcțiile pe care 
și le-au asumat mai mult de 
cîteva ore. Apărută pe arena 
politică în postura de arbitru, 
armata nu a reușit să readu
că calmul. In unele cazuri, o 
juntă militară abia instalată a 
fost nevoită să facă față unei 
contra-lovituri, susținută de 
alți ofițeri. Așa s-au desfășu
rat evenimentele s-i Ia începu
tul acestei săptămîni, cînd
Siaca Stewens, liderul Con
gresului întregului popor, în
lăturat din funcția de prim
ministru de comandantul șef 
al armatei, a fost readus în 
fruntea guvernului de spriji
nitorii săi din rîndul milita
rilor.

LAOS: Înfrîngerea 
agresorilor

Comunicatul Comandamentului Suprem 
al tortelor patriotice laofiene

„Operațiunea Dewey Canyon-2" (denumită ulterior Lam 
Son-719), lansată de S.U.A. și administrația saigoneză împo
triva regiunilor din sudul Laosului, s-a terminat cu o în- 
frîngere totală" — se arată intr-un comunicat special al Co
mandamentului Suprem al forțelor patriotice laoțiene, difuzat 
de agenția KHAOSAN PATIIET LAO.

Comunicatul relevă că impe
rialiștii S.U.A. și guvernanții de 
la Saigon au trimis în Laos, în 
direcția șoselei nr. 9, peste 20 000 
de soldați saigonezi și o imensă 
cantitate de mijloace de război 
moderne, avînd sprijinul masiv 
al forțelor aeriene americane și 
folosind Dong-Ha și Khe Sanh 
ca baze pentru desfășurarea răz
boiului de agresiune.

In urma celor 43 de zile și 
nopți de lupte continue, unitățile 
Patliet Lao au distrus o mare 
parte din forțele și materialele 
de război ale S.U.A. și marione
telor lor de la Saigon. Ele au 
scos din luptă 15 400 de soldați 
inamici, inclusiv 200 americani, 
și au făcut prizonieri 1 000 de 
soldați și ofițeri. Au fost distru
se două brigăzi ale diviziei sai- 
goneze de parașutiști, o brigadă 
blindată, brigada 147 marină, 
brigada I ranger și două regi
mente de infanterie. Au fost 
scoase din acțiune 8 batalioane 
de artilerie, iar alte 5 au fost 
greu lovite. Forțele patriotice au 
distrus sau capturat 496 elicop
tere și avioane, 586 vehicule 
militare (inclusiv 318 tancuri), 
144 piese de artilerie grea.

Victoriile forțelor patriotice 
din Laos, se spune in comunicat, 
constituie, alături de cele obți
nute de patrioții din Cambodgia 
și Vietnamul de sud, o lovitură 
puternică dată planurilor impe
rialiștilor S.U.A. de a prelungi 
și extinde războiul de agresiune 
din Indochina și planului de 
„vietnamizare". ★

Un purtător de cuvînt militar 
saigonez a recunoscut joi că 
toate trupele sud-vietnameze 
care au participat la operațiu
nea „Lam Son-719" din sudul 
Laosului au fost nevoite să se 
retragă de pe teritoriul laoțian. 
„Nu mai există nici un soldat 
sud-vietnamez în Laos", a de
clarat el. ★

„înfringerea grea suferită de 
S.U.A. în sudul Laosului consti
tuie o lovitură serioasă dată 
programului așa-zisei „vietnami- 
zări" a războiului și planului 
Administrației americane de a 
extinde agresiunea in toată In
dochina" — a declarat purtăto
rul de cuvînt al delegației Re
publicii Democrate Vietnam la 
conferința cvadripartită de la

Paris în problema vietnameză, 
în ciuada eșecurilor tot mai 

mari pe care le înregistrează în 
Indochina — a spus vorbitorul
— Statele Unite persistă în es
caladarea războiului în această 
peninsulă, refuză să-și retragă 
toate trupele de pe teritoriul 
Vietnamului de sud și întreprin
de continuu acțiuni agresive îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam, amenințînd să lanseze 
atacuri pe scară largă contra 
acestei țări. Acțiunile S.U.A. — 
a subliniat reprezentantul R.D.V.
— constituie o încălcare flagran
tă a suveranității și securității 
Republicii Democrate Vietnam, 
stat independent și suveran, și 
reprezintă, de asemenea, o ame
nințare periculoasă de sabotare 
a conferinței de la Pariu în pro
blema vietnameză.

„0 reacție extrem 
de puternică"

Adresindu-se ziariștilor, după 
ce a prezentat în fața Comisiei 
pentru serviciile armate a Se
natului o dare de seamă asupra 
situației din Indochina, minis
trul apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, a menționat de mai multe 
ori rezistența puternică întimpi- 
na'tă din partea patrioților lao- 
țieni de către trupele invada
toare saigoneze. Solicitat sâ pre
cizeze cauzele retragerii precipi
tate a forțelor saigoneze, Laird 
a răspuns : „Cred că motivul 
constă în reacția extrem de pu
ternică și violentă din partea 
inamicului".

Peste 8 000 de cadre didac
tice din invătămintul primar 
și secundar din Spania au 
declarat grevă în sprijinul re
vendicărilor lor profesionale. 
Această acțiune a afectat 15 
provincii spaniole, îndeosebi 
regiunile Madrid, Catalonia, 
Granada, insulele Balcare și 
insulele Canare.

Concomitent, in numeroase 
instituții de învătămînt par
ticulare cadrele didactice au 
declarat greve parțiale.

Președintele 
Iosip Broz Tito 

in Italia
Joi, a început vizita oficială 

a președintelui Iosip Broz Tito 
in Italia, apreciată aici ca un 
eveniment important în evolu
ția relațiilor italo-iugoslave. Po
porul italian, spunea președin
tele Giuseppe Saragat, în cu- 
vintul de bun sosit, rostit pe 
aeroportul Ciampino. este pe 
deplin convins de semnificația 
acestei vizite, care evidențiază 
prietenia dintre Italia și Iugo
slavia. Contactele menite să 
dezvolte raporturile dintre cele 
două țări, a spus președintele

Convenție 

româno-ungară
în urma tratativelor purtate 

la Budapesta intre delegațiile 
Ministerului Energiei Electrice 
din Republica Socialistă Româ
nia și Ministerului Industriei 
Grele din Republica Populară 
Ungară cu privire la dezvolta
rea interconectării sistemelor 
electroenergetice ale celor două 
țări, la 25 martie s-a semnat 
convenția privind construirea și 
exploatarea liniei de 400 kv în
tre stațiile electrice de trans
formare Arad și Szeged. De ase
menea. a fost semnat un pro
tocol privind colaborarea teh- 
nico-științifică directă între cele 
două ministere in domeniul 
energiei electrice pe anul 1971.

Saragat, au consolidat înțele
gerea dintre Italia și Iugosla
via, nu numai în ceea ce pri
vește interesele comune, ci și 
idealurile de justiție și pace pe 
care le urmăresc cele două 
țări. „Vizita dv. la Roma, do- 
bindește o deosebită importan
tă și în raport cu țelul său de 
a se realiza o mai mare destin
dere și colaborare in Europa, 
in cadrul căreia prietenia italo- 
iugoslavă constituie un element 
semnificativ", a spus președin
tele Saragat.

în cursul ultimilor 10 ani. a 
răspuns președintele Iosip Broz 
Tito, relațiile dintre Iugoslavia 
și Italia au atins un nivel 
intr-adevăr ridicat ; sînt relații 
foarte bune și ele demonstrea
ză cum între două țări cu sis
teme social-politice diferite pot 
fi stabilite nu numai relații e- 
conomice fructuoase, ci și rela
ții politice fertile. Iosip Broz 
Tito a spus, de asemenea, că 
Iugoslavia și Italia își pot adu
ce in mod efectiv o contribu
ție reală la menținerea și con 
solidarea păcii în Mediterana și 
in Europa.

După cum s-a anunțat, pe a- 
genda convorbirilor Saragat- 
Tito. care au început în cursul 
după-amiezii, se află înscrise 
evoluția situației din Europa, 
relațiile Est-Vest, convocarea 
conferinței pentru securitate, 
relațiile cu țările din Africa, 
colaborarea economică nediscri
minatorie dintre state și, firește, 
în mod esențial, dezvoltarea ra
porturilor dintre cele două țări.

Suspiciunile congresmanilor s-au adeverit : Pentagonul a 
făcut uz de „subaprecieri deliberate" pentru a putea obține 
din partea Congresului sumele pe care le dorea. în consecința 
cheltuielile suplimentare au atins pînă în prezent 33,4 miliarde 
de dolari în cazul a 61 de sisteme de armament.

Congresmanii se simt pe bună 
dreptate înșelați : din cele 33,4 
miliarde dolari, 9,5 au fost chel- 
tuiți înainte ca armele să fi de
pășit stadiul de proiect. Dife
rența șocantă între costul ini
țial de 83,6 miliarde și cel re
cent anunfat de Pentagon, 117 
miliarde, privește suplimentă
rile financiare pentru „Mark- 
48 torpedo" al marinei (3 mi
liarde), racheta „Minuteman-3“ 
(2,09 miliarde) noul distrugător 
pentru marină, D.D.-963 (2,4 mi
liarde), etc. „Este o dovadă 
clară — spunea un cunoscut 
critic al Pentagonului în Camera 
Reprezentanților, William Moo
rehead, — că Pentagonul înșeală 
în mod deliberat Congresul. Se 
impune necesitatea să dublăm e- 
forturile noastre pentru a obține 
informații mai bune...“.

Avertismentul fostului pre
ședinte Eisenhower împotriva 
„complexului militaro-indus- 
trial" care în cuvintele senato
rului Gavin înseamnă „In
fluența tot mai mare a militari
lor asupra planificării strate
giei naționale" se dovedește în
temeiat. Cele 87 miliarde de 
dolari pe care-i cheltuie S.U.A. 
pentru înarmare Înseamnă mai 
mult de 10 la sută din produsul 
national, ele repartizindu-se pen
tru achiziționări dintre cele mai 
diverse : de la 7 miliarde pen
tru aviație, 2.9 miliarde pentru 
munifii și 829 milioane pentru 
vase pînă la 20,2 milioane des
tinate mobilei și 1.6 milioane 
instrumentelor muzicale. Patru 
miloane de americani lucrează 
efectiv pentru armată, iar 363 
din cele 435 districte ale Con
gresului primesc comenzi din 
partea Pentagonului, așa incit 
expansiunea industrială a orașe 
întregi depinde de „complexul 
militaro-industrial". Costul înar
mărilor se mai traduce deci și 
altfel decît în dolari, în subor
donarea economiei planurilor 
Pentagonului, idee sintetizată de 
senatorul american Gaylord 
Nelson : „întreaga economie 
este infiltrată. Sîntem un stat 
militar". „Infiltrarea" a mers 
adine, ca a infestat și colegiile. 
Cu nu mai puțin de 350 dintre 
ele. Pentagonul are contracte 
privind atît întreținerea unor 
cercetări cu caracter militar dar 
și angajarea celor mai buni stu
denți. Profesorul și fostul can
didat Ia președinție, Eugene 
McCarthy, ilustra sugestiv situa
ția la care s-a ajuns : „Organi
zația miiitar-industrial-acade- 
mică din America devine cu 
rapiditate un fel de republică 
in cadrul republicii".

înarmarea costă S.U.A. și 
intr-un al treilea fel : întreține
rea focarului de război în Indo
china, a trupelor și bazelor a- 
mericane în diferite colțuri ale 
lumii a dus la o scurgere ma

sivă a dolarilor în străinătate, 
care s-au acumulat în cele din 
urmă în miini particulare. Fe
nomenul este dublat pe plan 
intern de inflație (dolarul și-a 
pierdut aproape două treimi din

• 33,4 miliarde do
lari suplimentari ® 
„Organizația militar- 
industrial-academi- 
că" • Avertismente
le senatorului Nelson

puterea de cumpărare din 1939 
încoace, așa incit cu un dolar 
s-a cumpărat anul trecut apro
ximativ numai atît cit se putea 
cumpăra cu 36 de cenți acum 
30 de ani — „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT"). în timp ce 
balanța de plăți acumulează de

ficite peste deficite, dolarii 
pleacă în străinătate pentru a 
plăti întreținerea trupelor ame
ricane, cheltuielile în Vietnam 
atingînd 28 miliarde anual. Ofi
cialitățile apreciază că aceasta 
contribuie în proporție de 1,8—2 
miliarde dolari anual la deficitul 
balanței de plăți a țării. Pe de 
altă parte forțele militare ale 
S.U.A. staționate pe teritorii 
străine se ridică Ia 1 193 000 de 
oameni, adică mai mult de o 
treime din întregul efectiv al 
armatei S.U.A., ele fiind dispuse 
în Europa Occidentală și Medi
terana (310 000), în Asia de 
Sud-Est (545 000), în Extremul 
Orient și Pacific (252 000), în 
America Latină (24 000)și în alte 
părți ale lumii (62 000).

Lista cheltuielilor n-are 
sfîrșit. Cit vor mai costa cele 
11 000 de bombardiere nucleare 
fără pilot prevăzute a fi con
struite pînă în 1975 sau mult 
controversatul S.S.T., cite mi
liarde de dolari vor mai fi 
cheltuiți pe arme perisabile sau 
inutile și mai ales cite fonduri 
votate de Congres vor căpăta 
alte destinații, scapă pur și 
simplu oricărui calcul sau con
trol.

DOINA TOPOR

The Military
Industrial

Complex

Coperta revistei „NEWSWEEK" ; „Complexul militaro-indus
trial" stoarce finanțele americane. Miliarde aruncate în vînt...

• GENERALUL MAIOR Han 
I Yong Ok, conducătorul părții

R.P.D. Coreene în Comisia mili
tară de armistițiu din Coreea, a 
adresat Comisiei țărilor neutre de 
supraveghere a armistițiului din 
Coreea o scrisoare în care se a- 
rată că, în ultima vreme, S.U.A. 
au introdus un mare număr de 
avioane militare în Coreea de sud. 
Această acțiune — se spune în 
scrisoare — reprezintă o violare a 
acordului de armistițiu și duce 
la încordarea situației din Coreea 
și din Asia.

Remaniere guverna
mentală în Argentina
• JUNTA MILITARĂ care șl-a 

asumat puterea în Argentina a 
procedat joi la o remaniere gu
vernamentală și la înlocuirea u- 
nor personalități politice care de
țineau posturi importante în ad
ministrație. In noul cabinet, au 
fost menținuți o parte din vechii 
titulari, inclusiv ministrul econo
miei, Aldo Ferrer, socotit in li
nele cercuri oficiale ca fiind di
rect răspunzător, prin măsurile e- 
conomice pe care le-a inițiat, de 
nemulțumirile ce au generat gre- 
VxeL muncitorilor din ultimele săptămîni

Puternică manifestație 
antifascistă la Roma
• MIERCURI SEARA a avut 

J.a Ron?a, o puternică mani- 
r2,s*,%e, antifascistă, organizată de 
partidele actualei coaliții guver
namentale, de Partidul Comunist 

Iiai2h«?artl>d"1 SocIaIist Italian 
ai Unității Proletare șl de cele 
trei mari sindicate italiene —
C.G.I.L., C.I.S.L. și UIL. De-

au adus un omagiu patrioților italieni uciși în urmă 
cu 27 de ani, de naziști.

• FRONTUL UNIT al forțelor 
populare din Uruguay — Frente 
Aniplio — și-a desemnat candida
tul prezidențial pentru scrutinul 
din noiembrie, în persoana gene
ralului în retragere Liber Se- 
regni. Proclamarea oficială va a- 
vea loc în cadrul unei adunări 
publice care a fost convocată pen
tru vineri, 26 martie. Pentru func
ția de vicepreședinte a fost pro
pusă candidatura lui Juan Jose 
Crottogini.• ••••••••••••••••••••••••••••

Ședința de lucru 
a Comitetului

pentru dezarmare
La Geneva s-a desfășurat o 

nouă ședință de lucru a Comite
tului pentru dezarmare, în cadrul 
căreia au luat cuvîntul repre
zentanții Marii Britanii, Marocu
lui și Mexicului. Cei trei vorbi
tori au făcut o serie de precizări 
în legătură cu proiectul de tra
tat privind interzicerea armelor 
chimice și bacteriologice.

• PRIMUL MINISTRU al Zan- 
zlbarului, Abeid Karume, a decla
rat că, în cel mai scurt timp, în
tregul comerț din Zanzibar va ii 
realizat prin cooperativele de stat. 
El a adăugat că asemenea coope
rative au și fost înființate, ele 
desfășurîndu-și cu succes acti
vitatea.

• ALBERTO JEREZ, deputat 
din partea Mișcării de acțiune 
populară unitară — M.A.P.U., par
ticipantă la Frontul Unității Popu
lare din Chile, a propus dizolva
rea actualului Congres bicameral 
Si organizarea de alegeri pentru 
desemnarea unui parlament uni
cameral. In propunerea sa. senato
rul Jerez a relevat necesitatea de 
a se renova compoziția Congre
sului, corespunzător noilor reali
tăți politice din Chile.

Manifestații la 
Reggio Calabria
• DUPĂ o acalmie de cîteva 

săptămîni, în orașul italian Reggio 
au reizbucnit manifestațiile îm
potriva desemnării orașului Ca
tanzaro, drept capitală a regiunii 
administrative Calabria. Pe străzi 
au apărut din nou forțe poliție
nești, care au făcut uz de grena
de cu gaze lacrimogene pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți.

Proiectul de lege anti- 
sindical britanic a fost 
adoptat de Camera 
Comunelor
• PROCEDURILE celei de-a 

treia lecturi in Camera Comu
nelor a proiectului de lege pre
zentat de geuvernul conservator 
cu privire la „reglementarea re
lațiilor in industrie" au luat 
sfîrșit joi dimineața. Dispunind 
de o majoritate suficientă, grupul 
parlamentar conservator, ținut 
în stare de alertă pentru a se 
evita vreo surpriză, a reușit să 
obțină aprobarea proiectului cu 
307 voturi, împotriva a 269.

Fostul premier israelian, Da
vid Ben Gurion, a acordat săp- 
tămînalului „Saturday Review" 
un interviu în care a afirmat că 
„pacea, o pace adevărată, este 
pentru noi acum necesitatea 
primordială. Pentru a o obține, 
trebuie să revenim la frontie
rele dinainte de 1967". El a 
adăugat că, „în ce privește 
securitatea Israelului, frontiere
le care pot fi apărate din punct 
de vedere militar, nu ar fi su
ficiente ele insele pentru ga
rantarea viitorului. Adevărata 
securitate — a spus fostul pre
mier — constă în pacea adevă
rată cu vecinii noștri arabi, in 
încrederea reciprocă și în prie
tenie".

Afirmind că a constatat o do
rință din partea R.A.U. de a 
recunoaște Israelul în schimbul 
retragerii sale de pe teritoriile 
ocupate. Ben Gurion a conchis 
că a sosit momentul de a se 
negocia.

• • O • o Q
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RENEGATA : rulează la Patria 

(orele 9: 12; 15; 18; 20.30).
CEI TREI CARE AU SPERIAT 

VESTUL : rulează la București
(orele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Modern (orele 8; 12; 16; 20), Ex
celsior (orele 8,15: 12; 16: 20), Lu
ceafărul (orele 8; 12; 16; 20), Cen
tral (orele 8,15; 12; 16; 20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8 10.45; 13.15; 16; 18.45; 21,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Tomis (orele 9,30; 12,30; 16;
19,30),  Bucegi (orele 9.15—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 (orele
9; 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 te 
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 la 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

NOROC KEKEC : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,30—17,15 în 
continuare ; Filme documentare 
orele 19: 20.30).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17,45; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Grivița 
(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 : rulea
ză la Arta (orele 9—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30), Rahova (ore
le 15,30: 18; 20,30).

M p e n t r u t i m p u l d v„ i, i b e ifg
ÎNGERII NEGRI : rulează la 

Giulești (orele 15,30 ; 19).
B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 

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

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

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;
20,30).

GENOVEVA DE BRABANT î 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20), Pacea (orele 15,45; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Buzești (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TARZAN, OMUL JUNGLEI ; 
TARZAN OMUL MAIMUȚĂ ; ru

lează la Dacia (orele 8,30—19,30 în 
continuare).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

LOKIS : rulează la Unirea (ora
20,15).

PE LUCIUL GHEȚII ■ rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18,00),

BĂIEȚI BUNI, BATEȚI RĂI. ru
lează 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).

STRADA LĂTURALNICĂ : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

UN ITALIAN ÎN AMERICA !

rulează Ia Volga (orele 10—16 în 
continuare ; 18,15; 20,30), Viitorul 
(orele 15,45; 18,15).

ÎNCEPUTUL : rulează la Viito
rul (ora 20,15).

MEXIC ’70 : rulează la Aurora 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Munca (orele 15,30; 18;
20.15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18).

INCINERATORUL : rulează la 
Crîngași (orele 20,15).

ASr,SINUL DIN CARTEA DE 
TEL1ÎFON : rulează la Cinemate
ca — Union (ora 9), CEI MARI ȘI 
CEI MICI (orele 10,30; 12,30; 14.30). 
TAINA EI (orele 16,30; 18,45), SU
FLET NEGRU (ora 21).

Wleafre
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Teatrul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 20 ; (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 20 ; (La Casa Studenților) : 
HEIDELBERGUL DE ALTĂDATĂ 
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20 ; (Sala 

Studio) : GLUGA PE OCHI — ora 
20 (La Sala Dalles): ACEȘTI NE
BUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; Tea. 
trul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE O 
BANCA -- ora 20 ; Teatrul „C. 
Tanase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30 ; (Sala Stu
dio) : NĂZDRĂVANUL OCCI
DENTULUI — ora 20 : Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă “ : PINOCCHIO - ora 16 ; Stu
dioul I.A.T.C. : CARAGIALE... 
DAR NU TEATRU — ora 20 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SICILIANA
— ora 19,30.
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Teleșcoală. Biologie — clasa a

.Polenizarea. Morfogeneza 
fructului la rozacee. Matematică 

clasa a X-a : Funcții trigono
metrice. Chimie — clasele XI— 
iîlx ~^roduși obținuți din aceti- 
lenă (II) © 18,00 Căminul © 18,50 
Lumea copiilor o 19,10 Tragerea 
Loto © 19,20 1001 de seri © 19,30 
Telejurnalul de seară © 20,00 
,,50 de ani în 50 de evocări". Anul 
1932. Mari mișcări ale muncitorilor 
din țară. în ajunul evenimentelor 
din J— “ • ■
lor din România 
internaționale, în evocarea 
Petre Constantinescu-Iași © 
Film artistic : „Doi bărbați 
tru o moarte". Ecranizare 
nuvela lui Suto Andras - 
meter Stegarul" 0 21.30 Mai 
o întrebare ? • 22,35

1933. Participarea comuniști- 
- ----------.j ia manifestări

acad.
20.10 
pen- 
după 
„De- 
aveți 

Muzică u- 
șoară interpretată de Eva Pilaro- 
va o 22,45 Telejurnalul de noapte 
• 23,00 închiderea emisiunii.
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