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In Bărăgan intrăm o dată 

cu ziua. Totuși, pe oameni îi 
găsim în cîmp. Pe fiecare 
acolo unde treburile îl chea
mă : mecanizatorii la discuit 
și semănat, cu sapa rotativă 
pe grîu și lucemiere, la îm
prăștiatul îngrășămintelor, sau 
în grădinile de legume, coo
peratorii... completând aceste 
operative formații de lucru. 
E primăvară în; toată pu
terea cuvîntului, lucrările 
s-au aglomerat, iar pretențiile 
sînt rezumate la „'Să prindem 
timpul optim", „ritm accele
rat", „calitate ireproșabilă". 
Firesc, pentru că aici, în toa
te cooperativele agricole din 
județul Ialomița, retribuția — 
numai în bani — se asigură 
în funcție de volumul muncii 
și de nivelul producției rea
lizate. Fiecare membru coo
perator și mecanizator poate 
calcula încă de pe acum cît 
poate cîștiga pentru munca 
depusă: minimul garantat
aprobat de către adunarea 
generală dacă se realizează 
recoltele planificate, și ace
lași minim garantat însumat 
cu valoarea a 30 la sută din 
valoarea depășirilor de pro-

Cooperatorii din Bărăgan definesc condițiile

în care se desfășoară actuala

campanie agricolă

Timp optim, 
ritm accelerat,

calitate ireproșabilă
ducție constatate la. înmaga
zinate. Așadar, efortul, mun
ca depusă este răsplătită 
printr-un cîștig mai bun. Și 
oamenii, cum am auzit de 
foarte multe ori spunîndu-se, 
acționează energic, responsa
bil, interesat.

Oprim, în cîmp, printre 
membrii cooperativei agricole

din Lupșanu. Centralizăm 
datele furnizate de șefii de 
echipă: 650 de brațe de 
muncă participă la lucru — 
650 reprezintă și numărul 
total al cooperatorilor apți de 
muncă din sat. Se lucrează 
intens. Cîțiva oameni sapă, la 
casma, terenul din jurul 
stîlpilor de telegraf sau cei

a a «aaaaiaaaaaaaa**

de la rețeaua electrică. „Avem 
circa o mie de stîlpi pe su
prafața cooperativei, ne spu
nea șeful de fermă Gheorghe 
BUCUR. Numai zece metri 
patrați dacă se pierd la fie
care, sînt zece mii de metri 
patrați în total ! In condițiile 
noastre, cinci tone de po
rumb". Alții fertilizează, iar 
cei mai mulți sînt la legumi
cultura ! Toate lucrările sînt 
în avans față de graficul ini
țial întocmit. Griul a fost 
fertilizat pe toată suprafața, 
sfecla de zahăr a fost însă- 
mînțată pe 150 hectare, floa- 
rea-soarelui pe 456, mazărea 
pe 100. Opt discuri pregă
teau patul germinativ pentru 
porumb. Aici am întîlnit un 
caz foarte semnificativ pen
tru a sublinia efectul ultime
lor măsuri organizatorice și 
de retribuție adoptate. Trac
toristul Nicolae Stîngă a fost 
scos de la discuit de către 
colegii lui pentru că agrega
tul cu care lucra nu era pus

(Continuare în pag. a ll-a)
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IERI, A AVUT LOC ÎN CAPITALĂ

ADUNAREA CONSACRATA

Comerțul
SI->

primăvara
Timp de 3 zile am vizitat mai 

multe magazine : din șoseaua 
Giurgiului pînă la Gara de 
Nord și din Berceni pînă pe 
Lipscani căutînd să ne comple
tăm garderoba cu îmbrăcămin
te de sezon.

Vitrinele sînt pline, rafturile 
de asemenea.

In unele locuri, însă, consta
tăm că vitrinele, rafturile au 
multe articole rămase de astă 
iarnă (cizme, bocanci, șoșoni 
etc.) pentru a acoperi lipsa 
mărfurilor de sezon. Așa se 
prezintă situația — de pil
dă la unitatea de încălță
minte din strada Brezoianu, pe 
a cărei firmă se specifică ca
racterul său special : „magazin 
de sezon". Responsabilul unită
ții, Marin Grama, recunoaște : 
..Intr-adevăr, nu prea avem un 
sortiment bogat de încălțămin
te de sezon, dar poftiți săptă- 
mîna viitoare cînd voi aduce 
noi mărfuri".

Primăvara, dacă e să ne luăm 
după astronomi, a sosit de du
mineca trecută, iar vremea fru
moasă ne îmbia chiar mai îna
lte de această dată. Cumpără- 

ul nu cere să fie neapărat a- 
licată zicala despre gospoda-

1 care-si face iarna car..., dar 
ii. i nu dorește să aștepte încă 
o săptămînă-două pentru ceea 
ce caută. A început sezonul, 
mărfurile specifice trebuie să 
fie în raft ! Și dacă la un ma
gazin specializat găsim un a- 
semenea răspuns ce putem aș
tepta de la magazinele obiș
nuite ? La cel din Șoseaua 
Giurgiului (unitatea nr. 24), res
ponsabilul Silviu Drăgan ne 
prezintă ca încălțăminte pentru 
sezonul cald, cîteva modele ră
mase din primăvara și vara a- 
nulul trecut. Așa că lipseso 
pantofii bărbătești ușori, mode
lele noi : cei cu găurele, cel 
împletiți, sandalele. Ne arată 
apoi cîteva borderouri de măr
furi în tranzit care nu au fost 
onorate la timp. Ce folos ! Nu 
poți să vinzi un borderou în 
locul unor pantofi împletiți. A- 
cești pantofi i-am găsit însă la 
magazinul universal „Victoria". 
Chiar dacă mai adăugăm cele 
patru cinci modele noi, de se
zon, aflate în vitrină, consta
tăm însă că și aici sortimentele 
primăverii nu sînt bine repre
zentate în raport cu afluența șl 
cererea cumpărătorilor. Vitri
nele mai păstrează și ele șo
șonii, galoșii și bocancii din 
iarna trecută. (In legătură cu

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Lucrările
Congresului U.C.S.R

Vineri, au continuat lucrările 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor. La începutul ședin
ței de dimineață, participanții au 
fost informați asupra dezbateri
lor din ziua precedentă, desfășu
rate în cele cinci comisii pe pro
bleme, aprobate de Congres. S-a 
arătat că în discuțiile pe comisii 
s-au făcut peste 1100 de propu
neri valoroase pentru îmbunătă
țirea activității generale a orga
nelor și organizațiilor sindicale. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă creatoare, de analiză 
critică și autocritică, participanții 
fiind animați de dorința de a 
promova în activitatea sindica
telor spiritul novator, înalta exi
gență și responsabilitate, numai 
astfel putînd aduce sindicatele 
întreaga lor contribuție la înfăp-

• Există un secret 
al celebrității?

Astăzi răspunde 
KARL ZIEGLER

• Cronica literară
• Umor
• Cuvinte încrucișate

• DE LA OM
LA OM
de ION BĂIEȘU

tuirea luminosului program, ela
borat de partid, pentru progre
sul economic și spiritual al socie
tății, pentru continua înflorire a 
patriei noastre.

Au continuat apoi dezbaterile 
în plenul Congresului. Au luat 
cuvîntal Anghcl Alexe, președin
tele Consiliului 
cultură fizică și
pa, președintele Comitetului sin
dicatului de la Uzinele de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște, Argina 
Gosav, inginer la Trustul, local 
de construcții-Iași, Soare Cleper, 
președintele Comitetului sindica
tului de la Uzina de țevi din 
Roman, Ion Arghiroiu, preșe
dintele Comitetului sindicatului 
de la Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Focșani. Mihai Liculescu, direc
torul general al Grupului de u- 
zine de aparataj și mașini-elec- 
trice-Craiova, Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul muncii, 
Florea Turcu, președintele Co
mitetului sindicatului de la Fa
brica de zahăr din Corabia, ju
dețul Olt, Alexandru Clichici, in
giner la întreprinderea de meca
nizare a agriculturii din județul

național pentru 
sport, Radu Po-

Botoșani, Lidia Orădean, preșe
dinta Comitetului Uniunii sin
dicatelor din unitățile sanitare, 
Alexandru Dobru, inspector șef 
al Inspectoratului pentru protec
ția muncii din Buzău, Constan
tin Costin, președintele Comite
tului sindicatului de la Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad, Vasile 
Cazan, președintele Consiliului 
județean-Gorj al sindicatelor, Io
sif Walter, secretar al Comitetu
lui Central al U.T.C., Nicolae 
Mihăilescu, președintele Comite
tului sindicatului din unitățile de 
exploatare și industrializare a 
lemnului-Fălticeni, Maria Stă- 
nescu, președinta Uniunii sindi
catelor din învățămînt și cultură, 
Savin Cazacu, președintele Co
mitetului sindicatului de la Fa
brica de ulei din Slobozia, Ște
fan Szabo, președintele Consi
liului orășenesc-Tg. Secuiesc, al 
sindicatelor, Florica Stricat, pre
ședinta Comitetului de la Fabri
ca „Sebeș" din județul Alba, 
Ioan Wagner, președintele Co
mitetului sindicatului de la în
treprinderea de construcții locale- 
Brașov, Gheorghe Borș, preșe-

DIN PARIS

GH. FECIORU

ANIVERSARII COMUNEI

Cuvîntarea tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Onorată asistență,

(Continuare în pag. a Vl-a)

Aniversăm împlinirea unui 
secol de la proclamarea Comu
nei din Paris, eveniment cu 
profunde semnificații politice 
și ideologice pentru mișcarea 
muncitorească revoluționară, 
ca și pentru istoria universală 
Comuna a însemnat actul de 
naștere al unei noi puteri de 
stat, în care clasa muncitoare 
s-a afirmat ca forță socială 
precumpănitoare, ca protago
nistă în opera de guvernare, 
dobîndind astfel posibilitatea 
de a ridica politica sa declasa 
la rangul de politică a statu
lui. Apariția și faptele Comu
nei au luminat, ca într-o stră
fulgerare, viitorul clasei mun-

citoare, al mișcării sale revo
luționare, vestind amurgul so
cietății capitaliste, trecerea la 
socialism, prefigurînd organi
zarea societății noi, în care 
masele muncitoare devin stâ- 
pîne ale propriilor destine. 
Iată de ce, în pofida scurtei 
sale existențe, de numai 72 de 
zile, Comuna a intrat în pa
trimoniul celor mai scumpe 
tradiții ale mișcării muncito
rești internaționale. La un 
veac de la instaurarea ei, po
porul român, constructor al so
cialismului, aduce un profund 
omagiu celor care, prin lupta 
lor eroică, au înălțat primii 
steagul revoluției proletare.

Este un izvor de satisfacție

pentru noi toți, pentru omeni
rea progresistă, faptul că în 
zilele noastre cauza socialis
mului a biruit în 14 țări ce 
cuprind mai bine de o treime 
din populația lumii, 
cauză trăiește și se 
neîntreruptele lupte 
cipare socială și

că această 
afirmă în 
de eman- 
națională

Vineri după-amiază, la 
Opera Română, a avut loc 
adunarea, jubiliară, organizată 
de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., cu prilejul îm
plinirii unui secol de la pro
clamarea Comunei din Paris, 
prima întruchipare a puterii 
clasei muncitoare și a statului 
proletar, vestitoare a lumii 
noi, socialiste.

Pe draperia roșie a fundalu
lui scenei, reprodus după o 
cunoscută gravură a vremii, e 
infă(ișat momentul istoric al 
constituirii Comunei. Frunze 
de lauri, semn al prețuirii 
înalte, sînt alăturate datelor 
festive : 1871—1971, care 
marchează un secol de luptă 
a proletariatului mondial, 
răstimp în care idealurile de 
libertate și dreptate socială 
pentru care au militat și s-au 
jertfit comunarzii au triumfat 
pe o întinsă parte a lumii.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., Consiliului. de 
Stat și ai guvernului, ai Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din România, conducători de 
instituții centrale de stat și 
obștești, activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă, oa
meni de știință, cultură și 
artă, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile 
Capitalei.

Intîmpinați cu aplauze, în 
prezidiu au luat loc tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Ilie Ver- 
deț, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Ștefan

(Continuare în pag. a V-a)

Realism și spirit creator
trăsături definitorii ale politicii

(Continuare în pag. a V-a)
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de GEORGE IVAȘCU

REVOLUȚIE"
„IDEIA DE

Partidului
Comunist
Român

1921
'///

Etapa la ultima oră

• SPORT

DACCAMOSCOVA ANKARA

hotare DE LA SA-
100 MILIOA- 

„AUR NE-
„Retragerea umilitoare" — astfel a calificat 
natorul Ed. Kennedy eșecul trupelor'invadatoare 
jaigoneze în Laos.

Participanfi : prof. univ. dr. VASILE NICHITA, prof. univ. dr. RADU 
FLORIAN,' lector univ. ZDROBA ZORINA, lector univ. DINUȚ NICOLAE

MIJLOCUL PETROLIȘTI
LOR DIN MAREA CASPICĂ 
SI TUNDRA SIBERIANA, ÎN 
PREAJMA CELUI DE-AL XXIV-

S
KAMNI" —

CONGRES AL P.C.U.S. 
„NEFTEANIIE
UN ORAȘ SUSPENDAT 
PE VALURI...
COMORILE

MOTLAR -
NE DE TONE
GRU".

POTRIVIT AGENȚIEI U.P.I., 
REGIUNEA DE EST Â PAKISTA

NULUI A FOST PROCLAMATA 
„REPUBLICA POPULARA BAN- 
GLA DESH". SINT IN CURS 
DE DESFĂȘURARE LUPTE VIO
LENTE INTRE UNITĂȚILE AR
MATEI GUVERNULUI CENTRAL 
Șl UNITĂȚI ALE MILIȚIEI Șl 
POLIȚIEI EST-PAKISTANEZE.

PREMIERUL DESEMNAT 
TURCIEI, NIHAT ERIM, A 
NUNTAT COMPONENTA NOU
LUI CABINET, CARE ÎNLO
CUIEȘTE GUVERNUL PREZIDAT 
DE ' SULEYMAN DEMIREL. 
NOUL GUVERN ESTE ALCĂ
TUIT DIN 24 DE MINIȘTRI IN
DEPENDENȚI SAU RECRUTAT! 
DIN TREI PARTIDE PRINCIPA
LE REPREZENTATE ÎN ADU
NAREA NAȚIONALĂ.

Trăirea tot mai intens, prin presa noastră scrisă sau ra- 
dio-țelevizată, a evocării celor 50 de ani de la înființarea 
Partidului nostru, ne-a prilejuit și în articolele precedente 
cîteva retrospective mareînd atitudinea unora din principa
lii noștri scriitori, în anii 1918, 1919 sau 1920.

De data aceasta, tot ca 
un fenomen semnificativ al 
perioadei respective, — de 
efervescență a intelectua
lității în preajma evenimen
tului ce „plutea în aer" — 
vom răsfoi împreună re
vista „Viața românească" 
din aprilie 1921.

Dacă la sectorul „Literatu
ră", observăm nume ca ale lui 

Agârbiceanu, Ion Barbu (acesta cu După melci), Jean Bart, 
Demostene Botez, Brătescu-Voinești, Al. Philippide sau frații 
Ionel și Alexandru Teodoreanu, la sectorul „Studii" ne 
atrage textul Definiția Revoluției semnat de Mihail Ralea. 
E vorba — precum însuși autorui precizează — de primul 
capitol dintr-o lucrare mai mare asupra ideii de revoluție 
ce va apărea în franțuzește în editura Alean, Paris. Altfel 
spus, — teza de doctorat pe care tînărul intelectual ieșean 
o va trece la Sorbona și va apărea, în 1923, cu titlul Ideia 
de revoluție în doctrinele socialiste.

Purtînd ca motto cuvintele lui Jaures, „Nu oricine e re
voluționar", textul lui Ralea este mai întîi semnificativ arin 
chiar abordarea unei asemenea teme. Ea confirmă o dată 
în plus atmosfera epocii, a acelor primi ani după sfîrsitul 
războiului, cînd în România frămîntările social-politice 
erau în plină manifestare. Desigur, de la Paris, de unde tri
misese, încă din anul precedent, o serie de scrisori, apă
rute în. revista ieșeană, Ralea nu cunoștea mai intim aceste 
frămîntări, dar teza la care lucra — consacrată Revoluției 
— era întrutotul elocventă pentru orientarea sa.

„Ideia de revoluție — spune autorul (căruia, de altfel, 
pe ansamblul lucrării, un exeget marxist i-ar putea aduce 
și destule obiecții) se bucură de o glorie neobișnuită altor 
idei". Și autorul trece în revistă accepțiile — foarte variate, 
multe contradictorii — cu care termenul însuși de revoluție 
circul în cărți, în studii, dar și în viața curentă, pornind de 
la Revoluția franceză pînă la Manifestul comunist si' ajun-

1971

(Continuare în nae. a Vll-al
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conlocuitoare - in dezbaterea colegiului
Program de

ZILELE TEATRULUI RO
MÂNESC CRAIOVA

Ministerului invățămintului
Colegiul Ministerului Invă- 

țămîntului s-a întrunit vineri 
pentru a dezbate măsurile pri
vind perfecționarea învăță- 
mîntuăui în limbile naționali
tăților conlocuitoare.

Au participat tovarășii Leon- 
te Rakrtu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Peterff.y președintele Consiliu
lui oamjenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Eduard 
Eisenburger, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționaMbate germană, repre
zentanți ai conducerii Uniunii 
Tineretului Comunist, Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România, ai 
Comitetului de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Lo
cală, academicieni, inspectori 
școlari, cadre didactice, zia
riști.

Ministrul învățămîntului, 
Mircea Malița, a prezentat o 
informare întocmită în urma 
unei analize efectuate de mi
nister împreună cu Consiliile 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană în 
zece județe ale țării. Conclu
ziile și planul de măsuri au 
fost în prealabil dezbătute de 
birourile consiliilor care au 
făcut propuneri de îmbunătă
țire.

Pe 
avut 
care
vățămîntului a adoptat o serie 
de măsuri în lumina indicații
lor cuprinse în expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
la recentele plenare ale Consi
liilor oamenilor muncii de na
ționalitate germană și ma
ghiară.

marginea informării au 
loc apoi discuții după 
colegiul Ministerului In-

consultații-sinteză
Pentru a veni în ajutorul candidaților la examenul de baca

laureat și admitere în învățământul superior, Radioteleviziunea 
Română, în colaborare cu Ministerul învățământului, va asigura 
în perioada 1 aprilie-16 iulie a.c., un ciclu de consuitații-sinte
ză, susținute de cadre didactice din învățământul superior.

CICLUL : FILOZOFIE
Șl SOCIALISM ȘTIINȚIFIC

• 2.IV — Materialitatea lumii
• 6.IV — Contradicția — Izvorul 
dezvoltării • 9.IV — Dezvoltarea 
ca trecere de la o calitate la alta
• 13IV Teoria
• 16IV Teoria
• 20.IV Știința și 
voltarea societății 
cepțla științifică 
viață a omului societății socialiste
• 24.IV — Formarea și dezvol
tarea' conștiinței socialiste în țara 
noastră a 31.IV — Filozofia mar
xistă și contemporaneitatea ș 4.V 
— Societatea socialistă multilate
ral dezvoltată • 7.V — Raportul 
dintre obiectivitate și partinitate 
în filozofia marxistă a ll.V. — 
Filozofia — esența și funcțiile ei 
a 14.V — Conținutul și însemnă
tatea noțiunii de practică în filo
zofia marxistă • 18.V — Opoziția 
dintre dialectică șl metafizică în 
filozofie a 21.V — P.C.R. — con
ducător încercat al poporului.

cunoașterii (I) 
cunoașterii (II) 
rolul ei în dez- 
• 23.IV — Con- 
despre lume și

CICLUL : 
LITERATURA ROMANA

cativă © 25. VI — Complementul
— prepoziția completivă © 2.VII
— Atributul — propoziția atribu- 
tlvă © 9.VII — Analize practice.
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IMPORTANT !
ABONATI-VĂ DIN TIMP SI PE TERMENE 

CIT MAI LUNGI PENTRU A VĂ ASIGURA 
CONTINUITATE ÎN PRIMIREA ZIARULUI

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
PREȚUL UNUI ABONAMENT: 

— PE TREI LUNI 24 LEI 
— PE SASE LUNI 48 LEI

ttndu-M — ri confrurtttnthx-ne
— cu un Petru Arjoca ajuns la 
amurgul vieții, cu nepoții lui, 
oameni ai clipei de față. Toate 
acestea sînt, desigur, conside
rații de ordin sentimental și, 
oricît de autentică ar fi emoția, 
faptul nu ne absolvă de obli
gația unei analize lucide asupra 
textului dramatic și a spectacolu
lui inspirat de acest text. Lucru 
pe care îl vom face în curlnd.

V ■

| au fost, premiat^ următoarele: 
„Instalații ue'paratoner" în
tocmită de Mureșan Iuliana, 
Cosma Marih și Lovin Gh. cu 
premiul I ; „Diafragme pentru 
consumarea presiunilor în ex
ces la instalațiile de apă" în
tocmită de Fudulu Paul și 
Grigoraș Cristian și lucrarea 
„Jeturi de aer izoterme" în
tocmită de Avrigeanu Sofia cu 
premiul II ; „Automatizarea 
instalațiilor de ventilații" în
tocmită de Lazăr Stan, Istrate 
Victor și Dinu Cristian, cu 
premiul XII.

Sesiunea de comunicări ști
ințifice ale elevilor se înscrie 
cu succes în suita de mani
festări organizate de liceul 
nostru în cinstea aniversării 
a 50 de ani de la crearea Par
tidului Comunist Român, eve
niment de 
întregului

Printre 
amintim : 
poziții de
remarcabile 
construcției socialiste ; organi
zarea finalei concursului 
meserii, manifestare care 
bucurat pînă în prezent 
mult> succes ; organizarea
nui concurs „cine știe, cîștigă" 
pe ternă" „istoria dezvoltării' 
construcțiilor în țasa noastră", 
și altelO^ ■ ■' > ’

ța la București a do! reprezen
tativi șefi de orchestră con
temporani : Jean Martinon 
(Franța) și Maxim Șostakovici 
(Uniunea Sovietică).

Fiu al celebrului compozitor 
Dmitri Șostakovici, Maxim 
Șostakovici și-a făcut studiile 
la Moscova și Leningrad și a 
luat parte la Seminarul tine
rilor dirijori organizat de Igor 
Markevici.

Invitat să dirijeze în mul
tiple centre muzicale europe
ne, Maxim Șostakovici s-a im
pus printr-o temeinică cunoaș- * 
teșe a izvoarelor stilistice prin
tr-o gestică de mare pregnan
ță. în programul de joi seara 
al orchestrei Simfonice a Ra- 
dioteleviziunii întîlntm lucrări 
de Enescu, Brahms, Cealkov- ț 
ski.

După ce nef a. vizitat în frun
tea Orchestrei Simfonice a 
Radiotelevizipnii Franceze 
Jean Martinon va conduce în 
această săptămînă două dintre 
concertele Filarmonicii bucu- 
reștene. Elev al Iui Vincent 
d'Indy.. Albert Roussel, Char
les Munch,' muzician multila
teral .pregătit (este șl poseso
rul Uriui cuprinzător catalog de 
Compoziții), Jean Martinon 
este un șef de orchestră pre
țuit de colectivele simfonice 
din mari centre ale lumii.

La București, Jean Martinon 
ne oferă un pr- 'ram de muzi
că franceză cuprinzând suita 
de balet „Dardanus" de Ra
meau, Simfonia a 3-a de Saint- , 
Saens și prima audiție a Sim- ' 
foniei a 4-a> subintitulată 
„înălțimi" semnată de dirijor. ' 

Din restul manifestărilor 
săptămînii remarcăm primul 
concert al unei noi formații 
camerale — Cvartetul „Con
temporan" — cuprinzînd șase 
prime audiții de compozitori 
români.

Teatrul din Reșița a prezen
tat spectatorilor craioveni 
ma în două acte, „Ochii 
ai bunicului" de Mihail 
doglu, in regia lui Eugen 
cea, și în scenografia, lui 
Ciulei. Un moment ale 
semnificații se cuvin consemna
te în primul rînd pentru culoa
rea specifică pe care Teatrul 
reșițean a înscris-o pe paleta 
competiției de la Craiova.

Scriam într-o corespondență 
anterioară ca Teatrul minerilor, 
în ciuda unor reprezentații de 
factură modestă, are meritul de 
a fi abordat cu 
două 
tatea 
(chiar 
tură), 
derurgiștilor avea să 
două seri mai tîrziu, prin „Ochii 
dragi ai bunicului" emoția unui 
autentic „După 20 de ani".

...Revin, la rampă, după două 
decenii, oamenii „Cetății de toc", 
sînt aduși la zi membrii fami
liei Arjoca, componenți ai ace
lei „dinastii" de oțelari prin in
termediul căreia, în primii ani 
de după Eliberare, erau prezen
tate pentru prima oară pe sce
nă, cu amplitudine, mediid și 
problematica muncitorească. Re
vine, de asemenea, în fața spec
tatorilor, după o destul de lungă 
absență, dramaturgul Mihail Da- 
vidoglu, consecvent modalități
lor și tematicii care s-au con
sacrat într-o anumită perioadă. 
Revine, cu meritele scenografu
lui, artistul Liviu Ciulei, autor 
al acelei „Cetăți de foc" pre
zentată cu două decenii în urmă 
de Naționalul bucureștean. In 
sfîrșit, în rolul titular, revine ac
torul Toma Dimitriu,

dra- 
dragi 
Davi-. 
Van- 
Liviu 
cărui

PETRE DRAGIJ

LICEUL INDUSTRIAL DE
CICLUL : 

BIOLOGIE GENERALA
® 7.IV — Acizii nucleici și ro

lul lor genetic < 14.IV — Codul 
genetic 9 15.IV — Filogenia omu
lui ® 28.IV •— Factorii biologici șl 
sociali ai umanizării ® 5.V — Evo
luția speciei umane ® 12.V — 
Dezovltarea biologiei în țara noas
tră (I) ; M. Zotta, I. Mihac, Carol 
Davilla, Ion Ghica, N, Kretzules- 
cu, Gr. Ștefănescu, Gr. Cobălces- 
cu, Dlmitrie Brândză ® 19.V — 
Dezvoltarea biologiei în țara noas
tră (II) ; Grigore Antipa, Victor 
Babeș, Ion Cantacuzino, Emil 
Racoviță, Traian Săvulescu • 26.V 
— Structura biochimică a materiei 
vii ® 2.VI — Reglajul genetic la 
nivel celular ® 9.VI — Importan
ța variabilității în procesul spe
cificației ® 16.VI Adaptările și 
transformările organismelor • 
23.VI — Răspuns la cîteva pro
bleme ale biologiei moderne ; via
ța în eprubetă, viața extraterestră 
® 30.VI — Evoluț>ia filogenetică a 
regnului animal ® 7.VII — Evo
luția speciei umane.

CICLUL: ISTORIE
0 25.V. — Pagini de epopee — 

Moldova sub domnia lui ștefan 
cel Mare ® l.VI — Procesul de 
formare a statului național român 
e 8.VI — Mișcarea muncitorească 
din România la sfîrșitul secolului 
al XlX-lea șl începutul secolului 
XX. Crearea P.C.R. « 15.VI — Ro
mânia în perioada interbelică 
a 22.VI — Insurecția armată — 23 
August 1944 « 29.VI — România 
Pe drumul construirii socialismu- 

Româula pe 
sociallsmu-

îndrăzneală 
texte notabile prin acui- 

și limpezimea tematică 
dacă neîmplinite ca scrii- 
La rîndul său, Teatrul si

ne ofere

CONSTRUCȚII
în cadrul Liceului Indus

trial de Construcții din Bucu
rești, a avut loc o Sesiune de 
prezentare a lucrărilor științi
fice întocmite de elețâ, închi
nată apropiatei aniversări a 
semicentenarului creării Parti
dului Comunist Român.

Ideea organizării unor 
cercuri științifice ale elevilor 
a apărut cu ocazia practicii e- 
fectuate pe șantier, cînd mai 
mulți elevi s-au arătat pre
ocupați de diferite aspecte ale 
montării și executării lucrări
lor de construcții și instalații, 
cerînd explicații asupra unor 
fenomene observate de ei sau 
asupra unor principii de func
ționare ale instalațiilor, pen
tru explicarea cărora nu erau 
încă în posesia cunoștințelor 
teoretice sau tehnice necesare.

Rezultatele acestei activități 
s-au concretizat într-un nu
măr de 10 lucrări științifice, 
organizîndu-se o sesiune de 
prezentare a acestora, la care 
au participat elevii anilor III, 
IV și V, majoritatea lucrărilor 
fiind însă întocmite de elevii 
ultimului an de studii.

Dintre lucrările prezentate,

seamă din viața 
nostru popor, 
aceste manifestări 
organizarea unei ex- 
fotografii cu lucrări 

realizate în anii

pe 
s-a 
de■ „r
U-

I 0 l.IV — Al Macedonski — cl- 
I ciul de poeme „Nopțile" șl „Poe- 

ț I ma Rondelurilor" © 8.IV — Ca- 
i I racterul național și popular al 
ț I operei sadoveniene © 15.IV — 
1 I Dezvoltarea romanului româ- 
1 I nesc în perioada dintre cele 
1 I două războaie © 22.IV — Tudor 
* | Arghezl — artist al cuvîntulul 
ii© 29.IV — Liviu Rebreanu — ctitor 
I I al romanului românesc modern 
i I © 6.V — Etape în evoluția liricii ' I lui Ion Barbu © 13.V — „După 
i I melci" și „Riga Crypto șl lapona ' I Enigel" de Ion Barbu © 20.V — 
I I Satul din trecut în romanele 
' I „Desculț" de Zaharia Stancu Și 

„Moromeții" de Marin Preda 
Lirica românească de 

______  . Cir
culația motivelor folclorice în li
teratura noastră cultă © 10.VI — 
Analiză literară : romanul „Ion" 
de Liviu Rebreanu © 17.VI — Mari 
curente literare în cultura româ
nească (I) © 24.VI — Mari cu
rente literare în cultura româ
nească (II) © LVII — Contribu
ția scriitorilor noștri la dezvol
tarea limbii literare © 8.VII — 
Originalitatea tematică și estetică 
a prozei noastre contemporane.

Ing. LAURA PAPADOPOI,

JEAN MARTINON Șl 
MAXIM ȘOSTAKOVICI 
LA BUCUREȘTI

lui (I) • 6.VII — 
drumul construirii 
lui (II).

l I • 27.V — Lirica româneasci 
ț | Inspirație patriotică © 3.VI —

J

i

v,
I

INTR-UN NUMĂR VIITOR 
AL ZIARULUI NOSTRU, 

VOM PUBLICA 
PROGRAMUL 
TELESCOALA

Renunțăm în această săptă
mînă' lâ obișnuitul interviu cu 
unul dintre protagoniștii con
certelor săptămînii pentru a 
semnala mai pe larg prezen-confrun-

Calitate ireproșabilă
(Urmare din pag. I)

.1'

t6

po- 
sfe-

FAC PRIN OFICIILE 
FACTORII POȘTALI

ABONAMENTELE SE
SI AGENȚIILE P.T.T.R.,
Șl DIFUZORII DE PRESĂ DIN ÎNTREPRIN
DERI, INSTITUT!!, SCOLI SI FACULTĂȚI

CICLUL: GRAMATICĂ
•f

ll»

© 28.V — Mijloace de îmbogă
țire a vocabularului © 4.VI Morfo
logie : părțile de vorbire flexibile 
• 11.VI — Morfologie : părțile de 
vorbire neflexibile © 18.VI — Su
biectul — propoziția subiectivă ; 
— Predicatul — propoziția predl-

Comerțul și primăvara
(Urmare din pag. 1)

acest aspect al vitrinei ni s-a 
replicat că forurile superioare, 
inspectorii comerciali, au lan
sat teza potrivit căreia primă
vara trebuie să-i oferim cum
părătorului și o pereche de șo
șoni îmblăniți ?). întocmai ca în 
magazinul din Brezoianu res
ponsabilul raionului de încălță
minte bărbătească de la „Vic
toria", Călin Dumitru, promite 
„ceva marfă nouă" pentru zi
lele următoare — promisiune 
pe care o face la rîndul său și 
Petcu Ristache, responsabilul 
magazinului „Mocasin" de pe 
B-dul „6 Martie". Tot la „Vic
toria" am vizitat raionul de 
confecții pentru bărbați. Condu- 
cîndu-ne, Gh. Crețeanu ne-a 
înfățișat cu plăcere cifra repre- 
zentînd volumul vînzărilor, ci
fră sporită mult în ultimele 
zile. De la 86.000 lei cît totali
zau vînzările în ziua de 1 mar
tie, s-a ajuns la 280.000 lei în 
ziua de 20 martie. Un salt fru
mos care mulțumește pe sala- 
riații întreprinderii dar nu scu
ză absența unui sortiment com
plet de confecții de primăvară, 
în special a canadienelor și 
celor croite din tergal subțire.

Iată-ne și la magazinul pen
tru adolescenți clin strada Lip
scani „Pentru fete, ne declară 
tovarășul Gh. Blană, avem 
completuri din materiale noi, 
bluze ușoare, costume taior, ro
chii din stofe, pardesie din 
stofe cașerate. Predomină la a- 
ceste mărfuri noi. culorile 
pastel. Ne lipsesc, în schimb, 
pentru băieți, pardesiele . din 
stofă și canadienele". „Tinerii 
doresc, la costume, culori vii, 
stofe în dungulițe. croieli mai 
moderne — adăuga tovarășul 
Alexandrii Vclcea. Vin și ne 
întreabă dacă avem balonseide 
din tercot, cusute la două rin- 
duri de nasturi, iar noi strîn- 
gem din umeri. Ce altceva pu
tem face, cînd nu ni se trimit 
mărfuri ?‘‘ Chiar nu se trimit ? 
Chiar nu există la dispoziția 
comerțului marfă de sezon ? 
Pentru a ne lămuri, după 
trei zile de vizite în magazine 
am trecut și pe la depozitele 
de mărfuri ale I.R.C.T.-iulul. 
împreună cu directorul co
mercial al acestei întreprin
deri am vizitat toate încăperile 
de depozitare. Impresia a fost 
pozitivă și aproape neașteptată 
în raport eu ceea ce știam din 
magazine. Există suficiente măr
furi de sezon. Vom încerca o 
scurtă trecere în revistă a a- 
cestora. pentru a atrage atenția 
celor care se plîng de linsa lor. 
Baloturi cu stofe subțiri din 
lină fină printre care notăm și 
cele sosite din Argentina, _ apoi 
mătasea, circa 20 de articole, 
fiecare articol în diverse dese
ne și culori (Selectin, Aldin, 
Nineta, Rusalka), stofe ușoare 
pentru rochii și costume de 
damă, circa 30 de articole. Prin
tre aceste noutăți de sezon se 
remarcă și tercotul (un mate
rial cu 67 la sută poliester și 
33 la sută bumbac), în con-

texturi diferite, culori vii și mai 
multe grosimi. Am văzut și că
mășile confecționate din el, cu 
modele de la cele mai simple, 
gen sport, pînă la cele cu con- 

' texturi în relief, precum și ter- 
cotul pentru impermeabile — 8 
culori pastel și două tipuri de 
finisare. Am insistat asupra a- 
cestor amănunte fiindcă terco- 
tul este tocmai materialul din 
care se pot confecționa mult 
cerutele balonseide, care lip
sesc din magazine. Apoi, din- 
tr-o serie largă, imprimeul cre
ponat Nicoleta, catifea reiată 
din Turcia, baticuri din China 
și, în sfîrșit, încălțăminte și 
confecții de sezon. Rafturi în
tregi, rafturi pline, de unde se 
poate alege.

Și atunci, de ce nu le ve
dem și în magazine? „Mulți 
dintre șefii unităților comercia
le și gestionari preferă să con
tracteze numai mărfurile pe 
care le oferă voiajorii — expli
că directorul comercial, tova
rășul Iosif Dumitru. Nu ne vi
zitează cu regularitate, nu ne fac 
comenzile care corespund son
dajului asupra preferințelor pu
blicului. Multi ne solicită cu 
perseverentă doar acele mărfuri 
care și-au făurit un 
și care sînt deci ușor 
le, sau acele mărfuri 
găsesc mai rar și din 
cărora, pe la cunoscuți 
să n-o recunoaștem ! — gestio
narii pot obține unele avanta
je materiale. Cit privește reali
zarea planului de vinzare, unii 
dintre gestionari preferă 
contracteze doar mărfuri
valoare ridicată în detrimentul 
sortimentului complet solicitat 
de masa cumpărătorilor. Aș mai 
adăuga aici, firește, și greută
țile noastre întimpinațe in res
pectarea ritmului de aprovizio
nare a bazei — greutăți care, 
evident, se reeditează în mic în 
magazinele de desfacere. De la 
începutul anului și pină acum 
industria ne-a lipsit de unele 
mărfuri prevăzute în contrac
te (textile, tricotaje, încălță
minte, confecții) in valoare de 
circa 45 milioane lei. Este ade
vărat că ne-a recompensat cu 
unele mărfuri în plus dar ele 
n-au atins nici valoarea amin
tită și nici n-au putut acoperi 
golurile din sortiment. Sigur, se 
aplică sistemul penalizărilor : 
la sfîrșitul trimestrului vom 
incasa niște bani ; în trimestrul 
IV, anul trecut, penalizările în
casate de noi au fost de peste 
un milion. Dar trebuie să pre
cizăm : cumpărătorului nu-i fo
losesc acești bani".

Referindu-se la avatarurile 
cumpărătorului, directorul ma
gazinului universal „Victoria" 
— tovarășul Virgil Dimitriu — 
ne spunea ; „Noi participăm la 
contractări, ne spunem părerea, 
solicităm. Cînd vine vremea să 
culegem roadele acestei activi
tăți constatăm 
vorbit în vînt.
cătoare invocă 
sau mai puțin 
nerespectarea contractelor, pro
pun modificări de termene etc. 
Iată din poșta de astăzi două a-

prestigiu 
vandalii -
care se 

vinzarea 
— de ce

să 
cu

uneori că am 
Unitățile produ- 
motive mai mult 
plauzibile pentru

drese din partea cooperativelor 
„Bistrița" și „Craiova", 
în localitățile respective, 
care sînt încunoștiințat 
mi se poate onora 
Dar afară de aceste două exem
ple — de care nu sîntem scutiți 
în nici o zi ! — există și cazuri 
de colaborare perfectă : cu aju
torul Combinatului „Dacia", al 
Fabricii „Aurora" din București 
și întreprinderii „Bumbacul" 
din Timișoara pe 29 martie vom 
deschide o expoziție cu vînzare 
de țesături de sezon. „Dacia" 
de pildă ne va trimite 72 000 
metri țesături în 44 desene noi 
și 144 poziții coioristice. De ce 
unii se pot ține de cuvînt și al
ții nu ? !

Dacă I.C.R.T.I.-ul critică res
ponsabili de unități, la rîndul 
lor, unii dintre aceștia, au mo
tive serioase de nemulțumire 
față de felul In care colaborea
ză cu ei, instituția amintită. 
„Am cerut de nenumărate ori 
să ni se trimită la modelele con
tractate sortimentul întreg și 
iată ce surprize am : la coman
da nr. 17046, de pildă, cămăși 
relon cu dungi, am cerut mar
fă de la nr. 36 la 44. 
doar două numere, 
șapte au lipsit. Oare 
se pot invoca aici, 
fabrica produce sortimentul în
treg ?“ — cuvintele aparțin to
varășei Lucreția Stoica, res
ponsabila . magazinului special 
de cămăși și cravate, unitatea 
nr. 107. „I.C.R.T.I.-ul se plînge 
că nu-1 vizităm des pentru co
menzi, este adevărat, declară 
tovarășa Virginia Gavrilescu, 
responsabila magazinului de ga
lanterie nr. 9. Dar de aici, din 
șoseaua Giurgiului sau din Ber- 
ceni, de pildă, o deplasare pînă 
în comuna Militari, unde sînt 
depozitele, ne răpește foarte 
mult timp, iar noi nu putem 
lipsi prea des de la magazin. Am 
propus de mai multe ori în
ființarea în centrul orașului a 
unor colecții co mostrele măr
furilor din depozit, care să 
funcționeze și în afara orelor în 
care sînt deschise magaz.inele. 
Pînă acum, nimic !“ Fie că 
este vorba de principalul fur
nizor al unităților comerciale, 
fie că este vorba de industrie, 
absența unor mărfuri de sezon 
se datorează nu unor factori o- 
biectivi, ci unui șir de negli
jențe. De ce, de pildă, lipsesc 
din magazine pantaloni pentru 
tineri, confecționați din stofă 
subțire ? Răspunsul trebuie 
căutat la Craiova. Fabrica de 
confecții din localitate n-a ri
dicat de aproape o lună de zile 
baloturile cu cei 40 000 metri 
de stofă specială, din import, 
necesară confecționării de blugi!

...Dai de un adevărat hățiș a- 
tunci cînd ai răbdarea să cauți 
un răspuns despre inexistența 
sau intîrzierea unor anumite 
sortimente de mărfuri. Pe cum
părător însă nu-1 va mulțumi 
nici unul dintre răspunsuri, nici 
o scuză. El cere operativitate în 
deservire. Și nu uită că peste o 
lună va începe să-și împrospă
teze garderoba pentru vară, 
pentru concediu...

aflate 
prin 

că nu 
comanda.

Am primit 
restul de 
ce motive 
știind că

I

Secvență de muncă la Cooperativa agricolă din Plevna. 
Foto: O. PLECAN

RENEGATA:
(orele 9; 12), 
ROMÂNESC : 
ȘAPTE CAI (ora 20)

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL ; rulează la București 
(orele 3; 10; 12,15; 14,30; 16.45; 19; 
21.15).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Modern (orele 8; 12; )6; 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 : 
la Tomis (orele 9,30; 
19,30), Bucegi (orele 
în continuare; 16,15;

PREȚUL PUTERII : rulează 
Feroviar (orele 8.30; 11;

rulează la Patria 
GALA FILMULUI 
HAIDUCII LUI

rulează 
12,30; 16; 

9.15—12 
19,15).

la
...........  .. 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 ; ±1,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

LOS TARANTOS : rulează le 
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 RELICVA ; rulează 
Lumina (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
18,15; 20,30).

NOROC KEKEC : 
Timpuri Noi (orele 
continuare ; Filme 
orele 19; 20,30).

CINTECELE MARII : rulează la 
Drumul Sărit (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).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Gluleștl (orele 15,30 ; 19).

B.D. INTRA IN 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 
16;

rulează
9,30—17,15 
documentare

la 
în

Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;la
20.30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
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 MAIMUȚA : 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 GHETH : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18,00).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI 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 : 
lează la Cosmos 
20,15).

UN ITALIAN 
rulează la Volga 
continuare ; 18.15; 
(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 SFTNTULUI : 
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).

ASASINUL DIN CARTEA DE 
TELEFON : 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).

Tu
torele 15,30; 18;

IN AMERICA : 
(orele 10—16 în 

20.30), Viitorul

SlMBATA, 27 MARTIE 1971

Opera Română . TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
PRINȚES/X CIRCULUI — ora 
19,30 ; Teatrul National ,,I. L. Ca- 
raglale'* (Sala Comedia) : FANNY

la punct, iar la ferma Nucetu, 
Vasile Cană, recunoscut pentru 
priceperea» lui, (el are și carnet 
de mecanizator) o jumătate de 
zi i-a demonstrat omului de pe 
tractor cum trebuie să lucreze 
cu semănătoarea SPC-6 pentru 
ca semințele să fie uniform în
corporate în sol I

„La noi ziua a început să aibă 
zece ore de... lucru — ne întîm- 
pină tovarășul Alexandru STOI
CA, șeful fermei nr. 1 de la 
cooperativa agricolă Radu Vodă. 
Și cîmpul ne obligă să le folo
sim la maximum. Acordul global 
cu plata în bani a stimulat mult 
participarea la muncă a mem
brilor cooperatori. „Pentru pro
ducție, situația este ideală. Nici 
o lucrare nu este executată cu 
întîrziere. Doar patru zileintîrziere. Doar patru zile au 
fost suficiente pentru a se se
măna o suprafață pentru caro 
anul trecut au fost necesare 
zece. Și lucrarea a fost recep
ționată cu calificativul 
bun".
însăși 
torit
mune

„foarte 
Primii recepționeri au fost 
cooperatorii și mecaniza- 
Alcătuiți în formații co

de lucru, statorniciți pe

suprafețele repartizate și preo
cupați de realizarea unor pro
ducții superioare celor planifi
cate, aceștia sînt de acum le
gați printr-un interes comun : 
cîștigul care, și pentru unii și 
pentru alții, este în funcție de 
ceea ce, la toamnă, va arăta cîn- 
tarul !

— Astăzi, cînd ați început lu
crul ? i-am întrebat pe cîțiva din
tre cei două sute și ceva de 
membri cooperatori întâlniți pe 
ogoarele cooperativei agricole 
din Plevna la plantat arpagicul.

— Ca în fiecare dimineață, 
de o săptămînă încoace, la răsă
ritul soarelui eram la capătul 
tarlalei, ne răspunde utecista 
Virginja BĂNCILĂ. Timpul nu 
ne așteaptă... Pînă spre seară 
depășim cu 3—4 hectare norma 
pentru că pămîntul a fost foarte 
bine pregătit. Anul trecut, pen
tru o normă eram retribuiți cu 
36 lei, 'dar acum, după sporirea 
tarifelor1, pentru aceeași normă 
primim 68 de lei. Eu, de pildă, 
astăzi voi cîștiga cel puțin 90 
lei...

Peste tot o atmosferă intensă 
de luciu. Mecanizatorii au luat 
asupra- lor culturii?5de floarea-

«oarelul, 200 hectare de 
rumb, și 20 de hectare de_
clă, culturi pe care le erbici- 
dează și le vor întreține și re
colta mecanizat. Iar membrii 
cooperatori grăbesc lucrările im
puse de epoca semănatului. 
Primăvara este un anotimp re
velator pentru toți aceia pe care 
îi întîlnim. Semănatul, ritmul și 
calitatea sa, este un examen al 
capacității de organizare, al răs
punderii și priceperii, dar esta 
— în același timp — și lucra
rea prin care în mod direct și 
hotărîtor influențează diagrama 
recoltelor, iar în final și pro
priile venituri. Cointeresarea 
sporită, stabilirea de răspunderi 
precise pentru fiecare membru 
cooperator și mecanizator în 
parte chiar din clipa pregătirilor 
și a semănatului, a atras în 
cîrnp pe aproape toți cei care 
sînt apți de muncă. O cifră 
comparativă redă elocvent aCeșt 
lucru. Cu optsprezece’ mii a 
crescut numărul celor, care par
ticipă la lucru în C.A.P. fată de 
primăvara anului trecut. Și, rit
mul d© lucru este de două ori 
mai mare...

— ora 20 ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC — qra 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) . PATRU OA
MENI FĂRĂ NUME — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 20 ; (La Sala Dalles) : PLAY 
STRINDBERG — ora 20 ; Teatrul 
Mic : PREȚUL — ora 20 ; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ - ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LUNII
— ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra" (Bd. Magheru) : ȘI EU AM 
FOST ÎN ARCADIA — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : SUS PE ACOPE
RIȘ... ÎN SAC — ora 20. ; Teatrul 
Giuleștl : FREDDY — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVESTE 
NETERMINATĂ — ora 9,30 ; PI
NOCCHIO - ora 16 ; Studioul 
I.A.T.C. ; COMODHLE VREMII — 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
PE PLACUL TUTUROR — ora 
19,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; (Cal. 
Victoriei) : ILEANA SINZIANA — 
ora 17 ; NOCTURN III — ora 21,30 ; 
Teatrul „Ion Vasllescu" : MINI- 
JAZZ CU MAXI-HAZ — ora 19,30.

DUMINICA, 28 MARTIE 1971
Sala Palatului: Ansamblul fol

cloric „REDA" — R.A.U — ora 
20 ; Opera Română : SPECTACOL 
DE BALET GERSHWIN — ora 
11 ; BORIS GODUNOV — ora
19.30 ; Teatrul de Operetă : COMT- 
TESA MARITZA — ora 19.30 ; 
Teatrul National ,1. L. Caragla- 
le" (Sala Comedia) ■ BECKET — 
ora 10 ; HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ - ora 15 ; SĂPTĂ- 
MINA PATIMILOR — ora 20,30 : 
(Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINIA WOOLF 7 — ora 10 ■ O 
FEMEIE CU BANI — ora 15,30 ; 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : CHER ANTOINE — ora
10.30 ; MANDRAGORA — ora
15.30 ; ARCA BUNEI SPERANȚE 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRTNDB.ERG — orele 10 șl 
15 ; PATRU OAMENI FĂRĂ 
NUME — ora 20 : (Sala Studio) : 
ACEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI — 
ora 10 ; PURICELE IN URECHE

— ora 15 : TRANSPLANTAREA
INIMII NECUNOSCUTE — ora 20 ; 
Teatrul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE 
O BANCĂ — ora 10.30 ; --------
CARE ' -----------* -------
ora 16 ;
IUBIRE 
Tapase"
CA „
— ora 16 ; LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; (Cal, Victoriei) : 
SOMATUL LUNII — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : adio Charlie — ora 
10 ; BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 15,30 ; CIND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 19.30 ; (Sala Studio) : 
CERCUL MORȚII — ora 16 ; 
SCHIMBUL — ora 20 ; Teatrul 
Ciulești : FREDDY — ora 10 ; 
GÎLCEVILE DIN C’HIOGGIA — 
ora 19.30 ; Teatrul ..Ion Creangă" : 
MATE1AȘ GtSCARUL — ora 10 ; 
PINOCCHIO — ora 16 ; PRESTI
GIOASA LOREDANA — ora 19,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : DIAVOLUL 
ALB — ora 20; Teatrul E\ reiese de 
Stat : TRANSFUZIA — ora U ; PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30 ; 
Teațrul ..Țăndărică" (Str. Acade
miei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 11 ; (Cal. Victo
riei) . ȘORICELUL Șl PĂPUȘA — 
ora 11 ; RECITAI. DE MUZICA ȘI 
DANS — ora -20 ; Teatrul ..Ion Va- 
silescu" : FETELE DIDINEI — ora 
10 ; MTNI-JAZZ CU MAXI-HAZ 
— ora 19,30.

. FATA 
A FĂCUT O MINUNE — 
ZADARNICE JOCURI DE 
— ora 20 ; Teatrul ,.C. 
(Sala Savoy) : BIMBIRI- 

ora 11 ; MICUL INFERN
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PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba germană © 
18,10 Publicitate © 18,15 Bună sea
ra, fete I Bună seara, băieți I (In- 
terviziune) © 19,15 Publicitate © 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici © 19.30 Telejurnalul 
de seară © 19,50 50 de ani, în 50 
de evocări — Anul 1933. Grivița 
1933. Mărturii ale particlpanților 
la greva feroviarilor Imagini ale 
Griviței de azi ® 20,00 Tele-enci- 
clopedia © 20,50 Refrene fără vîr-

stă. Suceese de ieri și de azt ale 
muzicii ușoare de ia noi șl de 
pretutindeni © 21.20 Film serial : 
..Incoruptibilii". ..Trei mii de sus- 
pecți'* a 22.10 Romanțe și cintece 
de petrecere ® 22,45 Telejurnalul 
de noapte.’ Sport.
PROGRAMUL II

o 20,00 Film artistic : „Jane 
Eyre". Ecranizare după celebrul 
roman al scriitoarei engleze Char
lotte Bronte © 21,35 Cintare pa
triei și partidului —. emisiune da 
poezii 0 21.45 Buletin de știri. 
Sport • 21,55 Romanțe pe versuri 
de Victor Eftimlu g 22.15 Publici
tate © 22,20 Film ' ' 
tantul excelenței

DUMINICA, 28
PROGRAMUL I

© 8,45 Gimnastica de diminea
ță ® 9.00 Matineu duminical pen
tru copii ® 10,00 Viața sațului © 
11,30 Albumul compozitorilor ro
mâni : Tiberiu Brediceanu © 12.00 
De strajă patriei o 12.30 In relua
re, la cererea telespectatorilor. 
Revista operetei (II) © 13,15 Fot
bal : Sport Club Bacău — C.F.R 
Timișoara. Transmisiune directă 
de la Bacău © 15,00 Emisiune în 
limba maghiară © 16,30 Studioul 
„N“ • 18,00 ” ’
Unde-i ; 
tinere o 
O 19,30 
ră © 20,00 
evocări. Anul 1934 Procesul de la 
Craiova © 20,10 Film artistic : ..O 
sută de băieți și o fală" e 21.35 
Ir.tîlnire pe platou cu : N. Herlea, 
Ion Voicu, Vali Niculescu. Viorica 
Fintașu, Emil Qavriș, Stanciu Si- 
mion, formația Guido Manusardi, 
Stela Popescu, ștefan Bănicii o 
22.25 Telejurnalul de noapte o 
22,35 Duminica sportivă
PROGRAMUL H
• 20.00 Reîntîlnire cu persona

jele îndrăgite de copii : Pinocchio 
și Cipolino • 20,30 Seară de tea
tru : 
Paul Everac e 21,30 
știri o 21.35 Carnet bucureștean 
o 21,45 Ețiith Pieha — film mu
zical de Vlad Bîtcă « 22.00 Re
luarea serialului de sîmbătă seara.

serial : „Aghio- 
sale" (VIII) •
MARTIE 1971

Emisiune concurs : 
greșeala ? ® 19,00 Voci

19,20 1001
Telejurnalul

1 50 de ani

de seri
de sea- 

în 50 de

Discurs pentru o floare, de
Buletin de



.......... ...... Lit mau Meilor]

La aniversarea unei jumă
tăți de secol de la înființare, 
Partidul Comunist Român se 
prezintă cu un bilanț unic în 
istoria politică a României. 
Sub conducerea sa, oamenii 
muncii din țara noastră au 
înlăturat definitiv dominația 
claselor exploatatoare și a 
imperialismului străin, au 
înfăptuit revoluția și con
strucția socialistă, au dobîn- 
dit victorii strălucite în toa
te domeniile vieții sociale. 
In locul vechilor structuri e- 
conomice și sociale, bazate 
pe proprietatea privată asu
pra mijloacelor de producție, 
pe inechități și antagonisme

de clasă, s-au statornicit în 
mod trainic și se dezvoltă 
continuu raporturi și struc
turi noi, socialiste, înteme
iate pe relații de colaborare 
și întrajutorare, pe concor
danța intereselor fundamen
tale ale claselor și păturilor 
sociale existente. Societatea, 
în trecut scindată în clase, 
tendințe și interese opuse, a 
căpătat posibilitatea să ac
ționeze ca un tot în reali
zarea progresului social. Ca 
rezultat al activității neobo
site a partidului și sub con
ducerea sa. întreaga viață 
economică, socială și spiri
tuală a națiunii noastre so

cialiste cunoaște un dina
mism fără precedent. In ace
lași timp ritmul rapid de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, avîntul științei, învă- 
țămîntului și culturii, modifi
cările intervenite în condițiile 
de muncă și de trai ale po
porului, ca și întreaga acti
vitate desfășurată pe plan 
extern în spiritul păcii și co
laborării între state au adus 
țării noastre o largă stimă 
și apreciere internațională.

Cunoașterea atributelor 
care au conferit și conferă 
activității partidului această 
impresionantă putere de iz- 
bîndă, care denumesc sursele

nesecate ale capacității J 
transformatoare a politicii J 
sale marxist-leniniste, pre- 1 
ziniă pentru omul de rînd, 1 
participant la transpunerea S 
nemijlocită în practică a po- S 
liticii partidului ca și pentru | 
cercetătorul pe tărîmul I 
științelor sociale un interes l 
deosebit. J

Unanimi în această apre- J 
ciere. participanții la masa > 
noastră rotundă și-au propus .► 
să desprindă și să argumen- .» 
teze cîteva din însușirile, din (t 
caracteristicile esențiale ale 
activității teoretice și practi- 
ce a Partidului Comunist Ro- 
mân. )

REALISM
Șl SPIRIT
CREATOR

Socialismul

nu este o stare.
ci un proces

V. NICHITA : Dacă încercăm să carac
terizăm coordonatele care asigură marea 
forță vitală a politicii partidului nostru, 
cred că în prim plap se impun realismul 
și spiritul creator. Semnificația deosebită a 
acestor coordonate s-s ilustrat pregnant în 
întreaga activitate a partidului, îrr întreaga 
istorie semicentenară, dar în special după 
Congresul al IX-lea, în anii în care a 
fost inițiat și condus un vast program, știin
țific fundamentat, de perfecționare a sos 
cietății. Succesul acestei activități se dato- 
rește în primul rînd faptului că societatea, 
în concepția P.C.R., este înțeleasă ca or
ganism dinamic, complex structurat, opera 
de edificare a societății socialiste neputînd 
fi deci încadrată în tipare rigide, în forme 
si metode valabile pentru orice împrejurări. 
Caracterizată orintr-o serie de legități ge
nerale și trăsături comune, construcția noii 
societăți se desfășoară în condiții istorice 
concrete, diferite de la țară la țară, 
parcurge în evoluția sa un șir de etape 
obiectiv necesare procesului de maturizare 
a premiselor înaintării spre comunism. Re
marcabilă este, din acest punct de vedere, 
preocuparea constantă a partidului nostru 
pentru îmbinarea dialectică a perspectivei 
și cerințelor înaintării spre comunism, cu 
exigențele pe care le impun condițiile con
crete ale țării, ale etapei pe care o 
parcurge în evoluția sa societatea româ
nească.

trăsături definitorii ale politicii

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN

Participant!: prof. univ. dr. VASILE NICHITA, prof. univ. dr.
RADU FLORIAN, lector univ. ZORINA ZDROBA, 

lector univ. NICOLAE DINUȚ

RADU FLORIAN : Prin analiza critică șl 
înțelegerea științifică a actualului stadiu al 
dezvoltării societății noastre, a dialecticii 
funcționării și dezvoltării ei, partidul a dat 
o rezolvare practică concretă adevărului 
general conform căruia înfăptuirea revolu
ției socialiste nu epuizează procesul de fău
rire a societății socialiste, si cu atît mai 
nutin dezvoltarea acestuia. Revoluția socia
listă creează numai premisele, în toate do
meniile societății, pe baza cărora se edifică 
întregul ansamblu de relații caracteristice 
societății socialiste. în acest sens, documen
tele partidului nostru. respectiv documen
tele Congresului al X-lea, referindu-se la 
actuala etapă de dezvoltare a societății ro
mânești subliniază pregnant faptul că sarci
na principală pentru societatea noastră este 
aceea a construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Această formulare 
are în vedere faptul că epuizarea perioadei 
de trecere de la capitalism la socialism a 
condus la făurirea Societății socialiste, so
cietate care mai poartă încă pecetea con
dițiilor anterioare. Iată de unde izvorăște 
necesitatea dezvoltării plenare a tuturor 
componentelor vieții sociale în actuala 
etapă.

A edifica societatea socialistă nu în
seamnă numai a te raporta la condiția na
țională de la care ai plecat ci, implicit, a te 
raporta la nivelul celei mai înalte dezvol
tări contemporane. Avînd aici un punct de 
referință. Congresul a formulat sarcina 
construcției societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Detaliată, această sarcină presu
pune o asemenea dezvoltare a forțelor de 
producție, modernizarea acestora îneît să 
permită făurirea și funcționarea în țara 
noastră a unei economii cu indicii cei mai 
înalți, înseamnă o dezvoltare a relațiilor e- 
conomice, social-politice, culturale care să 
contureze și să determine o evoluție su
perioară a societății socialiste, a materiali
zării și maturizării noului sistem de valori. 
Prin sarcinile concrete și de perspectivă 
pe care le-a trasat, Congresul al X-lea a 
ridicat în fața conducerii pplitice complexa 
problematică a definirii prospective mult 
mai riguroase a ceea ce trebuie să fie so
cialismul multilateral dezvoltat. Cu alte 
cuvinte, fundamentarea științifică a condu
cerii trebuie să permită de pe acum cu
noașterea conturului acestei societăți, a 
funcționării ei, a fiecărui domeniu al vieții 
sociale și implicit, care va fi fizionomia 
omului acestei societăți. Aceasta implică o 
cercetare a problematicii actuale a societă
ții noastre, a tendințelor și cerințelor ei, o 
confruntare a acestora cu tendințele dez
voltării sociale pe plan mondial și 
degajarea pe această cale a contururilor 
societății pe care o construim.

ZDROBA ZORINA : Din definirea dată 
de partid actualei etape reiese că socialis
mul, ca rezultat necesar obiectiv al dezvol
tării sociale, nu este o stare, ci un proces. 
Ceea ce înseamnă că socialismul, în dina
mica sa. cunoaște anumite trepte, faze ale 
dezvoltării, cu trăsături dialectice specifice 
fiecăreia în parte. în același timn socialis
mul este un proces care se realizează în 
mod necesar, orientat, condus, iar această 
conducere trebuie să se exercite pe tot 
parcursul realizării sale. De aici rezultă ne
cesitatea luării în considerație — și tocmai 

'aici se dovedește că partidul a ținut și ține 
seama de această necesitate — a raportului 
complex dintre scopul societății socialiste și 

' condițiile lui de realizare.

V. NICHITA : Ceea ce înseamnă că fie
care etapă a construcției socialiste aduce 
leu sine probleme și sarcini specifice, diver
sificarea progresivă a vieții economice, 
științifice și culturale, creșterea complexi
tății proceselor sociale. Caracterizarea con
cretă, riguros științifică a obiectivelor și 

.sarcinilor pe care le ridică dezvoltarea so
cială în fiecare etapă constituie o condiție 
esențială pentru elaborarea unei politici 
realiste, capabilă să stimuleze și să valorifi-

ce cît mai deplin posibilitățile noii orînduiri. 
Numai plecînd de la o apreciere clară a 
stadiului dezvoltării sociale, de la cunoaș
terea temeinică a cerințelor și contradicțiilor 
care trebuie rezolvate, de la înțelegerea 
intereselor generale și a celor specifice dife
ritelor categorii sociale, partidul nostru a 
putut elabora o strategie și tactică cores
punzătoare, o conducere științifică, eficientă 
a vieții sociale.

Pornind de la o cuprinzătoare analiză 
a proceselor și fenomenelor social-economi- 
ce prin care a trecut orînduirea noastră, 
de la evaluarea realistă și mobilizatoare a 
resurselor și posibilităților interne, de la 
aprecierea tendințelor, cerințelor și premi
selor pe care le oferă cuceririle contem
porane ale științei și tehnicii, documentele 
Congresului al X-lea al partidului și cele 
ale plenarei recente caracterizează cu o 
pătrunzătoare perspicacitate sarcinile funda
mentale ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, direc
țiile perfecționării orînduirii sociale și de 
stat. Perfecționare care este, esențialmente, 
opera conducerii politice de către partid 
a întregii societăți.

lizării unității intrinseci dintre știința con
ducerii și conducerea științifică 
tații.

a socie-

0 unitate dialectică

concretă și complexă

V. NICHJTA: Deși conducerea 
a societății și știința conducerii 
sînt două concepte distincte, ele 
o uniune dialectică concretă și complexă. 
A ști, presupune cunoaștere aprofundată, 
multilaterală, presupune știința dinamic 
constituită ; a conduce științific societatea 
revine la a transforma cunoașterea știin
țifică în determinație fundamentală a 
politicului. Numai pe această bază parti
dul realizează în fapt conducerea politică 
a societății înțeleasă ca organism com
plex structurat. Politicul sintetizează însă 
în el știința în înțelesul complex pe care 
îl are conceptul în contemporaneitate, pre
cum și capacitatea și arta luării democra
tice a deciziilor și transformarea lor în 
realitate prin intermediul funcționalității 
dinamice a întregului sistem de valori so
ciale. Conducerea politică a societății 
noastre, cu deosebire în actuala etapă, 
pune ca pe o necesitate obiectivă impe
rioasă problema formării științifice a tu
turor cadrelor, la toate nivelele, în cadrul 
unui vast proces de pregătire profesională 
și de specialitate, culturală și politică. A- 
cesta este dezideratul major al actualei 
etape, de care depinde participarea reală 
și creatoare a maselor atît la luarea deci
ziilor cît și la realizarea lor. Democrația 
fără omul dezvoltat plenar, fără profundă 
cunoaștere științifică, astăzi nu poate 
concepută.

științifică 
societății 
formează

fi

conducerea

științifică și știința 
conducerii

Societatea socialistă este prima o- 
rinduire din istoria omenirii care se 
construiește, care se realizează pe 
baza unei proiecții a viitorului, a 
ceea ce trebuie să fie societatea pe 
baza cunoașterii științifice a reali
tății sociale in general, a cerințelor 
societăților contemporane in special.

RADU FLORIAN : Experiența de pînă 
azi a construirii socialismului relevă că, 
de modul în care s-a cunoscut adecvat 
ceea ce trebuie să fie societatea socialistă 
a depins într-o măsură considerabilă suc
cesul procesului de construire, funcțio
nare eficientă optimă a orînduirii noastre. 
Este meritul istoric al Partidului Comu
nist Român, al conducerii sale în frunte 
cu tovarășul Ceaușescu de a fi pus în 
centrul conducerii politice, în special după 
Congresul al X-lea, cunoașterea științifică, 
știința conducerii ca element cheie de 
care depinde conducerea științifică a so
cietății, realizarea rolului partidului de con
ducător politic al societății. Pornind de la 
această premisă partidul a arătat cu curaj 
că înseși imperfecțiunile în cunoașterea so
cietății, au condus la erori mai mari sau 
mai mici, au provocat consecințe nocive în 
funcționarea societății. Această atitudine 
marxistă fermă, științific fundamentată, a 
permis partidului inițierea și conducerea 
vastului program al perfecționării societății 
socialiste românești, definirea actualei etape 
de dezvoltare, a obiectivelor și sarcinilor 
care ne stau în față. Ridicînd spiritul știin
țific, spiritul critic, constructiv și clarvăză
tor la nivelul științei conducerii societății, 
partidul dovedește deschidere permanentă 
spre viață, spre dinamica societății noas
tre, spre dinamica dezvoltării contempo
rane mondiale. Numeroasele aspecte ale 
dezvoltării sociale contemporane impun o 
permanentă și lucidă analiză riguros 
științifică, spirit critic și discemămînt 
în găsirea soluțiilor optime. Este știut 
că societatea socialistă se dezvoltă 
azi în contextul desfășurării unei ample 
revoluții tehnico-științifice care afec
tează. prin consecințele sale, toate do
meniile societății și care își imprimă pe
cetea asupra tuturor compartimentelor sis
temului social. în aceste condiții, una din 
problemele de mare actualitate ale cu
noașterii societății socialiste este aceea a 
conducerii acestei societăți. Întrucît fău
rirea și dezvoltarea societății socialiste 
este un proces care presupune cunoaștere, 
care se realizează pe baza unui proiect 
teoretic, anterior procesului implicit, a- 
ceasta înseamnă că procesul trebuie să fie 
condus, că implică o strategie de lungă 
durată și una de mai scurtă durată. Iată 
de unde derivă necesitatea absolută a rea-

In
preocupărilor 

de perfecționare — 
problematica omului

RADU FLORIAN : A conduce pe plan 
social-politic, evident înseamnă a cunoaș
te tendințele dezvoltării, iar aceasta nu 
se poate realiza decît pe baza stăpînirii 
relațiilor de determinare socială, după 
cum a conduce înseamnă a stabili anumite 
opțiuni, iar aceste opțiuni nu se pot rea
liza, în măsura în care trebuie să fie ști
ințifice, decît pe baza cunoașterii acelo
rași relații de determinare socială. în con
secință primul element al conducerii ști
ințifice a societății presupune cunoaște
rea determinismului macro social. Partidul 
a distins și distinge între conducerea so
cietății la nivel macrosocial și conduce
rea la nivel microsocial, conducerea altor 
nivele ale vieții. Căci una este conducerea 
unei orînduiri la nivelul societății, al sta
tului, și altceva este conducerea la nivelul 
unei componente administrative (a unui 
județ, oraș, instituție). In timp ce la ni
velul instituțiilor (ultimă verigă) acțio
nează. și se simte influența relațiilor ca
racteristice grupurilor mici, (a microco- 
lectivelor) la nivelul macrosocial această 
influență nu se face simțită direct ci par
ticular și deci nu poate fi luată în con
siderare în același mod. Distincția devine 
și mai olară arătînd că la nivel macro so
cial apar grupurile sociale în timp ce la 
nivel microsocial există colectivitățile pro
fesionale sau de muncă care au, într-o 
pondere mult mai mare, coordonate psiho
sociale de care trebuie ținut seama în pro
cesul conducerii. Cunoașterea determi
nismului social este cu atît mai impor
tantă cu cît a conduce înseamnă totodată 
a stabili consecințele dintre actul politic 
și mecanismul social în ansamblul fui.

ZDROBA ZORINA: Problema condu
cerii științifice a societății este pusă de 
către partid astăzi în indisolubilă legătură 
cu știința conducerii și ea gravitează astăzi 
în jurul unor probleme deosebit de com
plexe. Dacă luăm în considerare numai 
revoluția tehnică științifică cu toate im
plicațiile ei în absolut toate sferele de ac
tivitate, dacă corelăm aceste implicații cu 
făurirea societății multilateral dezvoltate 
vom vedea că de conducerea științifică a 
societății depinde succesul și victoria so
cialismului. Cunoașterea prin stăpînirea 
științei și tehnicii și acțiunea pe această 
bază la toate nivelele vieții sociale este 
condiția absolută a dezvoltării noastre ac
tuale. Este o dovadă pregnantă a realis
mului faptul că partidul promovînd în fapt 
conducerea științifică a inițiat și condus 
atît perfecționarea sistemului instituțional 
la toate nivelele, a legislației, cît și pro-
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cesul amplu și complex al perfecționării 
omului, proces fără rezolvarea căruia știința 
este inoperantă, iar conducerea riscă a 
nu avea obiectul real.

V. NICHITA : Moment marcant al os
mozei dintre știința conducerii și condu
cerea științifică, recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., a pus accentul, mai bine zis a 
deplasat accentul, pe ceea ce sintetic pu
tem numi perfecționarea omului — o- 
biectul și subiectul construcției socialiste. 
De capacitatea și capabilitatea elementu
lui uman depinde totul. A perfecționa însă 
omul, aceasta este, așa cum a arătat insis
tent conducătorul partidului și statului, cea 
mai complexă problemă pe care etapa ac
tuală și perspectiva viitorului o ridică în 
fața conducerii științifice ; căci omul este, 
în primul rînd, și înainte de toate, subiec
tivitate ; de aceea perfecționarea lui im
plică într-o unitate indisolubilă obiectivul 
și subiectivul, cadrul instituțional și le
galitatea împreună cu întregul sistem di
namic al valorilor. Din documentele Ple
narei C.C. al P.C.R., decurge în același 
timp concluzia de importanță teoretică 
după care îndeplinirea rolului partidului 
de forță politică conducătoare se reali
zează în actuala etapă nu numai prin con
ducerea politică la nivel macrosocial — 
conducere care la nivel statal și națio
nal reprezintă decelarea tendințelor dez
voltării pe baza cunoașterii aprofundate 
și complexe a realităților, de unde organi
zarea și canalizarea dezvoltării în confor
mitate cu aceste cerințe ; nu numai în 
dezvăluirea la timp a contradicțiilor și re
zolvarea lor ; și nu numai prin asigurarea 
cadrului organizatoric și instituțional care 
să permită afirmarea creatoare a maselor 
— ci, esențial, și prin urmărirea perseve
rentă a formării științifice și profesionale 
a tuturor membrilor societății și în trans
formarea cunoașterii în valori, în realitate 
axiologizată. Identitatea concretă dintre le
galitate și moralitate, normă și valoare, 
cunoaștere și acțiune creatoare, toate a- 
cestea înțelese în dinamica lor, sînt pro
bleme ale conducerii științifice, ale reali
zării rolului de conducător politic al par
tidului. Recenta plenară a arătat cu cla
ritate că numai cadrul instituțional asigu
rat nu este suficient și conducerea știin
țifică nu se oprește aici. Toate măsurile, 
începînd cu simplificarea sistemului de 
conducere, apropierea conducerii de pro
blemele locale prin înlăturarea tuturor for
melor intermediare, vastul proces de per
fecționare a tuturor cadrelor de sus și 
pînă jos, a fiecărui cetățean al țării vizea
ză transformarea în realitate a complexe
lor probleme pe care societatea noastră 
le ridică în fața conducerii științifice.

DINUȚ NICOLAE : Se poate spune de 
aceea că o coordonată importantă a con
ducerii științifice a partidului nostru este 
realizarea unei simbioze între viața so
cială reală și știință. Știința trebuie să 
joace rolul nu al unei modalități de re
ferință, nu numai al unui martor pentru 
justificarea unor acțiuni sociale, ci trebuie 
să fie aceea care să ofere soluții și care 
să ducă în viața socială, prin conducerea 
științifică, la realizarea acestor soluții. Iată 
de ce elementul esențial relevat la re
centa plenară este acela al plasării omului 
cu întreaga lui problematică socială, de 
viață, în centrul științei conducerii so
ciale. Aici se găsește punctul de delimi
tare dintre socialism și capitalism. Și so
cialismul și capitalismul urmăresc să rea
lizeze o conducere științifică; ceea ce 
deosebește și trebuie să deosebească fun
damental socialismul de capitalism este 
tocmai plasarea problematicii reale a omu
lui în centrul acestor preocupări. în acest 
context, problemele vizează, în esența lor, 
nu numai conducerea de partid și viața de 
partid, conducerea de către partid a vieții 
sociale, ci între;__2_„egul nostru sistem de orga
nizare, de conducere socială, toate orga
nizațiile obștești, pe fiecare cetățean în 
parte.

V. NICHITA: Politica științific funda
mentată a partidului nostru demonstrează 
cu claritate că perfecționarea omului în 
actuala etapă este condiția „sine qua non“ 
a perfecționării dinamice reale a socialis
mului. De aceea, conducerea științifică de 
către partid a societății are nu numai vir
tuți cognitive, praxiologice, prospective 
(futurologice), ci și axiologice. Crearea ca
drului unei asemenea emulații spirituale 
prin dinamica raporturilor dintre partid și 
stat, organe centrale — locale, mase și 
conducere reprezintă o continuă lărgire a 
democrației și implicit antrenarea conștien
tă a maselor la participarea lor la condu
cere. Aceasta înseamnă că problemele cu
noașterii, valorificării și participarea con-
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știent deliberată a maselor la conducere 
atît în planul luării deciziilor cît și al rea
lizării acestora devin în actuala etapă 
premise majore ale activității sociale. In 
aceste condiții create de partid, de largă 
participare și de emulație spirituală se 
creează cadrul perfecționării unității di
namice și a sudurii indestructibile de in
terese și scopuri dintre partid și națiune.

Democrație 
și participare — 

dialectica dezvoltării 
vieții sociale

Subliniind rolul hotărîtor al dezvol
tării forțelor de producție și moderni
zării economiei în procesul maturizării 
societății noastre, politica partidului în 
actuala etapă subliniază necesitatea 
perfecționării întregului organism so
cial, dezvoltarea tuturor domeniilor și 
relațiilor socialiste, în mod deosebit 
perfecționarea relațiilor politice, creș
terea rolului partidului și a organiza
țiilor obștești în viața socială, atrage
rea în tot mai mare măsură a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea so
cietății.

RADU FLORIAN: In aceste condiții, 
însăși dialectica perfecționării vieții so
ciale implică, ca pe o componentă funda
mentală a procesului de făurire a societă
ții multilateral dezvoltate, procesul de lăr
gire a democrației. In fapt acest proces 
poate fi prezentat succint ca o realitate 
dinamică complexă care determină o par
ticipare mai intensă a tuturor grupurilor 
sociale și profesionale la dezbaterea pro
blemelor pe care le implică elaborarea 
politicii, a direcțiilor sale de dezvoltare, 
dar și la rezolvarea acestor probleme, re
zolvare înțeleasă atît în planul conducerii, 
deci al deciziilor majore cît și în planul 
realizării deciziilor. Aceasta este înțele
gerea actuală, științific fundamentată pe 
baza dinamicii societății noastre pe care 
o acordă partidul lărgirii democrației. 
Participarea la elaborarea politicii și la 
realizarea problemelor politico ale socie
tății noastre se referă, în concepția parti
dului nostru, atît la problemele generale 
ale societății cît și la problemele tuturor 
componentelor organismelor administrative, 
instituțiilor și a subansamblelor. Acest pro
ces de creștere a participării tuturor gru
purilor sociale si profesionale trebuie să 
se realizeze atît la scara macrosocială cît 
și la aceea a fiecărei instituții. Acest o- 
biectiv major a implicat un amplu ansam
blu de măsuri și de reconsiderări ale mo
dului în care se manifestă unele din rela
țiile politice din țara noastră. în acest 
sens în perioada de la Congresul al X-lea 
și pînă astăzi, problema fiind deschisă și 
pentru viitor, partidul a reconsiderat într-o 
măsură substanțială, în plan teoretic și 
practic, modul de a concepe rolul său de 
conducător politic. Subliniind, și aceasta 
este de mare însemnătate, că rolul condu
cător al partidului nu trebuie confundat, 
înțeles ca un rol administrativ și de ad
ministrare, ci ca un rol primordial 
noaștere și conducere politică, de 
supremă și îndrumare politică, 
cerea partidului nostru a trasat ____
teoretic care va conduce la îndeplinirea e- 
fectivă și plenară a rolului său de condu
cător politic al întregii societăți, fără a 
afecta prin aceasta autonomia celorlalte or
ganizații politice, obștești și de stat. Par
tidul arată astăzi cu deosebit spirit critic 
și novator că sîntem în faza în care tre
buie degajate toate concluziile și măsu
rile, toate implicațiile teoretice și prac
tice din această reconsiderare. In același 
timp partidul a reconsiderat rolul orga
nizațiilor obștești, componente ale siste
mului nostru politic, ale diverselor gru
puri sociale și categorii profesionale, re
considerare care a început cu recenta ple
nară prin analizarea rolului sindicatelor în 
societatea noastră. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu și la Congresul 
sindicatelor, în actualele condiții sindica
tele nu mai pot fi concepute ca organisme 
care reprezintă curele de transmisie, orga
nizații care transmit doar inițiativele și 
directivele partidului. Nu doar pentru că 
aceasta poate face din sindicate organi
zații de receptare pasivă, de unde și ten-
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secvență a principiilor 
Se cunoaște, de asemen 
partidul o acordă prom 
la toate nivelele și în 
principiului conducerii 
ționării formelor și m 
nare a statului, creș 
sociale a fiecărui c< 
armonioasă și plenari 
te românești în actv 
voltare are la bază 
rii tuturor domeniile 
cese inițiate și cond 
rit critic și creator 
tru. Partidul, cor 
României socialiste 
torul și conducăt 
perfecționărilor și 
și vor conduce Ir 
națiunii române 
mai înalte trept

I
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Laureați ai Premiului

1 Nobel răspund

lERETULUl la întrebare

M fa BJA.

Wi
>
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.ternațională de CAROL ROMAN

IR
icipalele re- 
e în munca sa 
fică cuprind : 
ierirea „cata
rilor Ziegler" 
m și nume- 

invenții și 
perirl pe tărî- 

substanțelor 
o - organice 
re care Kaliu, 
u și Aluminiu, 
anul 1963 pri- 

e Premiul No- 
„pentru deseo

ri în domeniul 
miei macrocelu- 
s“ Împreună cu 

jfesorul Giulio 
itta (Italia)
Omul de știință 

;rman este mem- 
ru honoris causa 

mai multor uni- 
ersități din Ințrea- 

,a lume și a pri- 
nit, de asemenea, 

numeroase distinc
ții universitare.

Prejudecata că numai subiec
tele mari și solemne asigură a- 
tingerea unor sentimente adinei 
este deosebit de puternică. Ul
tima dovadă o constituie șl fe
lul în care este discutat acest 
roman — al doilea — al lui 
Petru Popescu. E drept că nu i 
s-a reproșat încă scriitorului 
„banalitatea" subiectului însă 
indirect reproșul este conținut 
în tonul superior cu care este 
discutată această carte remarca
bilă. în fond este vorba de do
cumentul spiritual și moral al 
unei generații și în acest sens 
cartea este un„jurnal de front" 
scris însă de un tînăr care n-a 
cunoscut războiul. Faptul pare 
la prima vedere paradoxal și 
poate provoca o iritantă nedu
merire : ce poate spune un tî
năr despre fapte pe care nu 
le-a trăit, despre evenimente la 
care n-a participat, mai ales 
cind aceste evenimente ajung 
să se numească război și isto
rie î Cu o judecată — prejude
cată ! — asemănătoare a fost 
primit șl primul roman, al Iul 
Petru Popescu, „Prins" : întru
cât personajul își punea pro
blema morțil lucrul a apărut ca o 
pură ambiție a prozatorului de 
a aborda de la început o „te
mă" pretențioasă fără să dis
pună șl de un subiect monu
mental. Tot așa ca și acum în
trebarea peste care nu s-a pu
tut trece era dacă experiența 
unul tînăr face verosimilă a-

simte în propriii săi termeni ca
re nu se supun vreunui statut 
general valabil. Personajul din 
romanul lui Petru Popescu este 
un intelectual din tînăra gene
rație care se comportă ca un 
exemplar al „speciei" sale lip
sită de o experiență edifica
toare, însă tocmai de aceea 
demnă de toată atenția. Acest 
deficit de experiență dacă îi 
răpește pentru moment soluția 
înțelepciunii este trăit cu o in
tensitate neobișnuită șl capătă 
forme a căror orientare compen
sează chiar „deficitul". Roma
nul pare „jurnalul de front" al 
personajului său pentru că 
existența acestuia este un nes- 
fîrșit șir de anchete morale în
treprinse în primul rînd asupra 
lui însuși, dar mai ales asupra 
rudelor, ofițeri care au trăit 
două războaie, asupra orașului, 
asupra relațiilor de iubire pe 
oare le întreține cu enigma
tica Laguna, in fine, asupra

ționa acest „material bibliogra
fic" al propriei sale existențe 
derivă din simțul penibilului și 
din inocenta cruzime cu care 
se complace în contemplarea și 
descrierea situațiilor penibile. 
Cînd nu 1 se oferă din afară 
astfel de situații favorabile, el 
nu ezită să-și sacrifice propria 
persoană, resimțindu-și intens 
conturul caricatural, insă nere- 
nunțînd să-și urmărească cu
un anumit cinism chiar propria 
deformare fizică. Un anumit 
sentiment de neintegrare, de
contrarictate nelămurită la
contactul cu medii și probleme 
gata constituite, cu relații că
rora nu le înțelege mecanismul 
Insă în care se vede vîrît îi 
stimulează puterea de observa
re și de adîncire prudentă în 
conținutul Ideilor. Particulară 
este chiar alegerea cadrului in 
care se desfășoară romanul : 
acest cadru sugerează perfect 
situația provizorie a personaju-

bordarea unei astfel de teme. 
Concluzia era. atunci ca șl a- 
cum, că ambiția merită toate 
laudele insă puțina experiență 
îl împinge în chip fatal pe au-

de conservare acționează de la 
sine prin apel la singura expe
riență reală ce poate asigura 
tînărului neexperimentat o oa
recare certitudine : experiența 
iubirii. însă, la rîndul său, pri
vită în ea însăși această iubire 
este irelevantă și nu stabilește

PEȚRU_ POPEȘCU^ DULCE

IE ORA DE VIAJĂ 
E 0 VALOARE 
E NEiNLOCUIT

de KARL ZIEGLER
und în modul cel mai 
. — v-aș ruga să nu 
î rău — sa trefeui să 
15 ani m-am decis să

putea șoca pe vre
ți românesc de tine-

«1
ului românesc 

m& mențin în limitele 
reafirma : «ceasta este

, oricine ar putea să mă 
oa la o asemenea vîrstă, 
( în jurul tău și faci cu- 
fizică cât și cu valorile

> lumea — să-ți propui,
4 puțin, decât să ajungi 
sfinitiv la 15 ani despre 
despre aceasta este vor- 
urmei nimeni nu-și poa-
5 ani sau la de cinci ori 
nă celebru cu tot dina- 
r nu depinde de voința 
pentru ca el să poată

rmanțe.
e stîmită de afirmația 
iv lesne spulberată : la 
științele naturii, m-am 

>aga mea viață. Nu nă- 
deveni celebru — după 

de astăzi și despre care 
aamnă — ci dintr-o por- 
vreți, ce aparține vîrstei. 
ința pozitivă de a arăta 
îge micul Karl Ziegler", 
ragedă m-am decis să 

nu știam exact ce în- 
i; în schimb de-a lungul 
am făcut apel la elan, 

■ de cunoștințe, mobiliza-

ama că în acel moment 
a manual școlar de fizico- 
nea materială și spirituală 

uluit. Oricîte descoperiri
i imens de multe lucruri
ii uman, iar numărul ma- 
Sia de încap pe degetele 
Jricîte legi ale naturii ai 
de angrenaje ce mișcă în 
e naturii și vieții încă sîn- 
! cunoaște. Oricîte cunoș- 
unui obiect, tot mai multe 
e nu le știi tocmai despre 

unt cîteva gînduri pe care
ite de la o vîrstă fragedă, 
ță cu un univers de ne- 

>e măsură ce înaintăm de- 
'rește să-l cunoască. Și la 
ul și incantația de neega- 
rii ce învăluie înaintarea 
ici cînd am învățat pri- 
aplicații generale m-am 

. Totul reduceam și in- 
, Treptat sfera lor s-a 
‘le și apetitul meu știin- 

și fenomenul socotesc 
această etapă de avîn- 
țiuni fundamentale — 

de cauză — mi-am 
t. Acum, spun, rostind 
onsabilitatea dată de 
-iilor am angajat tot 

’oință și energie, iar 
lecenii mi-au adus 
1 societății. Am trăit 
munoa mea — un 
in învățătură, apli- 

ținta prin efectul 
ea satisfacție de a 
-eptat... De aceea 
recute insist asu- 
i care au depins

cplicit: nu pro- 
it la ureche că
• cunoscîndu-i 

mentale, am 
rțin în mă- 

a mă face 
iful antic 
Iul meu :

„Nu există vînt favorabil decît pentru cel care 
țtie tn ce direcție se îndreaptă".

Un al doilea moment cheie în devenirea 
mea de mal tîrzlu fi apreciez a fi fost atunci 
cînd am înțeles că orele vieții trebuiesc trăite 
cît mai intens. Nu este vorba de exprimare 
prețioasă, ce s-ax vrea integratoare cu tot 
dinadinsul. Există o seamă de lucruri ce țin 
strict de o anumită vîrstă. Așa de pildă vîrstă 
anilor de școală aparține indiscutabil de o 
epocă a însușirii disperate, două vieți a tot 
ceea ce ține de primele trepte ale edificiului 
pe oare de-a lungul unei întregi vieți vei în
cerca să-l urci.

în ceea ce mă privește, între 10 și 20 de 
ani am încercat — acum îmi dau seama lucid 
de acest lucru pe care-1 făceam instinctiv 
atunci — să mă apropii de lumea științei, în- 
tr-un mod și, tematic și deplin. Nu știu cînd 
și cum, dar deodată am constatat că numai 
pentru cunoașterea serioasă a unui singur su
biect din științele naturii ar fi trebuit să citesc 
vreo 80 de cărți. Făcând o socoteală sumară 
am înțeles că unei ore de științele naturii de 
la școală aș fi trebuit să-i dedic, ulterior, alte 
100—150 de ore 1 M-am cam speriat. Pînă 
cînd, am aflat că din orice subiect nu trebuie 
să extragi decît strictul necesar fundamental. 
In acelați timp am mai înțeles că fiecare oră 
de viață contează imens ți are o valoare de 
neînlocuit.

N-aș vrea să afirm că de mic aș fi intrat în 
veșnica „criză de timp" a cercetătorului, dar, 
pot spune, în orice caz că, atunci am intuit-o. 
Repet: nu am fost un tînăr cu o dotație ex
cepțională, însă mi-a plăcut să studiez apro
fundat, în permanență. Studiul alături de ex
periență m-au ghidat neîncetat, înțelegînd că 
numai experimentul îmi poate fixa în mod 
definitiv cunoștințele dobîndite în anii de 
școală generală. în cei aproximativ 15 ani pe- 
trecuți la Marburg pe Lahn am terminat liceul 
și facultatea. îmi amintesc că dînd examenul 
de admitere la institut am putut demonstra 
profesorilor mei de mai tirziu, Karl von 
Auvers și Wilhelm Strecker, că eu îmi însu
șisem deja materia primelor două semestre 
universitare. După trei ani, absolveam Facul
tatea de chimie și fizică cu rezultate meritorii.

Cei câțiva ani de activitate pedagogică la 
Heidelberg și apoi la Halle — Saale m-au în
depărtat de experiment, dar tocmai această 
perioadă mi-a făcut-o necesară. Așa se face că 
în cele din urmă am intrat la Institutul „Max 
Planck" pentru cercetarea cărbunelui de la 
Miilheim pe Ruhr, unde am putut să aplic 
în permanență cîteva din primele observații 
făcute în acel prim deceniu de formație și 
opțiune, de la Malburg.

Am beneficiat de rarul noroc de a descoperi, 
în urma unor observații și investigații perso
nale din tinerețe, un tărîm de aotivitate nou 
și cu mari posibilități de dezvoltare. La urma 
urmei nu am trebuit să fac altceva decît să-mi 
satisfac curiozitatea mea științifică, aceasta 
spre bucuria și mulțumirea mea. Astfel tre
buiesc înțelese acele cuvinte pronunțate de 
mine cândva că imboldul meu l-a constituit în 
exclusivitate faptul că în toată viața am în
cercat să fac acele lucruri ce mi-au procurat 
plăcere încă din copilărie ți tinerețe.

E drept, că această „plăcere" a adus chi
miei substanțelor metalo-organice o însemna
tă dezvoltare.

Acum trăiesc marea bucurie de a fi marto
rul unei epoci în care tinerele generații ale 
copiilor și nepoților mei, aflați în lumea 
științei, au trecut prin porți deschise de înain
tașii lor, printre oare mă număr, și se strădu
iesc să înainteze pe un flanc mai vast. Nici
odată n-am fost un dușman declarat al teo
riei, dar întotdeauna am crezut de cuviință să 
n-o continui speculativ, ci s-o aplic cît se 
poate de eficient. Tînăra generație de cerce
tători științifici dispune de o armătură teore
tică mai bună decît noi. Ea își va construi, 
altfel decît mine, succesele, pe o sinteză mai 
echilibrată dintre speculație anticipatoare și 
talent experimental. Cu o condiție : să-ți eva
lueze de la o vîrstă fragedă „marea opțiune" 
pentru a se putea bucura în toți anii de acel 
„vînt favorabil" al celor ce au o direcție.

tor în poză, afectare, pe scurt, 
într-o poziție falsă. In realitate 
nici nu e vorba de a respinge 
astfel de întrebări neînțelegă
toare pentru că ele nu dovedesc 
altceva decît o neaderentă prin
cipială la universul problematic 
al acestor cărți. Calitatea aces
tei proze noi o vedem în fap
tul că problemele „mari" sînt 
puse tocmai în termenii unei 
anumite lipse de experiență. 
Intr-un cadru de viață lipsit de 
solemnitate și patetism, într-o 
ambianță care nu pare adecvată 
marilor emoții. Problemele cele 
mai acute ale unui moment sau 
altul din ceea ce ulterior nu
mim istorie nu apar și nu se 
manifestă altfel și altunde de
cît în formele și „tiparele" vie
ții sociale curente. Individul 
nu-și trăiește istoria intr-un ca
dru special, sustras curgerii co
mune, după cum întrebările 
fundamentale despre viață, iu
bire și moarte fiecare le re

CA MIEREA E
GLONȚUL PATRIEI

mediilor care datorită situației 
militare îi cad sub ochi mai 
mult sau mai puțin întîmplă- 
tor. în foarte multe momente 
ale acestor anchete, care expri
mă un stil de viață, tînărul află 
de la diverșii săi interlocutori 
„cum este tineretul de azi", cum 
iubește, cum petrece ș.a.m.d. El 
reține și notează totul, sau aproa
pe totul, în „jurnalul" său, ferin- 
du-se de orice comentariu, 
dispus adică să la în conside
rație tot ce i se spune, adunînd 
un material destul de mare în 
care selecția este operată prin 
nuanțe imperceptibile, prin ac
cente abia sesizate. Una din 
manierele preferate de a selec

tul, starea sa potențială, des
chisă oricăror surprize, de unde 
și bruștele lui momente de in
tensă neliniște. Episodul „em
blematic" pentru ceea ce vrem 
să spunem este cel al alarme
lor false, timp de așteptare în
cordată în care oricare dintre 
alarmele false poate fi chiar a- 
ceea reală. Nu-i vorba numai de 
ascuțirea pînă la paroxism a 
simțurilor într-o asemenea stare 
de permanentă încordare ci de 
obscurul sentiment de nesigu
ranță, de veșnic sau oricînd po
sibilul încă neintîmplat care 
creează un statut special celui 
în cauză. în starea creată de 
aceste false alarme instinctul
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o reală, comuniune și comuni
care între parteneri. Această 
curioasă incapacitate a singu
rei experiențe autentice, reale, 
de a întemeia și' o cpmunicare 
reală relevă unul cititor atent 
contradicția semnificativă in 
care există personajul cărții, 
înstrăinat în chip straniu de 
propria lui experiență, acesta 
trăiește infinit mal înțelegător 
experiența istorică a altora. 
Pentru cine s-ar întreba dacă 
un tînăr lipsit de istorie poate 
să-și dea seama și să trăiască 
cu o mare intensitate anumite 
particularități șl complexe is
torice, răspunsul dat de perso
najul romanului este în chip
verosimil afirmativ. Se poate 
vorbi chiar de un anumit exces 
al acestui sentiment de care un 
tînăr se dovedește pe deplin 
capabil. In chip surprinzător. 
Excesul s-ar numi, in cartea 
lui Petru Popescu, un accent 
în plus la complexul „oboselii 
de istorie". Gestul individual, 
adesea banal șl strict întîmplă- 
tor intră intr-o exasperantă re
zonanță cu vestigiile istoriei 
depuse In straturi invizibile ce 
emană o seducție irepresibilă 
asupra tînărului personaj. Ca
pacitatea prozatorului de a ne 
transmite această presiune a 
istoriei este extraordinară 
tntrudt ea se manifestă din
colo de intensitatea teore
tică a cărții. Ea este re
simțită cu o anumită neliniș
te față de puterea limitată a 
individului de a supraviețui a- 
cestei presiuni nelimitate și a- 
caparatoare. O dorință acută de 
pace eternă, de cufundare în 
nesfirșitul somn eminescian 
vine In contradicție, ilustrativă 
pentru autenticitatea persona
jului, cu ascuțita aptitudine de 
înregistrare a prozei vieții, cu 
o curiozitate scotocitoare, veș
nic trează, cu plăcerea Juvenilă 
a anchetei morale compusă din 
datele unei observări fără cru
țare a situațiilor penibile. Lu-

crurile, peisajele, oamenii, vor
bele sint trecute în revistă de 
un ochi decis a privi critic și a 
face inventarul anacronismelor 
și deformărilor chiar atunci 
cînd ele se ascund sub forma 
vorbelor înțelepte, politicoase 
sau chiar umile. Intr-un ase
menea personaj conviețuiesc 
fără putință de reală conciliere 
tentația visării intense. ..cu 
ochii deschiși", anulată de bru
tala trezire la realitate, visarea 
vicioasă cu simțul' realității. în
demnul obscur la reverie și ne
simțirea înfrigurată a condiției 
date, reale. Posibilitatea reală, 
însă, de a înțelege personajul nu 
este dată de propria sa înțele
gere despre sine, pe care el 
n-o are, ci de modul în care ii 
vede el însuși pe ceilalți : se
creta conștiință a personalității 
se metamorfozează și operează 
prin transfer. El nu vrea să se 
înțeleagă ci să fie înțeles, pen
tru că problemele lui sint ale 
celorlalți. Anchetele între
prinse asupra acelora In mijlo
cul cărora s-a trezit trăind mai 
arată că tinărul este dispus să 
se privească cu acei ochi cu 
care este privit. Trebuie 
să-i înțeleagă mai întîi pe 
lalți pentru a înțelege cine 
și care sînt problemele lui. 
această generozitate de un 
superior izvorăște paradoxala 
„înstrăinare" de singura expe
riență pe cont propriu, iubirea, 
șl tot de aici fervoarea cu care 
se apropie și cu care resimte. 
In termeni, particulari, o expe
riență pe oare n-a trălt-o. Situa
ție complexă și delicată față de 
care prozatorul se comporta a- 
decvat, printr-un clț mai dis
cret „amestec". Probabil că toc
mai discreția și totala lipsă de 
ostentație a intervenției tre
zește suspiciunea spiritelor „so
lide" atrase de geometria teo
retică în dauna unei realități 
mai complexe și mai contradic
torii decit poate să încapă in 
această geometrie. Personajul 
romanului este posesorul unui 
sentiment al istoriei ce n-are 
nimic comun cu nostalgia bă- 
trînilor ofițeri pensionari după 
„frumoasele bătălii de altădată", 
în ciuda nepotrivirii de menta
litate care I relevă In cursul 
anchetelor pe această temă tî
nărul este Insă capabil, grație 
fondului de onestitate nealtera
tă, de o imensă înțelegere față 
de drama celor trecuți prin două 
războaie, al căror mesaj patetic 
nu e din această cauză mai pu
țin adevărat și tulburător : „Nu 
numai noi trebuie să ținem 
minte : noi o să murim iute, ce 
contează dacă ținem minte prin 
ce-am trecut, dacă nu mai avem 
somn de coșmaruri, dacă nu 
mai avem inimă să ’trăim, că 
poate ne-a ars-o războiul ? Dar 
să țină minte toți ; șl tinerii, ca 
băiatul ăsta, și toată lumea, toți 
care au fost amestecați, să ne 
păstrăm suferința, și să învă
țăm din ea, și să-i Învățăm și 
pe alții !“. Un - 
„complexul lui 
teligentă teorie a supraviețuirii 
și o subtilă demonstrare a na
turii inevitabil istorice, obiectiv 
determinate In anumite forme 
șl nu altele, a patriotismului.

Petru Popescu este 
puținii prozatori de azi 
abordînd cu succes teme 
stringentă actualitate 
nește de la cîteva 
reale pentru a 
pură a dezbaterii 
invers, surprinde 
proprietate acțiunea unor 
actuale în termenii 
nități specifice. __  ___
fortănt să descoperi la un au
tor tînăr atîta pasiune, dirijată 
de un matur dlscernămînt. pen
tru înțelegerea nu pur și simplu 
a problemelor sau a ideilor, dar 
a umanității care-și pune aceste 
probleme.

deci 
cei- 
este 
Pin 
tip

alt mesaj este 
Decebal", o in-

dintre 
care 

de o
por- 
date 
zona

nu 
sumare 

fugi în 
teoretice ci. 
cu finețe și 

idei 
unei uma- 

Este recon-

Am cel puțin satisfacția că, 
după trei zile de frămîntări 
și asocieri care de care mai 
absurde, mi-am adus aminte, 
în sfîrșit, unde l-am văzut 
pe Mielu prima oară : în 
mașina 77, sigur că da !...

Lume multă, coate multe, 
vorbe mai mult scurte decît 
sonore, mă rog, ca la 5,30 în
tr-o luni de dimineață. Cei 
doi cu care era. s-au urcat 
mai întîi. Mielu, ultimul, de 
nu se mai închidea ușa.

— Avansați înainte, face 
el, cu pletele-n vînt. Mai 
este un domn pe scară 1

„Bună", îmi zic. I-o cum
păr...

Mielu poartă părul lunguț, 
de-i acoperă urechile. L-am 
văzut mai de aproape după 
Podul Constanța, cînd a prins 
un loc chiar vizavi cu mine, 
pe scaunul de deasupra ro
ții. Frumușel 
lungă, croită 
de colonel, 
unde venea ? 
casatoarea la 
care, rămași în picioare, 
gă Mielu, rîdeau de cine 
ce vorbe de duh spuse la u- 
reche.

— Nu luați bilete ? îndrăz
nește femeia către cei doi 
care erau mai aproape.

— Sîntem cu domnii’, îl a- 
rată pe Mielu unul din ei.

Mielu, dojenitor, către ei :
— Mă copii, mă, se poate 

să faceți hiatul la modul a- 
cesta ? Ce spun, mă, tovarășii 
din jurul vostru ? ..

S-a ridicat agale, s-a prins 
de sus, și-a strecurat anevoie 
degetele în buzunarul tăiat 
orizontal al pantalonilor gal
beni, reiați, strîmți, și cu șli- 
țul scurt.

— Domniță, băieții sint cu 
mine...

Domnița trage sertarul și 
scoate biletele multe și mici, 
legate cu elastic.

— Pînă unde mergeți ?
— Pînă la o tanti de-a mea, 

să mțncăm acritură ! E ne
cesar — replică Mielu cu 
mină In doi peri, de mucalit 
care poate să scoată și 
la fel de mari...

Rîdeau cei doi, cu 
poftă. Am rîs și eu, în 
mea. au zîmbit și alții.

— Nea Mieluță ești dă mi
lioane, dom’ne, ce mai !... Le 
dai mari, dom’ne...

— Domniță scumpă, nu te 
rupăra pe băieții, cît costă 
pîn’la cap. domniță scumpă ?

— Un leu...
— Dă-mi trei, pîn-n la ge

nunchi !
Rîdeau băieții, iarăși.
— Nea Mieluță, ai scheme 

dă milioane, dom’ne. Dai 
clase oricui !

— Dau. Mai ales la itebiști 
le dau scheme frumoase, că 
nu-i iert, dom’ne. Ce, o- 
prește vr-unu cînd îți arde 
buza ? îți pleacă de sub

FOILETON

băiat. Haină 
frumos, umeri 
lavalieră. ~ 
Se uita și 

el și la cei

De 
în
doi 

lîn- 
știe

nas !.. Sau te iartă cînd e să 
depui suma ? Aș...

Apoi mai încet, numai pen
tru ei trei :

— Eu îi ard, da’ fin, de nu 
se văd...

Au coborît la gară, și-am 
înțeles că cel puțin Mielu era 
student. Spunea ceva de 
cursuri, că azi nu merge, că 
lunea de obicei școala 
e oha, că-i obosit, că 
tura e totuși o idee 
sală...

ia el 
acri- 
colo-

★
Era exact acum trei __ ,

într-un troleu 82, pe-aproape 
de Casa Scînteii. Scria pe o 
plăcuță : Turul 27. Cam plin, 
că erau primele ore ale du- 
pă-amiezii. Stăteam cu o 
mină sus pe bară, aproape 
de șofer. Secvența a durat 
doar 10 secunde...

Mașina grea, s-a opintit în

zile,

C. STANESCU

VIOREL RABA

I

sacri*
PLANTS

primele contacte. De pe tro
tuarul de vizavi, traversind 
scuarul dublu, exact din stin
gă șoferului, țîșnește un tî
năr bine făcut. Era în pan
taloni galbeni, reiați, strîmți 
și cu șlițul scurt. Făcea și 
semne cu mina. Cam 30 de 
metri mai avea. Șoferul, un 
tinerel blond, a oprit ca la 
comandă. Tînărul nostru 
sprinta sec, cum se zice. Se 
vedea cît de colo că era în 
criză de timp. îl văd pe bă
iatul de la volan că scrie cu 
degetul, pe aburul ferestrei 
laterale, un 82 întors pe dos, 
să-1 poți citi pe dinafară. 
Poate omului îi trebuia un 
81 și-atunci fugea degeaba...

L-a așteptat tinerelul blond 
de la volan...

Mieluță a fugit — și toți 
degeaba. 
-1. Am 

i-a 
ușa

l-am așteptat — 
Lui nu-i trebuia 82-ul. 
înțeles asta cînd Mielu 
strigat șoferului prin _T_ 
deschisă special pentru el :

— Liber maistre, n-am 
treabă cu matale !...

...Am mers lingă șofer ur- 
mărindu-1 cum conducea, 
cum aștepta uneori, cu răb
dare. pe cite unul. M-am 
încălzit parcă și eu, din o- 
menia lui.

— Te superi dacă as vrea 
să te cunosc ? am îndrăznit.

— De loc, Onisei și loan. 
Pe tine ?

— Mielu... și Popescu — 
am bîiguit.

Desen de: C. TAB ACU

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

„DRUM 
DE FIER

mare 
barba

altele,

de: O. ANDRONICDesen

ORIZONTAL : 1) Marchează 
mitele permise pentru încărcătura 
vagoanelor de C.F.R. deschise — 
Intr-un fel, chiar depoul. 2) Prin
tre acele C.F.R.-ului (singp — 
Ține trenul lingă gară. 3) Cîteva 
și în „Trenul fantomă" (sing.) — 
Pe o parte sau pe alta a trenului 
— Rece ! 4) A înlătura surplusul 
de apă dlntr-o regiune — „învă
luie" locomotiva și vagoanele (pi).
5) Tren special — A reteza oblic.
6) Porții de cărbune pentru loco
motivă — Semnale periculoase 7) ” ... - . -nu

O 
Cu 

9) 
de

Atenție la început — Cal, dar 
putere — Măsură agrară. 8) 
parte din personalul C.F.R. — 
toate arterele de cale ferată. 
Poftește — In „certificatul 
naștere" al locomotivei. 10) oprește 
trenul fără să simți — Anunțate 
prin fluierul locomotivei. 11) In 
cărbunii pentru locomotivă — 
Roată, extrem de mică. 12) In fine, 
expres — Semafor — Situația în 
care se află locomotiva.

VERTICAL : 1) Cu opriri și făr4 
opriri de trenuri (sing.) — Lucra
re, de ridicare a unui teren la ni
velul construcției unei căi ferate 
— „Agățați" — Poate fi și cefe
rist. 3) In stratul de sub traversele 
de cale ferată — Căi ferate. 4) In

marfar — Tutun de bună calitate
— Radu Florea. 5) Cînd roțile lo
comotivei se învîrtesc pe ioc — 
In vîrful agiei. 6) Se transformă 
în Academia de Științe Economi
ce — In viraje ! — Ion Radu. 7) 
Se execută în vederea realizării 
unei căi ferate (pl.). 8) Fixă în 
vagoanele de cale ferată — Ion 
Udrea, 8)... Manta — Nu același — 
In locomotive, reci și calde (slng.). 
10) Afară dar nu de tot — Cu 
trenul din an în paști — Terenul 
Rapidului. 11) Trenurile de după 
miezul nopții — Aproape marșrut
— Timp (reg.). 12) Vizibil în în
semnele căilor ferate — Șinele de 
cale ferată.

I. ALEXANDRU

h

I
I
I
I



țepjr •rrwxpwțnțBȚȘgȚt
■■

'SÎMBĂTĂ 27/ MARTIE 1971„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5

ADUNAREA CONSACRATĂ ANIVERSĂRII COMUNEI DIN PARIS

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din pag. I) 

care brăzdează, actualmente, 
orînduirea capitalistă. In con
dițiile în care sărăcia și ne
dreptatea socială constituie 
încă o realitate pe cele mai 
multe meridiane ale globului, 
idealurile socialiste sînt în mă
sură să dea un sens limpede, o 
finalitate precisă luptei sutelor 
de milioane de oameni din 
lumea întreagă care năzuiesc 
la o viață mai bună.

Tovarăși,
Fenomenul pe care l-a re

prezentat Comuna în istoria u- 
niversală poate fi explicat nu
mai situîndu-1 în contextul 
împrejurărilor în care a avut 
loc, împrejurări ce au purtat 
amprenta nivelului de dezvol
tare economică, socială, poli
tică și a tradițiilor societății 
franceze din secolul al 
XIX-lea.

Un element caracteristic al 
acestei dezvoltări 1-â constituit 
formarea unui proletariat tot 
mai puternic și mai combativ, 
cu o tot mai clară conștiință a 
intereselor sale de clasă. încă 
în timpul Revoluției Franceze, 
proletariatul, deși lipsit de o 
ideologie și o politică proprie, 
s-a manifestat pe arena vieții 
Politice ca forța de masă cea 

j'ai activă, insuHnd vigoare 
luptei revoluționar-democra- 
tice purtate în numele idealu
rilor de libertate, egalitate, 
fraternitate. în deceniile urmă
toare, rolul lui în societate 
s-a accentuat mereu, pe mă
sura sporirii numerice, a creș
terii, o dată cu dezvoltarea 
industriei, a ponderii muncito
rilor de fabrică. Pe baricadele 
revoluțiilor din 1830 și 1848, ca 
și în alte bătălii sociale, pro
letariatul și-a formulat din ce 
în ce mai răspicat propriile re
vendicări — conștiința sa po
litică, precum și organizarea 
sa primind noi impulsuri sub 
influența ideilor socialismului 
științific, care au început a fi 
răspîndite în Franța îndeosebi 
după crearea Internaționalei 
I-a de către Marx și Engels.

Comuna, marcînd ridicarea 
clasei muncitoare la rolul de 
deținătoare a puterii politice 
în societate, s-a înscris, în or
dinea firească a acestei evo
luții, ca treapta cea mai 
înaltă atinsă de lupta revolu
ționară a proletariatului fran
cez în secolul trecut.

Cauzele proxime ale instau
rării Comunei sînt legate, așa 
cum se știe, de grava criză po
litică pe care a cunoscut-o 
Franța în urma înfrîngerii su
ferite în războiul din 1870 cu 
Prusia, criză ce a dus la pră
bușirea regimului lui Na
poleon al Hl-lea și instau
rarea, la 4 septembrie 1870, 
a celei de-a treia repu
blici. Faptul că noul guvern 
al lui Thiers, în loc să între
prindă măsuri energice pentru 
a opri înaintarea armatelor 
prusiene spre Paris, a capitu
lat în fața cotropitorilor, sa- 
crificînd interesele fundamen
tale ale Franței, integritatea 
ei teritorială, a stîrnit o pro
fundă indignare în rîndurile 
maselor largi populare, hotă- 
rîte să apere cu arma în mînă 
libertatea patriei. Această in
dignare a răbufnit într-o ade
vărată revoltă atunci cînd gu
vernul a trecut la acțiuni de 
reprimare a poporului înarmat.

Dînd expresie sentimentelor 
-Sriotice ce însuflețeau na- 
,țnea franceză, proletariatul 

r jrizian s-a afirmat ca forță 
socială în stare să-și asume 
răspunderea organizării luptei 
pentru apărarea capitalei ase
diate. Tocmai prin identifica
rea sa cu interesele naționale 
majore, prin fermitatea cu 
care s-a angajat în luptă, el 
și-a cîștigat încrederea și 
sprijinul maselor largi nepro
letare, ceea ce i-a dat posibi
litatea să preia în mîinile sale 
puterea în stat. Cu începere de 
la 18 martie 1871 — ziua în 
care detașamentele înarmate 
ale muncitorilor, zădărnicind 
încercarea guvernului bur
ghez de a dezarma Garda Na
țională, au ocupat principalele 
instituții, iar guvernul lui 
Thiers s-a refugiat ,1a Ver
sailles — Parisul s-a aflat sub 
conducerea Comitetului Cen
tral al Gărzii Naționale. Cum 
se arăta întrrun manifest al 
acestuia, „proletarii din Paris 
în mijlocul înfringerilor și tră
dării claselor stăpînitoarc, au 
înțeles că a sunat ceasul 
cînd trebuie să salveze si
tuația, luînd în propriile 
lor mîini conducerea tre
burilor politice... Ei au în
țeles că este datoria lor 
cea mai înaltă și dreptul lor 
absolut să se constituie stăpîni 
ai propriei lor soarte și să 
preia puterea de stat". Și este 
de remarcat că noua putere a 
fost recunoscută de populația 
muncitoare a Parisului ca pro
pria sa putere — după cum au 
arătat alegerile desfășurate în 
ziua de 26 martie pe baza vo
tului universal, și apoi entu
ziasmul mulțimii adunate la 
28 martie în fața străvechii 
clădiri a primăriei, l’Hotel de 
Viile, pentru a saluta procla
marea solemnă a Comunei. în
săși componența Consiliului 
Comunei, în care alături de 
cunoscuți fruntași ai proleta
riatului, s-au aflat numeroși 
intelectuali, precum și expo- 

nenți ai micii burghezii, a a- 
testat caracterul larg reprezen
tativ al noii. puteri, întruchi- 
pînd rolul conducător al prole
tariatului, aliat cu toate cele
lalte pături și categorii sociale 
care formau populația munci
toare a Parisului.

Este bine știut că activitatea 
Comunei a fost limitată atît 
în timp — datorită existenței 
scurte de numai două luni și 
jumătate’ —, cît și în spațiu
— raza sa de acțiune nereu
șind să depășească cadrul Pa
risului. încercările de a In
staura Comuna în alte mari 
orașe ale Franței, după exem
plul Capitalei, au eșuat, Pari
sul rămînînd astfel izolat în 
luptă, și cu dușmanul la porți
le sale. în plus, proletariatul 
din acel timp era lipsit de ex
periența conducerii politice a 
societății, pus pentru prima 
oară în situația de a soluțio
na probleme de stat. Este cu 
atît mai remarcabil faptul că 
în aceste împrejurări deosebit 
de dificile, guvernarea Comu
nei a făcut să apară, să prin
dă contur fizionomia unui nou 
tip de putere politică, necu
noscută pîpă atunci în istorie
— o putere âparținînd poporu
lui și ac'ftonînd împreună cu 
el, pentru împlinirea năzuin
țelor de libertate, dreptate și 
progres social.

Astfel, Comuna a pășit din 
capul locului la înlăturarea 
vechii mașini de stat și la 
crearea unui organism înteme
iat pe principiile eligibilității 
și răspunderii nemijlocite a 
tuturor slujitorilor săi în fața 
maselor. în cadrul Comunei, 
democrația reprezentativă, ri
dicată ea însăși pe un plan su
perior, s-a îmbinat cu demo
crația directă, realizată prin 
punerea principalelor proble
me și măsuri — sociale, poli
tice, militare — în dezbaterea 
adunărilor publice, prin atra
gerea maselor celor mai largi 
la opera de conducere a sta
tului. Este ceea ce avea în ve
dere Lefrancais, membru al 
Comunei, cînd proclama ca 
„obiectiv principal" al mișcă
rii comunarde acela „de a în
credința cetățenilor înșiși, prin 
adunările lor de cartier, grija 
de a-și reglementa propriile 
lor interese colective și loca
le". Era, evident, un mod nou 
de a concepe democrația, în 
măsură să-i asigure un carac
ter real, ca expresie a suvera
nității poporului, să o trans
forme într-o adevărată pavăză 
împotriva oricărei încercări de 
autonomizare a puterii de stat 
față de societate, de transfor
mare a statului, a instituțiilor 
sale, din slujitori ai societății, 
în stăpîni ai ei. Aflăm în a- 
ceasta, fără îndoială, unul din 
cele mai prețioase elemen
te din experiența Comunei, 
prin care ea și-a cîștigat ne
pieritoare merite în fața con
temporanilor, ca și a posteri
tății.

întreaga dimensiune a conți
nutului profund democratic al 
Comunei ne-o dezvăluie măsu
rile pe care ea le-a înfăptuit 
sau și-a propus să le înfăptu
iască în domeniul social-econo
mic. Este de observat că în 
stabilirea acestor măsuri, Co
muna n-a pornit de la utopii, 
de la visuri fanteziste, ci de la 
situația obiectivă de fapt, de 
la problemele decurgînd din 
condițiile economice și sociale 
ale societății franceze — pro
bleme cărora, în virtutea ca
racterului ei de guvern al 
muncitorilor, le-a căutat o so
luționare conformă cu intere
sele clasei muncitoare. Meri
tă amintite în acest sens tre
cerea în administrarea asocia
țiilor muncitorești a tuturor 
întreprinderilor părăsite sau 
închise de patroni, punerea 
sub controlul de stat și al 
muncitorilor, a întreprinderi
lor furnizoare ale statului. A- 
semenea măsuri trebuiau să 
constituie pași către organiza
rea muncii pe baza asociații
lor solidare, cu capital colectiv 
și inalienabil — după cum glă- 
suia un document al Comu
nei —, către marele țel de 
perspectivă al proletariatului
— eliberarea socială a mun
citorilor, suprimarea exploată
rii omului de către om ; ele 
sînt semnificative pentru sen
sul socialist în care se dez
volta guvernarea poporului de 
către popor. De remarcat că în 
înfăptuirea lor, Comuna s-a 
sprijinit pe sindicate, al căror 
rol, ca organizații ale clasei 
muncitoare, l-a apreciat ca 
primordial în opera de edifi
care a noii societăți, în aceas
ta găsindu-și expresie, o dată 
mai mult, profundul ei demo
cratism.

Comuna a avut conștiința 
importanței propagării cultu
rii pentru dezvoltarea — ime
diată și de perspectivă — a 
societății franceze. Aceasta S-a 
reflectat în faptul că ea a sta
tuat pentru prima oară, ca un 
principiu de bază în organi
zarea activității de instruire a 
populației, principiul învăță- 
mîntului laic, gratuit și obli
gatoriu. Chiar în condițiile a- 
sediului, ale nenumăratelor di
ficultăți pe care le-a avut de 
înfruntat, Consiliul Comunei a 
găsit timp pentru a se ocupa 
concret de problemele. învăță- 
mîntului și ale culturii de 
masă. Semnificația principială 

și practică a unor asemenea 
preocupări și înfăptuiri este 
deosebită, dat fiind că, nu nu
mai emanciparea socială, ci și 
emanciparea politică a omului 
solicită un înalt grad de cultu
ră și instruire. Istoria a înve
derat că, înfăptuirea democra
ției, îndeosebi a democrației 
directe, manifestarea multila
terală a personalității în viața 
socială sînt condiționate în cea 
mai mare măsură de ridicarea 
nivelului de cultură al mase
lor muncitoare. Numai astfel 
devin posibile creșterea co
eficientului de activitate con
știentă, deliberată a oamenilor 
în cadrul societății, exercitarea 
spiritului lor critic, participa
rea reală a fiecărui cetățean, 
cu întreaga capacitate de gîn- 
dire și inițiativă de care este 
capabil, la opera de guver
nare.

Prin componența, ca și prin 
politica sa, Comuna a repre
zentat o guvernare cu adevă
rat națională, răspunzînd in
tereselor fundamentale ale po
porului francez. In același 
timp, ca guvernare muncito
rească și campioană îndrăz
neață a eliberării oamenilor 
muncii, ea a înfăptuit o operă 
cu adevărat internațională, 
corespunzătoare aspirațiilor 
proletariatului, și ale celor ce 
muncesc din întreaga lume, și 
în măsură să stimuleze lupta 
lor revoluționară. De aceea 
reacțiunea internă și interna
țională a văzut în Comună o 
amenințare pentru interesele 
ei. Bismark a recunoscut fățiș 
aceasta, atunci cînd declara 
reprezentantului guvernului 
burghez al lui Thiers că exis
tența Comunei era în ,a- 
ceeași măsură primejdioa
să pentru burghezia ger
mană, ca și pentru cea 
franceză. Este ceea ce a deter
minat, în ultimă instanță, coa
lizarea împotriva Comunei a 
guvernului burghez de la Ver
sailles cu cotropitorii germani. 
Se știe cît de sălbatică, de 
feroce a fost represiunea dez
lănțuită de burghezie. Zecile 
de mii de arestări, execuțiile 
în masă, cărora le-au căzut 
victimă, alături de comunarzi, 
alte mii și mii de cetățeni, fe
mei și copii, vînătoarea împo
triva conducătorilor Comunei 
pentru ca nici unul să nu sca
pe cu viață — vor rămîne 
pentru totdeauna ca un zdro
bitor act de acuzare la adresa 
forțelor contrarevoluției. în 
schimb, faptele comunarzilor, 
care au rezistat pînă în ultima 
clipă pe baricadele Parisului, 
apărînd cu prețul vieții fie
care cartier și fiecare stradă, 
vor vorbi peste veacuri despre 
eroismul proletariatului, des
pre abnegația și spiritul de 
sacrificiu pe care le inspiră 
maselor muncitoare cauza no
bilă a libertății naționale și 
sociale.

Văzînd în existența și opera 
istorică a Comunei mlădițe 
ale unei societăți mai drepte, 
oamenii iubitori de libertate și 
progres de pretutindeni și-au 
manifestat deplina solidaritate 
cu ea. Este bine știut că pen
tru instaurarea și apărarea 
Comunei au luptat numeroși 
militanți revoluționari din alte 
țări. Sentimentele de caldă 
simpatie față de lupta comu
narzilor și-au găsit expresie, 
de asemenea, în mitingurile și 
demonstrațiile desfășurate în 
toate colțurile Europei, în va
lul de proteste care s-a ridicat 
în întreaga lume împotriva 
sîngeroasei represiuni.

Tovarăși,

Evocînd această filă din 
cartea marilor tradiții ale pro
letariatului internațional, se 
cuvine să stăruim cîteva clipe 
asupra manifestărilor româ
nești de solidaritate cu Co
muna, care pun în evidență, o 
dată mai mult, profundul ata
șament al forțelor democra
tice, progresiste din țara noas
tră față de idealurile de liber
tate și dreptate socială. Pe 
primul plan al acestor mani
festări se situează participarea 
a numeroși români — înde
obște tineri care se aflau la 
studii în Franța — la luptele 
pe baricada Comunei, alături 
de revoluționarii francezi. 
Și-au înscris astfel pentru tot
deauna numele între cele ale 
eroicilor comunarzi, loan Cer- 
nătescu, Constantin Haralam- 
bie, Gheorghe Rojniță, Ale
xandru Cociu, Mihai Geor
gescu, Vasile Steriade, Con
stantin Polichronu, Nicolae 
Ursulescu, Dimitrie Dobrescu, 
Constantin Manolescu, Con
stantin Cantacuzino, Adolf 
Goldstein, Ulea Dimitrie, A- 
lexandru Sabadiu, Mircea Ro- 
setti și alții.

în România, guvernarea Co
munei, ca și epopeea apărării 
ei ău fost urmărite cu deosebit 
interes și admirație de opinia 
publică democratică. In presa 
vremii au apărut numeroase 
articole care dădeau glas a- 
cestor sentimente.

O puternică înrîurire a avut 
Comuna asupra mișcării mun
citorești din țara noastră care 
în acel timp parcurgea proce
sul de constituire ca forță po
litică de sine stătătoare, de 
însușire a socialismului știin
țific, afirmîndu-se tot mai ho- 
tărît pe arena social-politică. 
Ea a întărit încrederea mili- 
tanților socialiști în ideile mar

xiste ca idei viabile, posibil de 
înfăptuit, a favorizat difuzarea 
lor în mase. Mișcarea munci
torească din România a încor
porat organic sărbătorirea Co
munei în tradițiile ei, impri- 
mînd de fiecare dată acestei 
sărbătoriri caracterul unor am
ple manifestări politice, de a- 
firmare a propriilor năzuinți 
de libertate și progres social. 
Pentru a ilustra înaltele apre
cieri de care s-a bucurat întot
deauna, exemplul Comunei, 
sînt semnificative rîndurile a- 
părute in ziarul „Munca" din 
martie 1891, cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a acesteia: 
„Adînc recunoscători celor 
care, pentru prima oară în 
secolul nostru, au ridicat stea
gul luptelor de clasă, pătrunși 
pînă în adîncul inimii de drep
tatea cauzei lor, indignați de 
cruzimea și sălbăticia cu care 
au fost măcelăriți, venerăm 
memoria victimelor din 24 mai, 
autorii lui 18 martie. Noi în
scriem în calendarul Revolu
ției ziua de 18 martie ca o zi 
măreață și sublimă. în fața 
burgheziei care nu îndrăznește 
să discute trecutul, noi înălțăm 
aniversarea zilei de 18 martie 
ca un spectru expiator".

Solidaritatea caldă cu cauza 
Comunei s-a înscris în tradi
țiile internaționaliste ale miș
cării noastre muncitorești; care 
străbat ca un filon prețios în
treaga sa istorie. Aceste tra
diții au căpătat un conținut 
și mai bogat, o nouă strălu
cire de-a lungul celor cinci 
decenii de glorioasă existență 
a Partidului Comunist Român, 
care a preluat și ridicat pe o 
treaptă superioară tot ceea ce 
a fost mai bun, mai valoros în 
experiența vechii mișcări so
cialiste.

Stimați tovarăși,

Guvernarea Comunei din 
Paris a format, se știe, obiec
tul unei analize multilaterale 
din partea lui Marx, Engels, 
Lenin. Ei au remarcat, pe 
bună dreptate, că prin creația 
sa concretă, răspunzînd unor 
necesități reale, Comuna a dat 
mai multă substanță și limpe
zime ideilor asupra revoluției 
și construcției socialiste decît 
o sută de programe pe hîrtie. 
Din insuficiențele, ca și din 
meritele Comunei, din meca
nismul și modul ei de guver
nare, clasicii marxism-leninis- 
mului au desprins concluzii de 
o înaltă valoare teoretică 
și practică pentru strategia și 
tactica mișcării revoluționare 
a proletariatului, pentru cuce
rirea puterii politice de către 
clasa muncitoare și aliații săi 
firești în revoluție, pentru o- 
pera de edificare a societății 
noi, socialiste. Aceste conclu
zii au fost și continuă să fie 
îmbogățite pe baza experienței 
acumulate de mișcarea mun
citorească și, în general, de 
mișcările sociale de pe întreg 
cuprinsul globului.

în secolul care ă trecut de 
la Comuna din Paris, sub im
pulsul progreselor dobîndite 
de societate, al amplificării 
luptei revoluționare pe arena 
mondială, în viața omenirii 
s-au produs profunde mutații 
— pe plan economic, social, 
politic, cultural. Lumea s-a 
schimbat mult și se schimbă 
din ce în ce mai mult, urmînd 
în virtutea legităților care gu
vernează evoluția societății, li
nia, uneori sinuoasă, a progre
sului istoric.

Un moment crucial în via
ța omenirii l-a constituit Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie care a marcat în
ceputul procesului de trecere 
de la capitalism la socialism, 
înfăptuită de clasa muncitoa
re din Rusia, aliată cu masele 
țărănești, sub conducerea par
tidului comunist, Revoluția din 
Octombrie a produs o adîncă 
breșă în sistemul mondial al 
imperialismului, dînd naștere 
primului stat socialist, Uniu
nea Sovietică. Experiența Re
voluției din Octombrie a rele
vat importanța pe care o are 
pentru înfrîngerea claselor ex
ploatatoare existența partidu
lui revoluționar al clasei mun
citoare, temeinic organizat, ca
pabil să organizeze și să con
ducă masele spre țelurile pre
conizate.

După cel de-al doilea răz
boi mondial harta social-poli
tică a lumii a cunoscut noi și 
fundamentale schimbări. Ca 
rezultat al victoriei revoluției 
socialiste într-un șir de țări 
din Europa și Asia, sfera de 
dominație a imperialismului 
s-a restrîns mai mult, s-au des
chis noi perspective pentru 
progresul omenirii. O deose
bită însemnătate internaționa
lă, cu profunde influențe asu
pra evoluției omenirii în epo
ca noastră, o are victoria revo
luției populare în China, con
stituirea marelui stat socialist 
chinez. Sub conducerea parti
dului nostru comunist a trium
fat lupta revoluționară dusă de 
clasa muncitoare, de masele 
largi ale poporului, care au 
cucerit puterea de stat, au fău
rit noua orînduire socială în 
România. Revoluția socialistă 
a ieșit, de asemenea, victorioa
să în alte țări europene — Al
bania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, precum și în 
țări asiatice — R.P.D. Coreea

nă, Mongolia, R. D. Vietnam. 
Un eveniment cu deosebite 
semnificații il constituie fău
rirea primului stat socialist de 
pe continentul american — Re
publica Cuba- Formarea siste
mului socialist mondial, edifi
carea noii orînduiri în țările 
socialiste, exercită o influență 
activă asupra dezvoltării pro
gresiste a societății umane. 
Statele socialiste au realizat 
progrese remarcabile în toate 
domeniile ; ele se află în pre
zent într-un stadiu superior 
de dezvoltare, cînd în fața lor 
se ridică probleme noi, deose
bit de complexe.

In cadrul forțelor mondiale 
ale socialismului se numără 
clasa muncitoare de pretutin
deni, ale cărei rînduri au cres
cut considerabil, partidele co
muniste și muncitorești care 
ființează în aproape toate ță
rile lumii ; comuniștii se si
tuează în rîndul celor mai cu
rajoși luptători pentru liber
tate, independență națională, 
democrație și progres social. 
Sub loviturile mișcării de eli
berare națională a popoarelor, 
care a căpătat o amploare și o 
forță fără seamăn, s-a năruit 
sistemul colonial. Zeci și zeci 
de popoare, constituindu-și 
state de sine stătătoare, s-au 
ridicat la o viață nouă, depun 
eforturi pentru lichidarea îna
poierii moștenite de la colo
nialism, pentru propășirea e- 
conomică și culturală. In ță
rile Americii Latine au loc 
profunde mișcări sociale și a- 
prige lupte pentru apărarea 
independenței naționale. S-au 
produs schimbări importante 
în țările capitaliste dezvoltate, 
atît în nivelul forțelor de pro
ducție, cît și în structura so
cială și în raporturile de cla
să. La lupta împotriva mono
polurilor, a imperialismului, 
pentru progresul societății și 
apărarea păcii participă mun
citori, țărani, pături mijlocii 
ale populației, cercuri largi 
ale intelectualității, mase de 
femei, tînăra generație, forțe 
social-politice dintre cele mai 
diverse. Desigur, nu poate fi 
subapreciat faptul că în zilele 
noastre forțele reacțiunii se o- 
pun prin toate mijloacele pro
gresului social, recurg la pre
siuni de tot felul, la amestecul 
brutal în treburile altor state, 
mergind pînă la intervenții 
militare, pentru a-și menține 
sau redobîndi dominația. Acea
stă politică întîmpină o îm
potrivire tot mai viguroasă 
din partea popoarelor, decise 
să-și apere ființa națională, 
suveranitatea de stat, dreptul 
de a-și făuri viața liberă la 
care năzuiesc.

Tabloul lumii contemporane 
se înfățișează privirilor noas
tre extrem de complex și con
tradictoriu, evidențiind o va
rietate infinită de condiții, de 
la cele istorice, economice și 
politice, la cele sociale și na
ționale. Alături de state care 
realizează indici excesiv de 
înalți ai producției și consu
mului socotite pe un locuitor, 
se află state cu o economie 
mult subdezvoltată și în care 
covîrșitoarea majoritate a 
populației trăiește în cea mai 
cruntă mizerie, iar între aces
te extreme — state cu o dez
voltare apropiată fie de unele, 
fie de celelalte. Diapazonul orj 
ganizării sociale pe glob este 
și el foarte larg — de la na
țiuni pe deplin mature, aflate 
pe o înaltă treaptă de dezvol
tare, la comunități tribale, sau, 
din unghiul de vedere al for
mației social-economice — 
de la țări care înalță edificiul 
celei mai înaintate orînduiri, 
socialismul, pînă la țări în 
care continuă să existe rămă
șițe ale sclavajului, amintind 
de starea omenirii în urmă cu 
milenii. Fiecare popor, fiecare 
țară încorporează în realitățile 
contemporane ce-i sînt speci
fice tradiții proprii în cele mai 
diverse planuri ale existenței 
sociale, tradiții care și-au pus 
și continuă să-și pună pu
ternic pecetea asupra evolu
ției sale, asupra modalităților 
în care concepe și realizează 
progresul. întreaga lume, prac
tic toate compartimentele vie
ții sociale se află, direct sau 
indirect, sub incidența revolu
ției științifico-tehnice care 
determină, cum se știe, conse
cințe dintre cele mai surprin
zătoare, transformări radicale 
ce se succed în perioade -de 
timp nebănuit de scurte.

Dată fiind enorma diversita
te de condiții de la o țară la 
alta și de la un moment isto
ric la altul, apare clar că lupta 
popoarelor pentru eliberarea 
națională și socială, pentru 
făurirea societății noi, libere 
de exploatare și asuprire, nu 
se poate desfășura după un 
model unic, după o rețetă u- 
niversal-valabilă. De altfel, 
procesul revoluționar mondial 
a dezvăluit și va dezvălui, fără 
îndoială, pe măsura dezvoltă
rii lui, o multitudine de căi, 
forme și metode de realizare 
a progresului social, și chiar 
concepții diferite în legătură 
cu o problemă sau alta. Aveau 
perfectă dreptate Marx și En
gels cînd arătau că realitatea 
concret-istorică este aceea care 
determină condițiile emancipă
rii proletariatului, că „tezele 
teoretice ale comuniștilor nu

se bazează nicidecum; pe idei 
sau principii inventate (sau des
coperite de cutate sau cutare 
reformator al lumii. Ele nu 
sînt decît expresia generală a 
condițiilor efective ale luptei 
de clasă existent^, ale mișcării 
istorice" (Marx și Engels, ope
re vol. IV, ed. 2, Ed. Politică, 
1963 p. 479).

în această optică, întemeie
torii comunismului științific 
n-au ezitat să califice drept 
contrare cerințelor progresului 
pozițiile celor cape „păstrează 
neclintite vechiKe concepții 
fără a ține seama de dezvolta
rea istorică a proletariatului".

Faptele învederează că suc
cesul luptei revoluționare este 
posibil numai în, măsura 5n 
care forța politicălde avangar
dă își elaborează-de sine stă
tător strategia și tactica, por
nind de la situația concretă 
din țara respectivă și etapa 
dată, de la cunoașterea, parti
cularităților interne specifice 
și a cerințelor vieții, ținînd 
cont, firește, de contextul in
ternațional. Desigur, pentru 
fiecare partid în parte, ca și 
pentru mișcarea comunistă și 
muncitorească în ansamblu, 
sînt și vor fi întotdeauna1 utile, 
profitabile, schimbul sistema
tic de păreri, studierea reci
procă a experienței și a rezul
tatelor dobîndite în edificarea 
socialismului, discuțiile teore
tice pe probleme economice, 
politice și sociale, în spirit de 
egalitate și înțelegere reci
procă.

Multitudinea de experiențe 
posibile în domeniul progresu
lui social, deci și al revoluției 
și construcției socialiste, duce 
și la o altă concluzie foarte 
importantă. în zilele noastre, 
dezvoltarea gîndirii marxist- 
leniniste, ca o concepție și 
metodă științifică de orientare 
principială a maselor, a orga
nizațiilor politice care le con
duc, nu poate fi decît o operă 
colectivă de mare amploare, 
realizată cu participarea tutu
ror partidelor comuniste și 
muncitorești, printr-un efort 
continuu de generalizare teo
retică a fenomenelor sociale, a 
faptelor de viață, a tot ceea ce 
creează mai nou, înaintat ge
niul uman, științele și artele 
zilelor noastre, aflate ele înse
le într-o continuă devenire, 
sub impulsul dinamic al 
schimbărilor din societate.

Tovarăși,

Este bine cunoscută preocu
parea statornică a Partidului 
Comunist Român pentru fun
damentarea liniei sale politice, 
a programului său de activi
tate, plecînd de la studierea 
sistematică și minuțioasă a 
realităților interne și interna
ționale în care construim so
cialismul, pentru a găsi soluții 
adecvate acestor realități, 
privite în dinamica lor. Iar 
dezvoltarea cu succes a con
strucției socialiste, realizările 
de seamă obținute în toate do
meniile vieții economice și so
ciale confirmă în modul cel 
mai elocvent justețea politicii 
partidului, reflectă spiritul 
realist, creator, în care este a- 
bordată întreaga problematică 
a edificării noii orînduiri.

în organizarea și conducerea 
revoluției și construcției socia
liste, partidul s-a călăuzit după 
concepția marxist-leninistă 
despre socialism, ca orînduire 
în care proletariatul, eliberîn- 
du-se pe sine, eliberează în
treaga societate, în care tot ce 
se înfăptuiește trebuie să aibă 
drept rațiune supremă desăvîr- 
șirea bunăstării materiale și 
spirituale a omului, asigurarea 
libertății, dezvoltarea și afir
marea plenară a personalității 
fiecăruia. Această concepție 
și-a găsit o reflectare fidelă în 
programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, cuprinzător fundamen
tat teoretic și practic în rapor-

FȘ tul prezentat la Congresul al 
;X-lea <al partidului, de către 
tovarăsjul Nicolae Ceausescu. 
Pentru a atinge obiectivul 
strategic, stabilit, avem > în ve
dere /în egală măsură Mezvol- 

, tarea și modernizarea (rapidă a 
forțelor de producție, perma- 

, nerata expansiune a’ științei, 
înyățămîntului și culturii, per
fecționarea neîntreruptă a re- 

H lațiilor sociale, lărgirea din ce 
H în ce mai mult a democrației, 
J /organizarea mereu mai bună 
| Sa societății, creșterea sistema- 
| atică. a nivelului de trai al po- 

poa-ului.
H foupă cum se știe, actualul 

cijncinal — ca un prim pas în 
’ ’ realizarea acestui program — 

înscrie sarcini care vizează, o 
<âată cu menținerea în conti- 

/jiuare a unui ritm susținut de 
(creștere economică, importan- 

' |te schimbări de ordin calita- 
rtiv, structural, în economia na- 
ițională, ridicarea la un nivel 
Imereu mai înalt a eficienței în 
Ttoate domeniile de activitate, 
/prin încorporarea celor mai 

/ noi cuceriri ale științei și teh- 
î nicii. Eforturile perseverente 

pe care poporul nostru le de- 
/ ț pune pentru propășirea econo- 

f miei trebuie să ducă finalmen- 
te — o dată cu realizarea unui 
standard de viață superior, și 
tocmai în acest scop —, la li
chidarea decalajului economic 
dintre România și statele a- 
vansate, Ia ocuparea unei po
ziții mereu mai avantajoase în 

£ diviziunea internațională a 
. muncii.

Extinderea și modernizarea 
' producției materiale, ca și 

în general dezvoltarea so
cială în condițiile revoluției 
științifico-tehnice actuale și 
ale exploziei informaționale, 
reclamă, mai mult ca oricînd, 
strădanii din partea societății, 
cît și a fiecărui membru al 
ei pentru a se cultiva, pentru 
a asimila noi și noi cunoștințe 
generale și de specialitate. De 
altfel, cultura este, împreună 
cu bogăția materială, o condi
ție sine qua non a bunăstării 
individului și a societății, în 
ansamblu, a unei reale liber
tăți. în această lumină au fost 
și sînt gîndite măsurile privind 
dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului de toate gra
dele. a pregătirii profesionale, 
introducerea sistemului de re
ciclare, ca și celelalte acțiuni 
menite să răspîndească știința 
și cultura în rîndul maselor 
populare.

O constantă majoră a pro
gramului partidului de făurire 
a socialismului pe deplin 
matur o reprezintă perfecțio
narea sistematică a relațiilor 
sociale, adîncirea și lărgirea 
democrației. Intr-adevăr, în
făptuirea unei democrații efec
tive, reale reprezintă o necesi
tate obiectivă pentru edifica
rea societății socialiste, o parte 
intrinsecă a progresului acestei 
societăți. însăși natura socia
lismului, ca orînduire creată de 
popor pentru popor, în care 
totul aparține poporului, im
plică democrația cea mai pro
fundă, instituții, forme și me
tode democratice de conducere. 
Corespunzător acestor exigen
țe, partidul se preocupă de 
perfecționarea organizării și 
conducerii tuturor componen
telor organismului nostru so
cial, a economiei naționale, a 
relațiilor sociale, a statului, a 
organizațiilor obștești, de întă
rirea legalității socialiste. Mă
surile pe care le-am întreprins 
și le întreprindem pe acest tă- 
rîm se încadrează într-un 
proces continuu de creare a 
ambianței favorabile pentru ca 
oamenii muncii — români, 
maghiari, germani, de alte na
ționalități, masele cele mai 
largi ale națiunii noastre so
cialiste — să se pronunțe ne
mijlocit în toate problemele 
care privesc deciziile de inte
res local sau național, să par
ticipe efectiv la rezolvarea 
treburilor obștești, la condu
cerea țării.

(Urmare din pag. I)

Voitec, Miron Constantinescu, 
precum și tovarășii Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvtdescu, 
Gheorghe Vasilichi, Ion Po- 
pescu-Ptițuri, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Anton Breitenhofer, 
vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate germană, Alexandru Ko- 
pandi, secretar al Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei 
'Republicii Socialiste România, 
Nicolae Anghel, muncitor

fruntaș la Uzinele „Republi
ca", Maria Mălăin, studentă 
la Universitatea din București.

In sală se aflau șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

Despre cea de-a 100-a ani
versare a proclamării Comu
nei din Paris a vorbit 
tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R,, președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Pe măsura dezvoltării con
strucției socialiste, se afirmă 
din ce în ce mai puternic rolul 
de conducător politic al parti
dului în toate domeniile de 
activitate. Ca forță organiza
toare și diriguitoare în revolu
ția și construcția socialistă, 
Partidul Comunist Român s-a 
dovedit și se dovedește nu
cleul vital, principalul factor 
politic propulsor al societății 
românești contemporane, bucu- 
rîndu-se de un uriaș prestigiu, 
de dragostea și încrederea în
tregului nostru popor. Spre a 
fi la înălțimea misiunii sale 
istorice, partidul se îngrijește 
de perfecționarea propriei or
ganizări și activități, întreține 
un permanent dialog cu oame- 

4nii muncii, amplifică legătu- 
. ,’rile directe cu clasa muncitoa- 

re, cu țărănimea, cu intelectua- 
' litatea, cu toate categoriile so

ciale. Aceasta se dovedește o 
' cale sigură pentru cunoașterea 
și soluționarea adecvată a 
problemelor ce apar în dezvol
tarea social-economică, pen- 

, tru punerea în mișcare a 
’ imenselor resurse de energie 
pe care le eliberează orîndui
rea socialistă.

O trăsătură caracteristică a 
Partidului Comunist Român, 
care a însoțit de altfel mișca
rea muncitorească din țara 

« noastră încă de la primele ei 
(începuturi, o reprezintă inter- 
/ naționalismul profund și activ. 

j ~ Înfăptuind cu perseverență 
sarcinile naționale, obligațiile 
față de poporul din care s-a 
născut și în mijlocul căruia 
trăiește, partidul nostru răs
punde în același timp îndato
ririi internaționaliste de a con
tribui la întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului și 
păcii. Este indubitabil că pu
terea și prestigiul socialismului 
pe plan internațional depind 
în cel mai înalt grad de mo
dul în care fiecare țară socia
listă rezolvă problemele in
terne ce-i stau în față, de pro
gresele reale pe care le înre
gistrează în domeniul econo
mic, politic, social-cultural, în 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Internaționalismul partidu
lui nostru își găsește o vie 
manifestare în activitatea sa 
perseverentă pentru amplifica
rea legăturilor cu forțele so
cialismului, democrației și 
progresului din lumea întreagă, 
pentru întărirea unității aces
tor forțe. Partidul și statul 
nostru dezvoltă relații de 
strînsă colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
sînt solidare cu mișcările so
ciale progresiste, antiimperia- 
liste de pretutindeni, sprijină 
popoarele care luptă pentru 
independență, pentru dreptul 
sacru de a-și decide soarta așa 
cum doresc, fără nici un a- 
mestec din afară, militează 
pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele lumii, indife
rent de sistemul social-politic, 
pentru întronarea unui climat 
de securitate și pace în Euro
pa și în întreaga lume.

Stimați tovarăși.

Acum, la un veac de la pro
clamarea Comunei din Paris, 
idealurile socialismului trăiesc 
și înving pe imense întinderi 
ale globului, adeverind că lor 
le aparține viitorul omenirii, 
că societatea se dezvoltă ire
versibil, în virtutea legilor 
sale imanente, pe căile pro
gresului social. Cu atît mai 
mari sînt, așadar, stima și ve
nerația față de cei ce au 
ridicat primii steagul acestor 
idealuri, făurind Comuna. Așa 
cum prevedea Karl Marx : 
„Parisul muncitorilor, cu Co
muna lui, va fi in veci săr
bătorit ca vestitorul glorios al 
unei societăți noi. Numele 
martirilor lui sînt gravate în 
marea inimă a clasei munci
toare".

Cuvintarea a fost subliniată 
de repetate ori cu puternice 
aplauze.

A urmat apoi un spectacol 
festiv. Corul și orchestra an
samblului „Doina", al armatei, 
actori ai Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" și soliști ai 
Operei Române au interpretat 
un bogat program, care a cu
prins lucrări consacrate Co
munei din Paris, luptei revo
luționare a clasei muncitoare, 
realizărilor obținute de po
porul român, sub conducerea 
partidului, în opera de edifi
care a socialismului în patria 
noastră. Spectacolul a luat 
sfîrșit prin intonarea Imnului 
proletariatului de pretutin
deni „Internaționala",

(Agerpres)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI U.G.S.R.
Întîlniri ale unor delegații străine Cuvîntul tovarășului Petre Lupu

cu oameni ai muncii din Capitală
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii

La întreprinderea textilă „Dacia"
Colectivul întreprinderii texti

le „Dacia" din Capitală, a pri
mit vineri după-amiază, în mij
locul său, pe membrii delega
ției sindicatelor din Republica 
Democrată Germană, condusă 
de Margarette Muller, secretar 
al Conducerii Centrale a Fede
rației Sindicatelor Libere Ger
mane, care iau parte la lucrările 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Oaspeții, însoțiți de secretarul 
comitetului de partid, de preșe
dintele Comitetului sindicatului 
fabricii, de reprezentanți ai Co
mitetului de direcție, au vizitat 
secțiile de țesătorie, finisaj, im
primerie și expoziția în care 
sînt prezentate articole realizate 
de textiliștii de la „Dacia".

La vizită au luat parte 
membri ai Ambasadei R.D. Ger
mane la București.

După vizită, la clubul între
prinderii, a avut loc un miting 
de prietenie.

Mitingul a fost deschis de to
varășa Teodora Serșun, membru 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., pre
ședinte al Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile industriei u- 
șoare.

Luînd cuvîntul, Maria Diaco- 
nu, președintele comitetului sin
dicatului întreprinderii textile 
„Dacia", a spus : Alături de în
tregul popor român, oamenii 
muncii din uzina noastră urmă
resc cu caldă simpatie activita
tea creatoare desfășurată de cei 
ce muncesc din Republica De
mocrată Germană și se bucura 
din inimă de toate succesele ob
ținute de clasa muncitoare, de 
poporul din R. D. Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania. Relațiile 
prietenești și colaborarea frățeas
că dintre oamenii muncii și sin
dicatele din țările noastre cunosc 
o dezvoltare îmbucurătoare.

La congresul Uniunii Genera
le a Sindicatelor a fost subliniat 
cu tărie faptul că sindicatele 
din România sprijină pe deplin 
politica externă a Partidului Co
munist Român și a guvernului 
de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, de ex
tindere a cooperării multilaterale 
cu toate statele lumii — a spus 
în încheiere vorbitoarea.

La miting a luat apoi cuvîntul to
varășa Margarette Muller, care 
a transmis salutul celor aproape

7 milioane de oameni ai muncii, 
organizați în sindicate, al femei
lor muncitoare din Republica 
Democrată Germană. Exprimîn- 
du-și satisfacția pentru posibili
tatea de a vizita întreprinderea 
„Dacia", unde lucrează foarte 
multe femei, vorbitoarea a spus : 
în timpul vizitei în întreprinde
re am putut să constatăm mun
ca de calitate realizată de texti- 
listele de aici, condițiile deose
bite de muncă create, halele 
mari, luminoase, realizări ale re
gimului socialist.

Am avut posibilitatea să urmă
resc la lucrările Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
— a spus vorbitoarea — nume
roasele intervenții venind din 
partea femeilor, care au prezen
tat rezultatul muncii lor, inter
venții în care au făcut propuneri 
valoroase, menite să contribuie 
la îmbunătățirea continuă a 
muncii, a activității sindicatelor. 
Sîntem siguri că actualul con
gres al Uniunii Generale a Sin
dicatelor va lua hotărîri deosebit 
de importante.

Sînt sigură că vizita noastră 
în România, a menționat tova
rășa Margarette Muller, va con
tribui la întărirea prieteniei din-

tre oamenii muncii din țara dv. 
și cei din Republica Democrată 
Germană, va lărgi și adinei le
găturile dintre sindicatele noas
tre.

Luînd cuvîntul, țesătoarea Ni- 
culina Ierbatu, a spus printre 
altele :

Am urmărit cu multă atenție 
lucrările Congresului U.G.S.R. 
și am citit cu satisfacție salutul 
adresat de delegația din R.D. Ger
mană Congresului sindicatelor 
din România. Totodată, am luat 
cunoștință cu interes de preocu
pările actuale ale sindicatelor, 
ale celor ce muncesc din Repu
blica Democrată Germană pen
tru a întîmpina cu noi succese 
cel de-al VlII-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Cunoaștem și ne bucură 
realizările remarcabile obținute 
de clasa muncitoare din R. D. 
Germană în dezvoltarea econo
miei și culturii Republicii De
mocrate Germane și vă urăm noi 
succese, a încheiat vorbitoarea.

în numele salariaților între
prinderii, tovarășa Teodora Ser
șun a mulțumit oaspeților pen
tru participarea la miting și vi
zita făcută.

La Combinatul de sticlă
Membrii delegației Consiliu

lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, condusă de Ga
bor Somoskoi, secretar al 
C.C.S., au fost vineri după- 
amiază oaspeții lucrătorilor 
Combinatului de sticlă — 
București.

Membrii delegației s-au în- 
tîlnit cu președintele sindica
tului întreprinderii, cu repre
zentanți ai Consiliului de ad
ministrație al combinatului, cu 
secretarul comitetului de 
partid.

După vizitarea întreprinde
rii a avut loc un miting al 
prieteniei, la care au luat par
te numeroși muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Ion Istrate. mem
bru al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei de petrol, chimie și 
gaz metan, care a urat oaspe
ților un tovărășesc bun sosit.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Comitetului sindica
tului, Ion Enea, care a spus : 
Vizita dv., stimați oaspeți, con
stituie pentru colectivul nostru 
o deosebită bucurie, un prilej 
de a evoca încă o dată priete
nia trainică ce leagă oamenii

muncii, popoarele noastre. în
tre popoarele român și ungar 
s-au statornicit și dezvoltat 
continuu, pe planuri multiple, 
relații de strînsă prietenie și 
colaborare, pentru care au mi
litat de-a lungul veacurilor cei 
mai luminați și clarvăzători 
reprezentanți ai celor două na
țiuni. Aceste relații au astăzi 
un conținut superior și un 
fundament durabil, de neclin
tit, în orînduirea. socialistă pe 

,care o făuresc popoarele noas
tre, în sentimentele de respect, 
stimă și ajutor reciproc de 
care sîntem animați. în acest 
context s-au statornicit și dez
voltat și legăturile de priete
nie, de colaborare rodnică în
tre sindicatele și oamenii mun
cii din țările noastre.

Prezența dv. la Congresul 
U.G.S.R., cît și a unui număr 
însemnat de reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale de pe 
toate continentele — a spus 
vorbitorul — oglindește inte
resul cu care prietenii noștri 
de peste hotare urmăresc acti
vitatea sindicatelor din Româ
nia, munca constructivă ce o 
desfășoară poporul român. Sa
lutul călduros adresat prin 
dv., de oamenii muncii 
maghiari delegaților la Con
gres, sindicatelor, tuturor celor

La Uzinele
„E lectromagnetica"

la amiază, membrii de
și ndicale cehoslovace, 
de tovarășul Bedrich 
secretar al Consiliului 
al Mișcării Sindicale

Vineri 
legației 
condusă 
Kacirek, 
Central
Revoluționare din Cehoslovacia, 
care ia parte la lucrările Con
gresului U.G.S.R., au fost oaspe
ții colectivului uzinelor „Electro
magnetica" din Capitală. înso
țiți de secretarul Comitetului 
sindicatului, de reprezentanți ai 
Comitetului de direcție și de se
cretarul Comitetului de partid, 
precum și de tovarășul Gheor- 
ghe Florea, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor București, 
oaspeții au făcut o vizită în 
cîteva secții ale uzinei.

După vizită, a avut loc o în
tâlnire cu activul sindical de 
aici, în cadru] căreia membrii 
delegației sindicale cehoslovace 
s-au interesat de rolul și sarci
nile Comitetului de direcție, ale 
reprezentantului sindicatului și 
ai salariaților în acest organ, de

diverse aspecte ale activității 
economice, de pregătirea profe
sională a cadrelor, de condițiile 
de muncă și de deservire social- 
culturală și sportivă a salariați
lor, precum și de multiple laturi 
ale muncii prezente și de per
spectivă ale comitetului sindica
lului.

în încheiere, în numele dele
gației pe care o conduce, tova
rășul Bedrich Kacirek a mulțu
mit pentru calda primire făcută 
de colectivul uzinei și pentru fe
lul deschis în care s-a desfășurat 
convorbirea, subliniind că întot
deauna e bine să cunoști din 
experiența prietenilor în rezol
varea problemelor și preocupă
rilor lor de viitor.

La rîndul său, tov. Gheorghe 
Florea, în i—— 
uzinei a mulțumit 
pentru vizita făcută,

său, tov. GheorgL. 
numele salariaților 

oaspeților 
rugîndu-i 

să transmită muncitorilor și sin
dicatelor din Praga, un salut 
cordial și urarea de noi succese 
în construirea socialismului.

Primiri la tovarășul
Virgil Trofin

Tovarășul Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, s-a întîl- 
nit cu domnul Bertil Bolin, 
subdirector general al Birou
lui Internațional al Muncii.

Cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură 
cu participarea U.G.S.R. la ac
tivitatea O.I.M., precum și a- 
supra problemelor pe care le 
abordează actualul Congres al 
U.G.S.R.

★
Tot în timpul Congresului,

tovarășul Virgil Trofin. s-a 
întîlnit cu Rene Duhamel, se
cretar al Confederației Gene
rale a Muncii din Franța 
(C.G T.). în timpul discuției ce 
a avut loc cu acest prilej, a 
fost exprimată dorința re
ciprocă de dezvoltare și întă
rire a legăturilor între cele 
două centrale sindicale. Oas
petele a apreciat importanța 
problemelor puse în dezba
terea Congresului U.G.S.R.

Intîlnirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

ce muncesc din patria noastră, 
constituie o expresie a senti
mentelor de prietenie și solida
ritate internaționalistă ce-i 
leagă pe cei ce muncesc, sindi
catele, popoarele noastre.

Adresîndu-se oaspeților, 
strungarul Dumitru Tudor a 
spus : Participînd la lucrările 
Congresului sindicatelor noas
tre, ați avut posibilitatea să 
luați cunoștință de preocupări
le sindicatelor și oamenilor 
muncii din țara noastră în 
perioada actuală, de rolul 
crescînd pe care sindicatele îl 
vor juca în viitor în societatea 
noastră. Astăzi, vizitînd uzina 
noastră, ați văzut cum se con
cretizează și se traduc în viață 
prețioasele indicații cuprinse 
în recentele cuvîntări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Muncind cu entuziasm pen
tru realizarea planului, colecti
vul întreprinderii noastre, ca și 
întregul popor român, urmă
rește cu interes realizările po
porului dv., ale popoarelor din 
toate țările socialiste. Am luat 
cunoștință cu deosebită satis
facție despre faptul că poporul 
ungar a îndeplinit cu succes 
prevederile celui de-al treilea 
plan cincinal.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gabor Somoskoi, a mulțumit 
pentru primirea prietenească 
de care s-a bucurat delegația 

pe care o conduce. El a spus : 
România și Ungaria sînt țări 
vecine și prietene și noi, ungu
rii, construim ca și dv. româ
nii, socialismul. Poporul ma
ghiar, muncitorii organizați în 
sindicate urmăresc cu 
multă atenție lucrările 
greșului dv. și tot ceea 
preconizează în legătură 
cui și rolul sindicatelor.

vînd că delimitarea foarte cla
ră a locului și rolului sindica
tului în viața socială este un 
factor esențial al construirii 
socialismului, vorbitorul a ară
tat că, atît în România cît și 
în Ungaria, întărirea rolului 
sindicatelor și perfecționarea 
activității lor este ajutată de 
partid și de munca partidului, 

în continuare vorbitorul a 
înfățișat cîteva din preocupă
rile actuale ale oamenilor 
muncii maghiari. El a amintit 
în această ordine de idei de 
pregătirea apropiatelor alegeri 
parlamentare, desfășurată în 
spiritul democrației socialiste, 
de faptul că și în Ungaria se 
pregătește congresul sindicate
lor și s-au ținut conferințele 
pe ramuri de producție. O altă 
grupă de preocupări o consti
tuie activitatea sindicatelor 
ungare în legătură cu sarcinile 
celui de-al IV-lea cincinal.

în încheiere, vorbitorul a 
mulțumit încă o dată pentru 
primirea călduroasă făcută și a 
spus : Sîntem convinși că po
porul român va obține succese 
mari
mului. Aftsta este un interes 
comun
dv., colectivului uzinei, 
succes în muncă.

în numele colectivului com
binatului, tovarășul Ion Istra
te, a mulțumit solilor oameni
lor muncii din țara vecină și 
prietenă pentru vizita făcută 
în fabrică și i-a rugat să 
transmită sindicatelor pe care 
le reprezintă, oamenilor mun
cii din Ungaria un salut fră
țesc, urări de noi succese în 
activitatea creatoare ce o des
fășoară pentru înflorirea și 
prosperitatea Republicii Popu
lare Ungare.

în construirea socialis-

al nostru. Vă doresc 
mult

foarte
Con- 

ce se 
CU 10- 
Rele- (Agerpres)

Vă rog în primul rînd — a 
spus în începutul cuvintului 
său tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul muncii — să-mi per
miteți, ca, din partea cole
giului Ministerului Muncii, a 
tuturor lucrătorilor din siste
mul ministerului nostru, să 
adresez prestigiosului for de 
reprezentare a tuturor sala- 
riaților din România, Congre
sul Uniunii Generale a Sindi
catelor, un cald și tovărășesc 
salut.

Dezbaterile plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român din febru
arie a.c. — a spus în conti
nuare ministrul muncii — și 
concluziile secretarului general 
al partidului, documente de 
mare importanță pentru ac
tivitatea de viitor a sin
dicatelor, stabilind cu și 
mai mare claritate rolul 
și atribuțiile ce revin sin
dicatelor în actuala etapă de 
construire a societății socia
liste, multilateral dezvoltate, 
creșterea aportului lor la în
făptuirea vastului program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului ne-au determi
nat și pe noi, cei ce lucrăm 
la Ministerul Muncii, să re
flectăm atît asupra propriei 
noastre activități, cît și asupra 
problemelor și metodelor de 
colaborare între organele noas
tre și cele ale sindicatelor.

Una din principalele con
cluzii ce le desprindem din a- 
ceste documente, precum și 
din dezbaterile atît de ample 
din actualul Congres al Sin
dicatelor, este aceea că, recu- 
noscînd adevărul identității o- 
biective de scopuri existente 
în condițiile țarii noastre în
tre sindicate și organele de 
stat, fiecare este dator în ace
lași timp să contribuie la rea
lizarea lor, exercitîndu-și pe 
deplin atribuțiile specifice, fo
losind metodele și mijloacele 
ce i le conferă rolul ce-1 are 
de îndeplinit în societate. 
După ce a arătat că sindi
catele și Ministerul Muncii au 
preocupări comune, tovarășul 
Petre Lupu a spus : Așa cum 
vă este cunoscut, începînd cu 
anul 1967, din inițiativa Con
ducerii Partidului se desfășoa
ră o amplă acțiune de analiză, 
studii, precum și de aplicare 
de măsuri în domeniul organi
zării științifice a producției și 
a muncii atît în industrie, cît și 
în celelalte sectoare de activi
tate ale economiei naționale, 
în scopul valorificării cît mai 
depline a rezervelor interne și 
a creșterii eficienței economice.

In perioada 1967—1970 în 
principalele ramuri ale eco
nomiei naționale s-a elaborat 
un număr de peste 106 000 stu
dii, din care peste 65 000 au 
fost aplicate în producție. Din 
datele centralizate de Ia mi
nistere reiese că numai pe sea
ma acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a mun
cii — deci fără efectul inves
tițiilor — s-a obținut, în anii 
1967—1970, un spor cumulat 
de 37,5 miliarde lei la pro
ducția globală industrială și 
de 11,9 miliarde lei beneficii, 
iar la nivelul anului 1970 un 
spor de productivitate a mun
cii de 4.9 la sută. Prin stu
diile efectuate de cabinetele 
locale de organizare științifică, 
realizate pe bază de contract 
cu întreprinderile, pentru fie-

care leu cheltuit 
rea și aplicarea 
obținut în medie o economie 
de 29 lei. Studiile și proiectele 
în domeniul conducerii și or
ganizării științifice sînt cu atit 
mai valoroase, iar aplicarea lor 
cu atît mai rapidă și mai efi
cientă cu cît la aceasta parti
cipă masele de muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, 
economiști din întreprinderi, 
în această chestiune, sindica
tele pot avea un rol hotărîtor.

Ministrul muncii a arătat, 
în* altă ordine de idei, că o 
atribuție de mare însemnătate 
care revine ministerului, în 
exercitarea căreia se întîlnește 
în mod curent cu sindicatele, 
este aceea a elaborării regle
mentărilor și a controlului de 
stat în domeniul protecției 
muncii. Volumul cheltuielilor 
destinate de către stat în acest 
scop în anii cincinalului 1966— 
1970 au însumat peste 7 mi
liarde lei, cu 87,7 la sută mai 
mult decît în anii 1961—1965. 
Cheltuielile pentru protecția 
muncii ce revin în medie pe 
un muncitor reprezintă 436 lei 
în anul 1970 față de 308 lei în 
anul 1965, ceea ce s-a reflec
tat, așa cum a arătat și tova
rășul Trofin în raportul său, 
în diminuarea an de an a nu
mărului de accidente de muncă 
și a îmbolnăvirilor profesiona
le. Dar, a arătat vorbitorul, în 
domeniul protecției muncii 
mai persistă încă însemnate 
deficiențe, iar acestea se dato
rează atît celor ce or
ganizează și conduc procesele 
de producție, începînd de la 
maistru pînă la ministru, cît 
și Ministerului Muncii, ale că
rui organe de specialitate nu 
au manifestat exigența cuve
nită în exercitarea controlului 
preventiv, precum și în trage
rea la răspundere a vinovați- 
lor. Un rol important în îm
bunătățirea activității în do
meniul protecției muncii re
vine controlului obștesc mun
citoresc, organizat de sindi
cate.

Subliniind, în continuarea 
expunerii sale, că sporirea efi-

cu elabora- 
studiilor s-a

cienței în toate ramurile de 
activitate în cincinalul care a 
trecut a permis luarea unor 
noi măsuri pentru creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, vorbitorul a relevat că 
în perioada 1965—1970 au fost 
aprobate succesiv două ma
jorări ale salariilor mici, ridi- 
cîndu-se salariul minim pe e- 
conomie de la 570 lei în au
gust 1967 la 800 lei lunar în 
mai 1970, deci o creștere de 
40,4 la sută. Salariul mediu pe 
economie a crescut în cincinal 
cu 28,7 la sută, ajungînd în 
1970 la 1 435 lei. Vorbitorul a 
citat date care arată că, în 
acest interval, procentul sala
riaților cu salarii pînă la 1 000 
lei s-a redus la o treime, în 
timp ce procentul salariaților 
cu salarii între 1001 și 2 500 
lei a crescut cu peste 66 la 
sută.

în aceeași ordine de idei, 
tovarășul Petre Lupu s-a o- 
cupat de noul sistem de sala
rizare și a scos în evidență 
faptul că în cursul aplicării 
lui a apărut necesitatea■ de a 
se face unele îmriygj^țâțiri și 
corecturi însăși 'regldmfthtări- 
lor aprobate inițfel'. Unele 
dintre acestea' — cele mai im
portante — au fost rezolvate 
pe parcursul experimentării 
de către conducerea de partid 
și de stat/ o parte au fost so
luționate de către Ministerul 
Muncii de acord cu Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, în 
limita atribuțiunilor lor, iar 
altele sînt în studiu și vor fi 
rezolvate o dată cu încheierea 
acțiunii de experimentare. Țin 
să informez Congresul că în 
vederea definitivării noului 
sistem de salarizare a fost or
ganizată o foarte largă con
sultare a oamenilor muncii.

în continuare, vorbitorul a 
pus în evidență preocuparea 
permanentă a partidului și 
statului pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de viață al 
maselor și a citat, între altele, 
faptul că, potrivit prevederi
lor, în anii 1971—1975, salariul 
real urmează să crească cu 20

la sută, iar salariul 
sporească, eșalonat în două 
etape, de la 800 la 
Ministerului nostru, 
tovarășul Petre Lupu — îm
preună cu alte organe de sin
teză economică, îi revine sar
cina de a elabora împreună cu 
conducerea sindicatelor pro
iectele de reglementări, pre
cum și de a asigura controlul 
aplicării lor corecte în vede
rea folosirii cu maximă efi
ciență a fondurilor destinate 
în noul cincinal pentru ridi
carea bunăstării oamenilor 
muncii. Vorbitorul a arătat că 
în 1971 fondurile destinate sa
lariilor depășesc 100 miliarde 
lei, iar cele destinate asigură
rilor sociale, pensiilor și asis
tenței sociale, gestionate de 
Ministerul Muncii, se ridică la 
circa 17 miliarde lei.

In prezent — a arătat în 
continuare vorbitorul — se gă
sește într-un stadiu avansat de 
,elaborare noul Cod al muncii, 
în care se vor reflecta modi
ficările intervenite în dezvol
tarea forțelor și relațiilor de 
producție, sarcinile actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării 
economice și sociale din țara 
noastră, necesitatea întăririi 
răspunderii , sporirii eficien
ței muncii în toate unitățile. 
Adoptarea Codului Muncii va 
pune în fața ministerului nos
tru și a sindicatelor și sarcina 
importantă de simplificare, 
sistematizare și actualizare a 
unor reglementări în domeniul 
muncii. O trăsătură esențială a 
tuturor actelor normative în 
domeniul muncii este preocu
parea pentru reglementarea 
problemelor muncii în așa fel 
îneît să se asigure deopotrivă 
apărarea intereselor societății, 
ca și ale celor ale individului, 
în condițiile societății noastre, 
în care cei ce muncesc sînt în 
același timp proprietari ai mij
loacelor de producție, ai pro
dusului muncii lor și producă
tori direcți, iar statul este al 
lor.

In încheiere, tovarășul Pe
tre Lupu a urat succes lucră
rilor Congresului.

minim să

1100 lei.
— a spus

(Urmare din pag. I)

dintele Consiliului municipal- 
București al sindicatelor, prof. 
Constantin Dinculescu, președin
tele Consiliului național al ingi
nerilor și tehnicienilor, Iosif Bu- 
rian, președintele Consiliului ju- 
dețean-Harghita al sindicatelor, 
Șerban Nichie, mecanic de loco
motivă la Depoul C.F.R.-Cluj, 
Dumitru Tecuceanu, președintele 
Consiliului județean-Teleorman 
al sindicatelor.

De asemenea, au luat cuvîntul, 
pentru a saluta Congresul, Abli 
Vilhelm Fredriksson, prim-secre- 
tar al Federației sindicatelor din 
Finlanda, Seyed Ahamed Alavi 
Mowlana, co-secretar general al 
Federației sindicatelor indepen
dente Sri-Lanka din Ceylon, 
Becquer Isais Sanchez Pico, se
cretar cu probleme de relații al 
Confederației oamenilor muncii 
din Ecuador, Axel Francois Ri
chard Menda, secretar național 
cu problemele externe al Uniunii 
naționale a muncitorilor din Con
go (Kinshasa), Rakotohe Remy, 
vicepreședinte al Federației sin
dicatelor oamenilpr muncii din 
Madagascar, Dalmeida Antoine, 
secretar general al Uniunii oa
menilor muncii din Dahomey, 
Ahmed Kane, secretar cu relațiile 
internaționale al Uniunii națio
nale a oamenilor muncii din Ni
ger, Hassan Abdulla Mohamed, 
membru al Comitetului Central 
și al Secretariatului general al 
Federației sindicatelor din Re-

publica Arabă Yemen, Firmen 
Delecluz, secretar național al 
Centralei generale a serviciilor 
publice din Belgia, Koulibaly Ke- 
meko, secretar permanent al Co
mitetului național al muncitorilor 
din Guineea, Rene Higueras del 
Barca, secretarul Centralei mun
citorești din Bolivia, președinte 
al Federației învățătorilor din 
mediul urban, Nicodimos Meli- 
ssos, membru al Comitetului E- 
xecutiv al Federației Pancipriote 
a Muncii (P.E.O.), secretai al or
ganizației P.E.O. din Larnaka, 
Adolph Pasxtor Mujwahuzi, 
membru al Comitetului Executiv 
al Uniunii naționale a muncito
rilor din Tanganika (Tanzania), 
director și redactor-șef al orga
nului sindical săptămînal „Mun
citorul", Angelopoulos Mihalis, 
reprezentantul Frontului munci
toresc antidictatorial din Grecia, 
Manuel Conrado Alban Olaya, 
secretar general al Federației 
provinciale a oamenilor muncii 
din Callao, secretar cultural al Fe
derației funcționarilor bancari 
din Peru, Monssa Gaye, secretar 
general al Sindicatului muncitori
lor și șoferilor din Mauritania, 
Amadon Lamine Diallo, secretar 
general al Confederației naționa- 
le a muncitorilor din Senegal, 
Luis Alvarez, membru al Consi
liului general al Centralei unifi- 
oate a muncitorilor din Venezue
la, Mario Nanni, secretar general 
al Confederației sindicale din 
San Marino, Labah Felix, secre
tar general adjunct al Uniunii

naționale a oamenilor muncii din 
Togo, Stephen Agboh, membru 
al Comitetului Executiv al Con
gresului sindicatelor din Ghana, 
președintele Uniunii naționale a 
marinarilor și docherilor, James 
Okai Mettele, membru al Comi
tetului Executiv al Congresului 
Muncii din Sierra Leone, secie- 
tar general adjunct al Sindica
tului funcționarilor din serviciile 
publice și comerciale, Jean Alain 
Rangassany, secretar general al 
Uniunii meșteșugarilor și munci
torilor din uzinele municipale și 
industria zahărului din Mauriciu, 
Jose Blanco Mendez, reprezen
tantul Convenției Naționale • a 
oamenilor muncii din Uruguay, 
Saralta Pierre Aime, reprezentan
tul Uniunii naționale a muncito
rilor din Republica Ciad.

Congresului i-au fost adresate, 
de asemenea, telegrame de salut 
din partea Uniunii Naționale a 
Muncitorilor din Senegal și Bi
roului Executiv al ~ 
dețean-Ruse (R.P. 
sindicatelor.

Aducînd salutul 
sindicale pe care 
vorbitorii au relevat interesul cu 
care sînt urmărite în țările lor 
realizările oamenilor muncii ro
mâni, activitatea sindicatelor din 
România socialistă și au înfăți
șat, totodată, aspecte din munca 
și lupta clasei muncitoare din ță
rile respective pentru apărarea 
intereselor vitale ale celor ce 
muncesc. Exprimînd dorința sin
dicatelor lor de a întări colabo-

Consiliului ju- 
Bulgaria) al

organizațiilor 
le reprezintă,

întîlniri ale delegațiilor sindicale de peste hotare
cu participanți
Prezența Ia Congresul Sin

dicatelor din România a dele
gațiilor sindicale de peste ho
tare a prilejuit și în cursul 
zilei de vineri întîlniri cu un 
mare număr de participanți 
la Congres, din Capitală și 
județele țării. în pauzele lu
crărilor, oaspeții de peste 
tare și delegații români 
Congres și-au împărtășit reci
proc din experiența organiza
țiilor sindicale din care 
parte, din preocupările și 
tivitatea lor de zi cu zi.

Delegații din Uniunea 
vietică au avut convorbiri 
participanții la Congres 
București, județele Vaslui, 
hor, Bacău. Invitații din R.P. 
Chineză s-au întreținut cu 
congresiști din județele Olt. 
Vaslui și Prahova. Oameni ai 
muncii din Vaslui s-au întîl
nit, de asemenea, și cu invi
tați din Guineea, Republica 
Democratică Congo. La rîndul 
lor, oaspeții din R.D. Germa
nă s-au întîlnit cu reprezen
tanți din București și județele 
Timiș, Iași, Sibiu, Mara-

din

bo
ia

fac 
ac-

So- 
cu 

din 
Bi-

rarea cu sindicatele din țara 
noastră, oaspeții de peste hotare 
au relevat însemnătatea coope
rării sindicatelor din lumea în
treagă, în lupta pentru satisface
rea revendicărilor vitale ale oa
menilor muncii pentru pace și 
progres social.

In semn de prietenie cu sindi
catele din România, cu oamenii 
muncii din țara noastră, repre
zentanții delegațiilor sindicale de 
peste hotare au oferit daruri Pre
zidiului Congresului.

în ultima parte a ședinței 
de după-amiază, prezidată de 
tovarășul Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., prezidiul Con
gresului a anunțat că în ple
nul Congresului au luat cu
vîntul 57 de delegați și invi
tați, iar în cadrul ședințelor 
comisiilor de lucru pe proble
me — 218. La propunerea pre
zidiului, Congresul a aprobat 
sistarea dezbaterilor, urmînd 
ca delegații și invitații care 
nu au luat cuvîntul să prezin
te în scris secretariatului Con
gresului eventuale propuneri 
și observații, problemele 
care doresc să le ridice.

în continuare, Congresul 
votat hotărîri prin care a 
probat :

— Raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România ;

— Raportul Comisiei Cen
trale de Cenzori.

în numele Comisiei pentru 
activitatea organizatorică-sta-

pe

a 
a-

la lucrările Congresului Sindicatelor
mureș iar cei din R.P. Ungară, 
R.D. Vietnam, Republica Viet
namului de Sud, Chile, cu de
legați la Congres din județele 
Mureș. Galați, Brăila. Cei din 
județul Mureș au mai avut, 
de asemenea, convorbiri cu 
invitați din Mauriciu. Parti
cipanți la Congres, din Bucu
rești, județele Iași, Prahova, 
Brașov, Olt au purtat discuții 
cu reprezentanții sindicatelor 
din Belgia, Algeria, Tunisia, 
Cuba, Peru.

între numeroasele întîlniri 
dintre invitații străini și dele
gații' la Congres se numără și 
cele ale oamenilor muncii din 
județul Constanța cu oaspeți 
din R P.D. Coreeană, Niger, 
Ghana, Tanzania, Madagascar, 
Republica Stțd-Africană, Mau
ritania. Delegați din Guineea, 
Zambia, Republica Populară 
Congo au avut convorbiri cu 
delegați din județele Satu- 
Mare și Galați, iar cei din 
Dahomey și Sierra Leone au 
purtat discuții cu delegați din 
județele Brăila, Sălaj, Gorj.

Asemenea întîlniri, convor
biri cordiale, fructuoase, scurte

tutară și autonomia sindicate
lor, tovarășul Ion Vîlsan a 
prezentat Congresului propu
nerile 
țirea 
După 
ce.rea 
dificări,
Statutul-cadru al sindicatului; 
Statutul-cadru al Uniunii sin
dicatelor pe ramură de activi
tate ; Statutul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România și 
Statutul consiliilor teritoriale 
ale sindicatelor.

Apoi, delegații au adoptat, 
în unanimitate, Rezoluția Con
gresului Sindicatelor, comple
tată cu propunerile de îmbu
nătățire făcute de delegați în 
timpul lucrărilor Congresului.

în legătură cu textul pro
iectului de lege cu privire la 
sindicatele din Republica So
cialistă România, difuzat tu
turor delegaților și invitaților 
la Congres, prezidiul a pro
pus ca toți delegații care mai 
au de făcut observații și pro
puneri la acest proiect de lege 
să le predea în scris secreta
riatului Congresului, urmînd 
ca, după încheierea lucrărilor 
Congresului, Comitetul Execu
tiv să analizeze toate aceste 
propuneri, să aducă textului 
actualului proiect de lege îm
bunătățirile necesare, să-l 
discute la Consiliul de Mi
niștri. Proiectul va fi apoi su
pus dezbaterii publice, înain
te de a se prezenta spre dez-

cu privire la îmbunătă- 
proiectelor de statute, 

ce s-a aprobat introdu- 
în proiecte a unor mo- 

Congresul a votat

schimburi de păreri au avut 
cu congresiștii români și ce
lelalte delegații sindicale de 
peste hotare.

Intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, invitații străini și 
delegații la Congres și-au ex
primat dorința de a strînge le
găturile dintre organizațiile 
sindicale din întreaga lume, 
indiferent de afilierea lor. Re
prezentanții oamenilor muncii 
din țara, noastră au exprimat 
sentimentele de solidaritate 
internaționalistă cu oamenii 
muncii din țările capitaliste 
care luptă curajos pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, cu lupta popoarelor, a 
celor ce muncesc, pentru in
dependență și suveranitate 

națională. împotriva colonia
lismului, neocolonialismului 
și a politicii de apartheid 
Ei și-au exprimat îngrijo
rarea față de focarele de 
război care mai dăinuie ... 
lume și și-au manifestat notă- 
rîrea de a face totul pentru a 
cpntribui la asigurarea păcii 
și securității internaționale.

(Agerpres)

îngrijo-

în

batere și legiferare Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România.

De la tribuna Congresului 
s-a dat apoi citire unor mo
țiuni în probleme internațio
nale : de solidaritate cu lupta 
popoarelor din Indochina ; cu 
privire la situația din Orien
tul Apropiat ; de solidaritate 
cu lupta popoarelor și a ce
lor ce muncesc împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru 
independență și suveranitate, 
împotriva imperialismului, co- 

, neocolonialis- 
i politicii de a- 

privind proble- 
și securității în

lonialismului, 
mului și a 
partheid ; 
mele păcii 
Europa.

Ascultate cu multă atenție, 
aplaudate în repetate rînduri. 
moțiunile au fost adoptate 
prin votul unanim al dele
gaților și subliniate cu ovații
le puternice ale tuturor celor 
prezenți în marea sală a Pa
latului Republicii.

în partea finală a ședinței 
de vineri, Congresul a 
bilit
trai al U.G.S.R. să fie aleși 
225 membri
supleanți, iar în Comisia 
trală de Cenzori să fie 
35 de membri.

Lucrările Congresului 
tinuă.

sta- 
ca în Consiliul Cen-

și 76 membri
Cen- 
aleși

con-

(Agerpres)
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Tovarășul Ion Gheorghe Maurer l-a primit 
pe ambasadorul

Președintele Consiliului de 
Miniștri, al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri la a- 
miază. în vizită protocolară de 
prezentare, pe Vasili Ivanovici 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București-

Uniunii Sovietice
La întrevedere, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct <1 ministru
lui

AGENDA

afacerilor externe.

(Agerpres)

T E L E G R AME
președintele Republicii

• VINERI DUPA-AMIAZA 
s-a înapoiat din Italia tovară
șul Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
care a participat la lucrările 
celui de-al 7-lea Congres al A- 
sociației naționale a partizani
lor italieni.

(Agerpres)

JUAN VELASCO ALVARADO,
Peruane, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
o telegramă în care se spune :

CRONICA
U. T. C

în numele meu, și al familiilor victimelor de la Chungar, 
mulțumesc Excelenței Voastre pentru gestul de solidaritate 
care reflectă sincera prietenie ce unește țările noastre.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
domnului TRYGVE BRATTELI, prim-minlstru al Norvegiei, 
o telegramă cu următorul conținut :

Cu ocazia investirii Excelenței Voastre cu înalta funcția 
de prim-ministru al Norvegiei, vă rog să primiți felicitările 
mele cordiale și cele mai bune urări de succes.

Mă folosesc de acest prilej, pentru a-mi exprima convin
gerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-norve- 
giene vor continua să se dezvolte, în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.

în telegrama de răspuns se spune :
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicită

rile și bunele urări transmise de Dumneavoastră, cu prilejul 
preluării funcției de prițn-miniștru.

împărtășesc convingerea Dumneavoastră privind dezvol
tarea continuă a relațiilor prietenești, dintre țările noastre.

Ieri, 26 martie a.c., a spșit 
in tara noastră la invitația 
C.C. al U.T.C. o delegație a 
U.T.C.L. din U.R.S.S., for
mată din tovarășii V.M. Kuz- 
nețov, șef de sector la C.C. 
al U.T.C.L. pentru activita
tea în rîndul tineretului din 
domeniul cercetării științi
fice și V. I. Muhaciov, șeful 
sectorului laboratorului de 
studii sociologice concrete 
al Școlii superioare de pe 
lingă U.T.C.L. La sosirea în 
Gara de Nord au fost de 
față tovarășii Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele ti
neretului, activiști ai U.T.C. 
în cursul aceleiași zile, au 
avut loc convorbiri Ia C.C. 
al U.T.C. și Centrul de cer
cetări pentru problemele ti
neretului.

Florica T., județul Teleorman : „Vă scrie un grup de 
fete din comuna Piatra, județul Teleorman, în numele 
căruia semnează Florica T.

Citindu-vă curierul dv. săptămînal, căutăm prin cî- 
teva rinduri să legăm de dv. o mică întrebare pentru 
binefacerea sufletului nostru. Venite din părți străine 
ținuturilor teleormănene lucrăm în această comună de 
mai bine de opt luni de zile și încă nu am reușit să 
avem o relație de prietenie cu un băiat. Insă vă mărtu
risim sincer că aici lipsesc băieții cu desăvîrșire. Vă ru
găm să nu luați în rîs afirmația de mai sus, acesta 
fiind purul adevăr. Cu toate că această comună este 
mare și frumoasă, totuși nu ai cu cine te distra și în al 
doilea rînd nu ai unde. Aici nu se organizează baluri 
sau seri distractive. S-ar putea organiza foarte multe 
activități deoarece există posibilități, dar nimeni nu se 
ocupă de asta. Avem 12 clase. Am venit aici la Piatra 
(am fost repartizate) pentru a munci ca contabile la 
secțiile fermei din comuna respectivă. Ne ocupăm în 
continuare de studiu, dar tinereții noastre îi lipsește 
parcă melancolia unei prietenii, unei dragoste, unei 
purități reale. Am omis să vă spun că în această pe
rioadă am cunoscut un singur băiat. Ne-am împrietenit 
foarte repede cu el; el a simțit această simpatie care 
o avem pentru el și a început să ne atribuie cuvinte 
jignitoare. De atunci am spus că nu ne vom mai îm
prieteni cu un astfel de băiat din comuna respectivă.

Vă rugăm, găsiți-ne și nouă un băiat sau mai mulți 
cu care să corespondăm cel puțin. Aici lipsesc băieții, 
sîntem dezamăgite, nefericite. Vă asigurăm că sîntem 
fete serioase, drăguțe și cu o meserie la bază. Vă rugăm 
ajutați-ne!“.

viața. Amîndoi am găsit aceste destăinuiri interesante, 
mai mult decît atît pe mine m-au impresionat unele 
aspecte ale vieții ei deoarece din ceea ce povestea se 
vedea că suferise cam mult la vîrsta ei, respectiv la 
cei 21 de ani încă neîmpliniți. Aceste necazuri se dato
rau, după cum spunea ea, bunătății sale sufletești, încre
derii poate prea oarbe în oameni, în colegii de muncă. 
In urma a ceea ce s-a întîmplat ea a rămas dezorientată, 
cu un moral aproape distrus, își pierduse încrederea în 
oameni. După ce mi-a povestit toate aceste lucruri eu 
am fost pur și simplu surprins, impresionat chiar de sin
ceritatea de care dădea dovadă. Bineînțeles, i-am propus 
prietenia mea. A acceptat. Am început apoi să o în
curajez, să o fac să uite ce-a fost urît, în final deci 

i-am acordat toată atenția și dragostea mea —- o iu
beam de-acum cu adevărat —, voiam cu orice preț să 
o fac să se simtă fericită alături de mine, voiam să-și 
capete din nou încrederea în oameni și pot spune că 
bucuria mea nu s-a lăsat așteptată mult, îmi dădeam 
seama și mă simțeam satisfăcut că reușeam ceea ce îmi 
propusesem și îmi dorisem. O vedeam că deja devenise 
mai optimistă, mai încrezătoare în forțe, o vedeam că are 
încredere în mine și devenise mai veselă. Alături de ea, 
de fericirea ei mă simțeam și eu fericit. Dacă pînă aici 
am reușit să scriu mai ușor, de aici încolo îmi vine foarte

situație materială, însă eu cred că nu așa ceva e im
portant.

E importantă în primul rînd valoarea morală a omu
lui și tot ceea ce îl caracterizează. E important ca prin 
potrivirile de caracter să se realizeze acea coeziune 
sufletească de nezdruncinat ce poate fi capabilă ca prin 
muncă, prin putere de sacrificiu și abnegație să învingi 
și să depășești tot ceea ce la prima aparență ți se pare 
greu, de nerealizat. Da. Aceasta ar fi o adevărată do
vadă de altruism din partea oricărui tînăr al zilelor 
noastre. Nu goana după Scodiță, Fiat. Dacia etc., nu 
urmărirea de titluri și situații materiale deosebite, nu 
aceste manifestări trebuie să-i predomine pe tineri și în 
general pe preafrumoasele domnișoare, nu !

Dați-mi voie să afirm că acestea sînt cele mai retro
grade concepții. Oare gradul de civilizație și nivelul de 
cultură al acestui secol nu a ajuns să depășească ase
menea idei meschine ?

Mă întreb : aceasta este dragostea ce o înțeleg tine
rele noastre ? Dragostea călăuzită de interese egoiste, 
dragostea lipsită de căldura sentimentului, de alturis- 
mul și jertfa de sine ? Cit de frumoase și înțelepte sînt 
cuvintele lui Leibniz, cuvinte ce exprimă adevărata dra
goste : „A iubi înseamnă a te buoura de fericirea altuia, 
a face din fericirea altuia fericirea ta proprie". Cit

ETAPA
— r-,...- .-A :. .*:**.. . i ->a-.__ i

LA ULTIMA ORĂ
La ora cînd citiți aceste rin

duri, toată suflarea fotbalistică 
a orașului Arad se roagă pen
tru vindecarea picioarelor acci
dentate ale lui Domide și Flo
rian Dumitrescu ! Dar șansele 
recuperării celor doi internațio
nali sînt extrem de mici. Așa 
incit antrenorii campionilor 
ne-au comunicat că în meciul 
cu „U“ Cluj vor trimite în te
ren „ll“-le : Gornea — Birău, 
Lereter, Pojoni, Popovici, Pe- 
tescu, Axente, Calinin, Kun II, 
Otto Dembrowschi, Sima.

DUMITRU — ATACANT CEN
TRAL !

Giuleșteanul Dumitru și-a is
pășit pedeapsa încă de miercuri, 
cînd a jucat la Turnu Severin 
contra C.F.R.-ului din Timi
șoara. El va fi folosit duminică 
lingă Neagu, pe un post nou — 
atacant central dreapta ! Dacă 
vă amintiți, în urmă cu doi ani, 
antrenorul Mărdărescu prezen
tase în 
echipei 
tru — 
anunță 
ducanu 
Ștefan, 
treanu 
Neagu,

REMANIERE LA JIUL

centrul liniei ofensive a 
olimpice cuplul Dumi- 
Neagti. în rest, Rapid 
formația standard : Ră- 
— Pop, Lupescu, Dan, 
Dinu, Angciescu, Pe- 
(Năsturescu), Dumitru, 
Codreanu.

Jiul va prezenta mîine, în 
partida cu Steaua, o formație 
tânără, fără Georgescu, Stoker, 
Georgevici, Peronescu și Coior- 
mani, pînă mai ieri senatori de

drept. Vor juca, in schimb, 
Caranialis, Tonca, Urmeș, Nă- 
dășan.

GIL MĂRDĂRESCU : „JUCAȚI 
1 LA PRONOSPORT ! •

în derbiul etapei, de la Iași, 
antrenorii Gil Mărdărescu și 
Traian Ionescu vor ] 
următoarele formații : 
TEHNICA : Iordache — 
lanul, Stoicescu, Alecu, 
Mărdărescu, Simionaș, 
Lupulescu. Cuperman. 
veanu. DINAMO : 
nescu — Ștefan, Nunweiller III, 
Stoicnescu. Deleann, Radu Nun
weiller. Dinu, Sălceanu, Moldo
van. Dumilrache. I.ucescu.

întrebat ce pronostic dă cen
tru meci, antrenorul ieșenilor a 
răspuns laconic : „Jucați 1 la 
Pronosport".

SUCCES, BĂIEȚI !

Echipa națională de juniori a 
plecat aseară la 
miine va juca — pe Stadionul 
„Vasil Levski", în deschidere la 
meciul Spartak Levski — J.8.K. 
Slavia — cu selecționata simi
lară a Bulgariei în prelimina
riile turneului U.E.F.A. La ple
care, pe peronul Gării de Nord, 
antrenorul C. zArdeleanu ne-a 
comunicat ,,U“-le probabil : 
Costaș — Dobrău, Smarandache 
(căpitanul echipei). Micloș, Cio- 
cîrlan — Donose, Mateescu, Du- 
mitriu — Aelenei, Sandu Mir
cea, Cojocaru, exprimindu-si 
totodată speranța că juniorii

prezenta
POLI- 

Romilă, 
, Mircea 

Incze, 
Moldo- 

Constanti-

Sofia, unde

(i

„IDEIA DE
REVOLUȚIE"

(Vrmare din pag. 1)

gînd astfel pînă la revoluția proletară, comentînd pe Marx 
și Engels, nu fără referiri la Kautski, după interferențe cu 
Durkheim, Simmel, Richard și alți teoreticieni* sociali. .
i Ijnportant este că Ralea pune în discuție, în acel Htîmăr 
’Ădin „Viața românească" din aprilie 1921, o serie'ffle, idei, 
»e termeni, — într-o lucrare care, cu rezervele‘Implicate. 

»a fi remarcată și peste aproape trei decenii; în 1959. în 
prefața la volumul Visages de la France, apărut la Edi
tions sociales din Paris (versiune frarrceză a lucrării Cele 
două Franîe, E.S.P.L.A., 1956).

Ca atare, retrospectiva noastră e cu atît mai îndreptăți
tă, în sensul că, în ce privește tînăra intelectualitate uni
versitară, din anii care au precedat constituirea Partidului, 
ideea de Revoluție era o veritabilă coordonată a spirite
lor mai înaintate, în concordanță, astfel, cu eforturile pro
letariatului de a-Țf făuri detașamentul de avangardă 
luptei, prin care clasa muncitoare, peste un 
va deveni factorul decisiv în făurirea noii
România. «

„Proletariatul industrial începe să devină 
mită, cu anumită conștiință" — va constata 
disocierea — prin criteriul marxist — între 
revolușie si cea de reformă, luînd în considerare factorul 
timp, „vițeza transformării" care — relevă autorul nostru 
„nu explică, totuși, prea mult natura revoluției". Căci — 
souns el — „ceea ce importă nu e viteza transformării, 
ci gradul de noutate pe care-l educe", o deosebire calita
tiva. Mai importantă încă e abordarea ipotezei că „revolu
ția e făcută de o altă clasă decît aceea care deține pu
terea" și. în acest caz. „revoluția va transforma fata so
cietății, rșalizind un alt program de organizare și o altă 
structură mult mai adaptată". Așadar. — continuă Ralea 
— revoluția „presupune, înainte de toate, cucerirea puterii 
de către o clasă care n-a mai avut-o niciodată". Pentru 
aceasta, respectivei forte sociale îi trebuie „în primul rînd 
o puternică conștiință de clasă" si — citatul devine încă 
mai interesant — „atîta vreme cît proletariatul dezorgani
zat. de pildă, nu bănuiește forța imensă de care dispune.

, revoluția nu e probabilă". în același timp, factorului revo
luționar îi trebuie „un ideal, un program de valori", care 
eă ofere „societății (...) o nouă coeziune". Și trecînd în re 
vistă diferitele etape din istoria modernă, cu diferitele sco- 
nuri morale, Ralea afirmă : „Cînd, la rîndul lor. aceste irv- 
stitutii nu vor mai corespunde noii structuri sociale, pro- 
aramul de valori comuniste oferit de socialism va ajuta la. 
crearea altor formațiuni sociale". Iar „aces*e modificări, nu 
pot izvorî din prescripțiunea unor rețete artificiale" Nu
nei asa. devenind un principiu pozitiv, se poate înțelege 
afirmația lui Engels, care scria că o revoluție e ca un fe
nomen pur natural, condus de legile lui, e — cu alte, cu
vinte — un fenomen sociologic cu profunde rădăcini în 
constituția și structura grupului social respectiv.

Cu aceste considerații teoretice își încheia Ralea acest 
prim capitol din lucrarea sa. Ea reprezintă o atestare In 
plus, simptomatică, a climatului și a preocupărilor intelec
tualității noastre în directă congruență cu iminenta .— a- 
tunci. în r't'ifr>ă.vnrn lui 1921 — concretizare ideologică și 
practică a ceec ce se /a numi Partidul Comunist Român.

i a' 
sfert de veac, 
orînduiri din

o clasă anu- 
Ralea, făcînd 
noțiunea de

Deși m-am jurat de 
atîtea ori să nu mai fac 
astfel de servicii, mă las 
impresionat de rugămintea 
dumneavoastră și vă pro
mit să vă transmit deînda- 
tă scrisorile ce le voi pri
mi de la acei tineri dornici 
să vă împărtășească „me
lancolia unei prietenii, unei 
dragoste, unei purități 
reale".

C., București: Adresea- 
ză-te fără nici o ezitare 
unui medic psihiatru.

Stempurszky M. L.,

Loco: Versurile sînt inte
resante. Mai trimiteți și al
tele.

Mihai Vieru, județul 
Vaslui: Poezia e frumoa
să, dar cam minulesciană. 
Mai trimiteți.

Taisia Pușcașu, Constan
ța : Epigramele nu sînt 
rele, dar adresați-le unei 
publicații literare.

N. I., Bacău: Sînt de 
aceeași părere cu dum
neavoastră : forțați puțin 
lucrurile și veți ajunge la 
o concluzie definitivă.

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

noștri ’ vor realiza la Sofia un 
joc bun și un rezultat... de ega
litate. Succes, băieți !

AZI. PE „REPUBLICII": 
RAPID — PETROLUL

Șeful serviciului de competiții 
din cadrul F. R. de Fotbal, 
Petre Olaru, ne-a informat ieri, 

la pr.înz : „meciul Rapid-Pe- 
trolul din cadrul celei de a 18-a 
etape a Campionatului diviziei 
A se va disputa simbătă, pe sta
dionul ..Republicii", de la ora 
16.00. Jocul Steaua — Jiul este 
programat duminică, pe același 
stadion".

Pe micul ecran, partida S. C. 
Bacău — C.F.R. Timișoara, in- 
cepind de la orele 13,15.

D. V.

V.

• CEA DE-A 31-A EDIȚIE a 
campionatelor mondiale de 
tenis de masă va începe la 28 
martie în orașul japonez Nagoya 
și va dura pînă la '7 aprilie. Ea 
întreceri participă sportive și 
sportivi din peste 50 de țări ale 
lumii. Festivitatea de deschidere 
va avea loc duminică la ora 
17,00 (ora locală).

Comentatorul agenției japo
neze de presă „Kyqdo" su
bliniază în corespondența sa că 
principalele protagoniste ale 
actualei ediții vor fi la mascu

lin echipele Japoniei, R.P. Chi
neze și Suediei, iar la feminin 
selecționatele Japoniei, R.P. 
Chineze, U.R.S.S. și României. 
In comentariu se menționează 
faptul că publicul și specialiștii 
japonezi așteaptă eu interes e- 
voluția româncei Maria Alexan
dru, una dintre „veteranele** 
tenisului de masă, câștigătoare 
la recentele campionate inter

naționale ale Angliei.

• SIMBATA ȘI DUMINICA 
se va desfășura Raliul București, 
contând ca etapă în Campionatul

național. Plecarea pentru cate
goria alergătorilor începători se 
va da sâmbătă din Piața Scînteli, 

în jurul orei 14,30, iar a consa- 
craților, din același loc, începând 
de la ora 18,30. Primele echipaje 

, vor sosi In Piața Banu Manta în 
aceeași zi la ora 22 (începători) 
și duminică la ora 7 (consaorați). 
Departajarea finală va fi făcută 
după efectuarea unor probe de 
îndemînare, duminică între 
orele 10—12, pe un traseu aflat 
în apropierea locului 
sire.

N. Florian, Cugir. De cînd a apărut rubrica dumnea
voastră „De la om la om" o citesc număr de număr cu 
un deosebit nesaț, cu o deosebită plăcere.

înainte de a intra în miezul problemei ce mă frămîntă 
mă simt dator a vă prezenta o scurtă fișă biografică a 
persoanei mele. Mă numesc N. FLORIAN, m-am născut 
In Țara Moților, nu de mult am împlinit vîrsta unui 
sfert de veac, actualmente lucrez în orașul Cugir ca 
muncitor.

După această sumară introducere voi începe a po
vesti ceea ce mă doare, vă voi prezenta drama mea su
fletească, decepțiile și durerile, disprețul și ura față de 
sexul frumos provocate de cea pe care o iubisem, de cea 
care pînă nu de mult mă făcea să mă simt, fericit, plin 
de viață, încrezător în forței? mele, mă făcea să fiu tare, 
să depășesc orice greutăți ale vieții, îmi dădea imbolduri, 
îmi dădea curajul făuririi de planuri și idealuri frumoa
se pentru viitor. Ah! Nu știu ce aș putea face să înlătur 
această urîtă și crudă amintire ce-mi devorează parcă 
întreaga ființă sufletească și fizică.

Cînd îmi trec prin minte aceste gînduri simt un dez
gust și o ură nemărginită față de asemenea ființe lipsite 
de sensibilitate sufletească, lipsite de acea sinceritate în 
dragoste, lipsite de dăruirea și altruismul ce ar trebui 
să le predomine.

Să nu vă mire faptul dacă afirm că o forță centrifugă 
parcă mă îndepărtează de ceea ce vreau să scriu în 
continuare. Îmi vine foarte greu să trec peste această 
barieră fiindcă în spatele ei se ascunde ceea ce .eu am 
pierdut. Dar o voi ridica și trec să vă relatez -concret 
cum s-a întîmplat, cum au decurs lycrur.ile pînă c? a . 
ajuns la acel deznodămînt dezgustător.

Cu ocazia Anului Nou, mai bine zis cu prilejul sărbă
toririi Anului Nou am cunoscut-o pe ea, pe Ale (i-am 
ales un pseudonim). Ne-am distrat împreună și chiar 
foarte frumos. In zilele următoare ne întîlneam mereu, 
am mers la filme, apoi am început să povestim diferite 
lucruri, diferite întîmplări, am ajuns în ultimă instanță 
poate fără voie să începem a ne destăinui unul altuia

greu, simt parcă și prevăd că haosul va pune stăpînire 
pe gîndurile mele.

In ultima sîmbătă a lunii februarie eram împreună, 
stăteam de vorbă într-un cadru intim prietenesc, ne pri
veam în ochi unul pe altul, ne simțeam fericiți (adică 
eu, pentru că la ea acestea erau ultimele priviri ce mi le 
oferea, nu aveam de unde să știu ce era pregătit în 
sufletul ei). Apoi am, hotărît să trimitem din partea noas
tră un mărțișor unei tinere familii ce o cunoscusem cu 
cîtva timp în urmă. In ziua următoare, duminica, cînd 
și-a scos masca, nu-mi venea să cred ochilor ceea ce a- 
veam în față. Nu. Înainte cu cîțeva zile nu mi-aș fi putut 
imagina, așa ceva. Nu aș fi putut crede că tot ceea ce 
există între noi s-ar putea destrăma atît de ușor. Ce am 
simțit eu, durerea ce mi-a înăbușit sufletul nu o voi 
descrie aici (poate nici nu am cuvinte potrivite să mi-o 
exprim), dar așa ceva fiecare tînăr ce iubește cu adevărat 
își poate închipui și poate simți.

Cînd eu m-am dus în acea după-amiază a ultimei 
zile din februarie acolo de unde o luam mereu și ple
cam la, film sau la plimbare, acasă la ea, în acea după- 
amiază urîtă pentru mine, ea nu mai era. Plecase deja 
de pe la orele amiezii la o întîlnire cu un alt băiat.

— Ce s-a întîmplat ? vă întrebați desigur.
— Ce s-a întîmplat ? M-am întrebat și eu.
Răspunsul îl aflam mai tîrziu, dar nu de la ea, pentru 

că nu a mai avut curajul răspunderii, nu mai îndrăznea 
să mă privească în față, în ochi, pentru că își dovedise 
slăbiciunea, își dovedise lipsa de demnitate. Răspunsul 
îl aflam după vreo două zile cînd altcineva îmi spunea 
ce se întîmplașe. Cea care a fost atît de drăguță; de t___ ______ „ .
gingașă și candidă, cea în care aveam toată încrederea rjre reală. Ca să mă con- 
acceptase propunerea de căsători? a unui tînăr ce-l cu- vjhg. âm răsc'dlît prin de- 
noscuse. doar cu nici o săptămînă în urmă. , \ ~

Dar cine a fost sau cine ește acest tînăr ce reușește jrl uJtîțpa vreme și' am 
șă. o cucerească atît de repede? Este un tînăr care are - r • -
o situație materială foarte bună, mult superioară celei pe 
care o am eu. Așa a reușit el să o cucerească atît de 
repede, adică într-un chip neloial, nebărbătesc, necavale
resc.

Mie nu-mi stă în caracter așa ceva, fapt pentru care 
niciodată nu i-am vorbit asemenea lucruri, cu toate că 
dacă ar fi să mă laud, aș fi avut și eu cu ce, am și eu

adevăr există în aceste simbolice cuvinte, dar cit de 
puțin sînt înțelese ! Cit de mult se confundă caracterul 
absorbant al dăruirii de sine pentru ființa iubită cu o 
aventură trecătoare! Și atunci să nu le mire pe „fru
moasele" noastre, că le spunem astăzi că de multe ori 
confundă omul cu Fiatul, cu titlul și situația materială-

Doresc, stimate tovarășe Băieșu, ca prin intermediul 
rubricii conduse de dumneavoastră să deschidem un 
dialog între tineri despre aceste spinoase probleme ce se 
mai pun încă, ce mai predomină încă în concepțiile 
unor fete.

Nu aș vrea să fiu considerat un sceptic, dar în urma 
celor ce mi s-au întîmplat ajung să cred că a. fi cinstit, 
a fi loial, a fi sincer, a fi fidel sentimentelor ce le nu
trești față de o ființă delicată nu vei reuși să realizezi 
altceva decît să fii trădat.

S-au făcut multe minuni în lume, s-a avansat mult în 
știință, s-a reușit să se descopere șt să se remedieze de
fecțiuni în Cosmos, s-au realizat multe lucruri frumoase, 
dar acest „sex frumos" pentru mine rămîne totuși o 
enigmă.

Îmi cer scuze fiindcă m-am întins atît de mult .

Mărturisesc că am ezitat 
înainte de a publica scri
soarea dv. M-am întrebat 
dacă reproșurile, nedume
ririle și neîncrederile pe 
care le exprimați 'aici cu 
fhînie și patos an o acope-

'■ 'Primite

constatat că, întf-adevăr, 
nu sînteți singurul care 
deplângeți egoismul, mes
chinăria și aventurismul 
unor tinere, incapabile să 
respecte și să prețuiască 
adevăratele șl frumoasele 
sentimente. Acum câteva

zile, de pildă, un tînăr 
tehnician din Ploiești îmi 
mărturisea marea durere 
care l-a încercat aflînd că 
fata pe care o iubea de 
mai mulți ani și cu care 
dprea să se căsătorească 
l-a-,părăsit brusc pentru un 

. ,,tjhă.r turist italian, proprie
tar al unui frumos și al- 

’■bastru Fiat 850 Sport. Așa 
îneît, exprimîndu-mi rezer- 

' va în ceea ce privește exa
gerările de generalizare a 
fenomenului, pun chestiu
nea ridicată de dumnea
voastră ■ în discuția cirito- 
•rilot.

o
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DUMINICA DIMINEAȚA 
MECI DE MARE ATRACȚIE 

LA RUGBI :

GRIVIȚA ROȘIE
DINAMO

Pe stadionul Dinamo din 
Capitală, duminică dimineața 
de la ora 11,30, va avea loc 
întîlnirea de rugbi dintre ac
tuala lideră a campionatului 
national de rugbi GRIVIȚA 
ROȘIE-DINAMO. Întîlnirea 
va fi arbitrată de Th. Wiring.

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU 
PENTRU ETAPA DIN 
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Politehnica-Dinamo IX
Kapid-Petrolul 1
U. T. Arad-„U» Cluj 1
C.F.R. Cluj-F.C. Argeș IX

Steaua-Jiul 1
„U“ Craiova-Farul 1
St. roșu-ProgresuI IX
S. C. Bacău-C F.R. Timiș. 1
Catania-Internazionale 2
Ronia-Juventus 1X2
Torino-Sampdorta X
Napoli-Lazlo 1
Eologna-Florentina IX

Producție a studiourilor din Barrandov

Regia : Jaroslav Papousek.

Cu : Josef Sebânek, Marie Motlovâ, Frantisek Husâk, He 
lena Ruzickova, Peter și Matej Forman.

Coproducție ifalo-spaniolâ 

Regia : Enzo G. Castellari.

Cu : Antonio Sabato, John Saxon, Frank Wolff, A- 
gata Flori.



NflUNI ADOPTATE Of CONGRESUL 
UNIUNII GENERALE A SINDICATEEOR 
OII REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNEA

Luptele din
Indochina

• „RETRAGEREA UMILI

TOARE" • PIERDERILE
In MOȚIUNEA DE SOLI

DARITATE CU LUPTA PO
POARELOR DIN INDOCHI
NA, Congresul condamnă cu 
hotărîre continuarea agresiunii 
armate a imperialismului ame
rican și a aliaților săi împo
triva poporului vietnamez, ex
tinderea agresiunii împotriva 
popoarelor din Laos și Cam- 
bodgia. Intervenția militară a- 
mericano-saigoneză în Indochi
na reprezintă o încălcare fla
grantă a libertății și indepen
denței popoarelor din această 
parte a lumii, o acțiune în
dreptată împotriva aspirațiilor 
lor de pace și progres, o sfida
re la adresa principiilor inter
naționale de morală și drept.

Perpetuarea și escaladarea 
acțiunilor armate ale imperia
liștilor americani și aliaților 
lor în Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia constituie o amenința
re gravă pentru pacea întregii 
lumi, aduc mari prejudicii 
eforturilor făcute de popoare 
pentru instaurarea trainică a 
unui climat de pace, securita
te, încredere și cooperare în 
viața internațională.

Alături de toate forțele pro
gresiste și democratice, oame
nii muncii, sindicatele, întregul 
popor român au urmărit și ur
măresc cu profundă admirație 
și simpatie dîrzenia, curajul 
și eroismul poporului vietna
mez, al celorlalte popoare din 
Indochina care s-au ridicat cu 
hotărîre în lupta pentru apă
rarea pămîntului lor, a drep
turilor imprescriptibile la li
bertate, dezvoltare de sine 
stătătoare, unitate națională. 
Exemplul luptei poporului 
vietnamez, a celorlalte po
poare indochineze arată că, 
atunci cînd un popor este 
hotărît să-și apere indepen
dența, libertatea și ființa na
țională, el se bucură de sim
patia și sprijinul tuturor țări
lor socialiste, al popoarelor din 
întreaga lume și nu există for
ță în lume în stare să-l înge
nuncheze și să-l supună, să-i 
bareze drumul spre înfăptuirea 
aspirațiilor și idealurilor sale 
legitime.

Congresul cere cu fermitate 
să fie retrase toate trupele 
S.U.A. și ale sateliților lor din 
Indochina, să fie create toate 
condițiile pentru ca popoarele 
vietnamez, cambodgian și lao
țian să-și poată hotărî singure^ 
fără nici un amestec din afară, 
în deplină libertate, viitorul; 
potrivit aspirațiilor și voinței 
lor. .......... •■<,•<<< v

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România susține pe 
deplin politica Partidului Co
munist Român și a statului 
nostru care sprijină poziția 
R. D. Vietnam și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
— adevăratul reprezentant al 
oamenilor muncii din această 
țară — privind reglementarea 
conflictului vietnamez, lupta 
Frontului Național Unit din 
Cambodgia condus de Noro
dom Sianuk, a guvernului a- 
cestuia, precum și a forțelor 
conduse de Frontul Patriotic 
Laoțian. Exprimîndu-și depli
nul atașament față de poziția 
Partidului Comunist Român și 
a statului nostru de a sprijini 
politic și material lupta dreap
tă a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochi
na împotriva agresiunii impe
rialismului american, sindica
tele din țara noastră vor a- 
corda și pe viitor întregul lor 
sprijin oamenilor muncii și 
popoarelor din această regiu
ne pînă la victoria lor totală 
împotriva agresiunii străine. 
Congresul cheamă la intensifi
carea și unirea eforturilor oa
menilor muncii și sindicatele 
lor din întreaga lume pentru 
a impune încetarea agresiunii 
și imixtiunii imperialiste în 
Indochina, instaurarea libertă
ții și păcii în această zonă a 
lumii.

Congresul își exprimă de
plina încredere că popoarele 
vietnamez, cambodgian și lao
țian, cu sprijinul țărilor so
cialiste, al forțelor progresiste 
și iubitoare de pace din toate 
țările, vor obține cît mai grab
nic victoria, că lupta lor 
dreaptă va triumfa !

în MOȚIUNEA CU PRIVI
RE LA SITUAȚIA DIN 
ORIENTUL APROPIAT se 
spune :

Oamenii muncii, sindicatele 
din țara noastră, sînt preocu
pate într-un înalt grad de evo
luția situației din Orientul A- 
propiat, de conflictul din a- 
ceastă regiune, care creează 
un permanent pericol de răz
boi cu implicații grave pentru 
pacea întregii lumi.

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România — nutrind 
profunda convingere că răz
boiul nu poate constitui o cale 
pentru reglementarea proble
melor în supensie între țări, 
că de pe urma conflictelor ar
mate dintre popoare primii 
care au de suferit sînt oamenii 
muncii din țările respective, în 
timp ce imperialismul și reac- 
țiunea trag foloase — reafir
mă sprijinul oamenilor mun
cii. al sindicatelor, al întregu
lui nostru popor față de pozi
ția consecventă a guvernului 
român, care, încă înainte de 
declanșarea ostilităților mili
tare din Orientul Apropiat în

iunie 1967, s-a pronunțat pen
tru soluționarea politică a 
problemelor ce confruntă a- 
ceastă parte a lumii.

Tn acest sens, Congresul 
consideră că aplicarea de către 
toate părțile interesate a pre
vederilor Rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiem
brie 1967 oferă o cale rezo
nabilă și echitabilă de statorni
cire a unui climat normal de 
pace, care să corespundă atît 
intereselor tuturor popoarelor 
din regiunea respectivă, cît și 
cauzei păcii în lume. Con
gresul relevă cu satisfacție 
propunerile Republicii Arabe 
Unite în direcția soluționării 
politice a conflictului din 
Orientul Apropiat.

Pentru reglementarea con
flictului din Orientul Apropiat 
este necesar să fie retra
se imediat trupele israeliene 
din teritoriile ocupate, să fie 
recunoscute și respectate 
independența și integritatea 
teritorială a tuturor statelor 
din această zonă. Pentru in
staurarea unei păci trainice 
în această regiune trebuie să 
se găsească neapărat o soluție 
privind situația populației 
palestiniene, care să țină sea
ma de dorințele și năzuințele 
ei naționale.

Congresul exprimă deplina 
solidaritate a oamenilor mun
cii, a sindicatelor din Româ
nia cu lupta popoarelor arabe 
pentru progres economic și 
social, pentru apărarea liber
tății și independenței națio
nale, împotriva imperialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru cauza păcii și colaborării 
internaționale.

Congresul cheamă opinia 
publică, oamenii muncii, or
ganizațiile sindicale, factorii 
politici de răspundere din 
lume să sprijine orice propu
neri constructive și raționale 
pentru reglementarea pe cale 
politică a conflictului, cores
punzător intereselor popoare
lor, ale păcii și securității în 
Orientul Apropiat și în în
treaga lume.

în MOȚIUNEA DE SOLI
DARITATE CU LUPTA PO
POARELOR ȘI A CELOR CE 
MUNCESC ÎMPOTRIVA EX
PLOATĂRII ȘI ASUPRIRII, 
PENTRU INDEPENDENȚĂ ȘI 
SUVERANITATE, ÎMPOTRI
VA IMPERIALISMULUI, CO
LONIALISMULUI, NEOCO
LONIALISMULUI ȘI A POLI
TICII DE APARTHEID, Con
gresul COPSțgță g» profundă 
satisfacție ereșțerea nestăvi
lită a luptei, clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ti
neretului, mișcării de elibe
rare națională, a tuturor for
țelor democratice și ăntiim- 
perialiste, procesul istoric o- 
biectiv și ireversibil de renaș
tere națională, de înfăptuire a 
aspirațiilor spre eliberare so
cială și independență națio
nală, contra imperialismului, 
colonialismului, neocolonialis
mului, pentru pace și colabo
rare internațională.

Oamenii muncii, poporul 
român, care în trecut au cu
noscut dominația și exploata
rea imperialistă și au luptat 
timp de secole pentru elibe
rare națională și socială, îșl 
exprimă solidaritatea comba
tivă cu lupta tuturor popoa
relor împotriva politicii impe
rialiste de dominație, înrobire, 
de forță și amenințare cu 
forța, împotriva oricăror for
me de asuprire națională și 
socială, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, po
trivit intereselor și aspirații
lor sale legitime, fără nici un 
amestec din afară.

Clasa muncitoare, sindicate
le din România își reafirmă 
solidaritatea de clasă cu oa
menii muncii din țările capi
taliste în lupta lor împotriva 
monopolurilor, pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru 
pace și progres social.

Congresul exprimă solidari
tatea oamenilor muncii și a 
sindicatelor din România cu 
clasa muncitoare, cu toate 
forțele care luptă în întreaga 
lume împotriva asupririi și 
exploatării, a reacțiunii, impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru 
dezvoltarea economică, politică 
și socială de sine stătătoare, 
pentru apărarea și consolida
rea independenței naționale, 
pentru cauza păcii.

Congresul înfierează cu 
toată forța menținerea domi
nației colonialiste — anacro
nism rușinos al zilelor noastre 
—, politica de apartheid, 
precum și orice manifestare 
de discriminare rasială, con
damnă toate formele neocolo- 
nialiste, de perpetuare a sub
ordonării și exploatării străi
ne, de subjugare a popoarelor 
de către forțele imperialiste.

Congresul reafirmă solida
ritatea și deplinul sprijin al 
sindicatelor din România cu 
lupta eroică, dusă cu arma 
în mînă de oamenii muncii, 
de celelalte forțe patriotice 
din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau și din alte teri
torii împotriva jugului colo
nial, pentru libertate și inde
pendență națională și • își ex
primă solidaritatea cu forțele 
din Africa de Sud, Rhodesia, 
Namibia și din alte țări care 
se ridică la luptă împotriva 
politicii de apartheid și dis
criminare rasială.

Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia salută dezvoltarea conti
nuă a relațiilor țării noastre 
cu țările în curs de dezvolta
re, sprijinul moral și mate
rial acordat de poporul ro
mân popoarelor aflate încă 
sub dominația străină, mani
festare a solidarității interna
ționale active a oamenilor 
muncii din Republica Socia
listă România cu lupta aces
tor popoare pentru respecta
rea dreptului lor sacru de 
a-și dezvolta de sine stătător 
economia, de a folosi bogă
țiile țării în interesul celor 
ce muncesc, de a asigura 
independența economică și 
politică a țărilor lor.

Congresul adresează sindi
catelor, oamenilor muncii din 
întreaga lume chemarea la 
intensificarea și unirea efor
turilor pentru a impune lichi
darea oricăror forme de domi
nație colonialistă și neocolo- 
nialistă, a politicii de apart
heid și discriminare rasială, 
pentru afirmarea dreptului 
fiecărui popor la o viață liberă, 
demnă și civilizată, pentru 
triumful cauzei progresului 
social, independenței, demo
crației și păcii în lume.

în MOȚIUNEA 1N LEGĂ
TURĂ CU PROBLEMELE 
PĂCII ȘI SECURITĂȚII IN 
EUROPA, Congresul își ex
primă convingerea că instau
rarea și consolidarea unui 
climat de pace, încredere, 
securitate și cooperare în Eu
ropa constituie un factor de 
primă importanță pentru dez
voltarea «economică și socială 
a popoarelor de pe acest con
tinent și pot avea o influență 
pozitivă hotărîtoare asupra 
destinelor păcii și progresului 
social în întreaga lume.

Congresul declară că spri
jină în întregime poziția 
Partidului Comunist Român 
și a guvernului român, potri
vit căreia asigurarea și con
solidarea păcii și încrederii în 
Europa comportă instituirea 
unui sistem de raporturi care 
să ducă la crearea unui cli
mat de destindere, la dezvol
tarea relațiilor multilaterale 
și a schimbului de valori ma
teriale și spirituale între toate 
țările continentului, pe baza 
respectării dreptului fiecărui
popor de a-și hotărî singur 
soarta, a respectării neabă
tute a principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc. însănătoșirea climatului 
politic și crearea unor forme 
eficiente de înfăptuire a secu
rității europene, care să asi
gure participarea egală a tu
turor statelor, 
la elaborarea 
măsurilor ce 
pe continent, < 
ror focarelor 
neîncredere i 
trebui să ducă la desființarea 
simultană a celor două pacte 
militare, la renunțarea la fo
losirea forței și amenințarea 
cu forța în rezolvarea pro
blemelor litigioase, la dezvol
tarea relațiilor între toate ță
rile continentului. Aceasta 
presupune recunoașterea rea
lităților existente în Europa, 
a inviolabilității granițelor 
stabilite după cel de-al doilea 
război mondial, a schimbări
lor istorice produse pe conti
nent în epoca postbelică, re
cunoașterea de către toate 
statele a Republicii Demo
crate Germane, normalizarea 
relațiilor cu ambele state ger
mane și asigurarea participă
rii lor în cadrul O.N.U. și al 
altor organisme internațio
nale.

Inițiativele guvernului ro
mân și activitatea sa neobo
sită pentru instaurarea unui 
climat de pace și înțelegere în 
Europa întrunesc acordul de
plin al clasei noastre munci
toare, al întregului popor ro
mân, care consideră că reali
zarea securității europene co
respunde atît propriilor lui 
interese, cît și ale celorlalte 
popoare, cauzei păcii în în
treaga lume, și își exprimă 
deplina adeziune pentru con
vocarea unei Conferințe gene- 
ral-europene a tuturor state
lor interesate, se pronunță în 
sprijinul intensificării măsu
rilor pentru realizarea unor 
întîlniri pregătitoare multila
terale în vederea ținerii în
tr-un timp cît mai scurt po
sibil a conferinței consacrate 
securității pe continentul nos
tru.

Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia consideră că, în înfăptui
rea securității europene, clasa 
muncitoare, forțele populare, 
sindicatele din țările euro
pene indiferent de afilierea 
lor, organizațiile progresiste 
de pe continentul european 
pot aduce o contribuție de 
seamă la destindere, cooperare 
și înțelegere. Congresul chea
mă toate organizațiile sindi
cale să-și intensifice efortu
rile pentru dezvoltarea 
laborării bi și 
le în interesul 
citoare de pe 
european, pentru 
rea Europei într-un continent 
al păcii, colaborării și progre
sului, în care toți cei ce mun
cesc să se bucure pe deplin și 
în siguranță de roadele mun
cii lor.

, mari și mici, 
și înfăptuirea 

afectează pacea 
eliminarea tutd- 
de încordare și 
între state, vor

co- 
multilatera- 
clasei mun- 
continentul 

transforma-

INTERVENȚIONIȘTILOR 

SAIGONEZI ÎN LAOS
în operațiunile militare 

desfășurate în regiunile de 
sud ale Laosului, trupele sai- 
goneze invadatoare au pier
dut aproximativ jumătate 
din efectivele angajate, a- 
nunță surse militare din Sai
gon. Sursele afirmă, totodată, 
că in comunicatele oficiale 
saigoneze nu se dezvăluie în 
mod deliberat, pierderile a- 
devărate.

Luînd cuvintul în cadrul unei 
reuniuni a liderilor locali ai 
partidului democrat din Wa
shington, senatorul Edward 
Kennedy a declarat că invazia 
saigoneză în Laos, sprijinită de 
Statele Unite, s-a încheiat prin 
ceea ce se poate numi „o re
tragere umilitoare". Operațiunea 
trupelor saigoneze în sudul 
Laosului, întreruptă, după cum 
au recunoscut chiar oficialită
țile Administrației, din cauza 
puternicei rezistențe întîmpi- 
nate, a fost întreprinsă — în o- 
pinia senatorului — în flagrantă 
violare a spiritului amendamen
tului Cooper-Church adoptat de 
Congres.

„Este timpul să se pună capăt 
războiului acum", a declarat 
Edward Kennedy, subliniind că 
invazia din Laos a constituit 
încă o dovadă a faptului că 
„ne-am lăsat din nou ademeniți 
de fantoma unei victorii mili
tare"

o NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian, președinte
le Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, a adresat un mesaj 
poporului khmer, cerîndu-i să-șl 
unească toate forțele în vederea 
intensificării luptei împotriva ad
ministrației Lon Noi, a imperia
lismului american șt a aliaților 
acestuia — anunță agenția China 
Nouă. Arătînd că regimul de la 
Pnom Penh se află într-un im
pas total, ca urmare a presiuni
lor puternice exercitate asupra sa 
de forțele armate populare de e- 
liberare, mesajul denunță acțiuni
le administrației Lon Noi, care 
încearcă să supraviețuiască prin 
Intervenția militară amerlcano- 
saigoneză în Cambodgia.

Militari saigonezi încercînd să se evacueze de pe teritoriul 
laoțian în fața ofensivei forțe lor patriotice.

Situația din Pakistan
■>

• Lupte violente • Proclamarea „Republicii 
Populare Bangla Desh"

In Pakistanul oriental situația este extrem de confuză, rela
tează agenția France Presse. Este dificil — continuă agenția 
— de determinat exact cursul evenimentelor în desfășurare 
din cauza cenzurii totale impuse de armată asupra informa
țiilor.

Președintele Ligii Awami, 
Mujibur Rahman, a proclamat 
vineri independența regiunii 
de est a Pakistanului sub de
numirea de „Republica Popu
lară Bangla Desh", reușise să 
transmită United Press Interr 
national. Declarația de procla
mare a independenței a fost 
citită de Mujibur Rahman la 
postul de radio „Vocea Ban
gla Desh Liberă", ale cărei e- 
misiuni sînt recepționate la 
Delhi. Potrivit ■ surselor citate. 
Mujibur Rahmarț a declarat că 
soldații „regimentului din 
Bengalul oriental", miliția șl 
poliția est-pakistaneză ar fi 
încercuit unitățile' armatei gu
vernului central staționate la 
Chittagong, Sylhet, Jesore, Ba- 
risal și Khulna. Președintele 
Ligii Awami a adăugat că, sînt

în curs de desfășurare lupte 
violente.

Intr-o cuvîntare radiodifuza
tă vineri seara, președintele 
Pakistanului, generalul Yahya 
Khan a declarat că evenimen
tele din provincia orientală a 
țării au luat o „turnură foarte 
serioasă" și este imperios ne
cesar ca „situația să fie adusă 
sub control cît mai curînd po
sibil", relatează agenția Reu
ter. în baza legii marțiale el 
a cerut autorităților „să înă
bușe" mișcarea condusă de li
derul est-pakistanez Mujibur 
Rahman. Pe de altă parte, ge
neralul Yahya Khan a apre
ciat refuzul de cooperare al 
președintelui Ligii Awami la 
soluționarea crizei constituțio
nale ca un „act de trădare".

IN cadrul campaniei reven
dicative de primăvară, sin
dicatele japoneze au partici
pat vineri la prima lor acți
une grevistă de amploare na
țională. Peste opt milioane de 
oameni ai muncii, afiliați la 
SOHYO (Consiliul General al 
Sindicatelor Japoneze), Chu- 
ritsu Roren (Federația Sin
dicatelor Independente) și la 
o serie de alte uniuni sindi
cale au declarat greve pe di
ferite perioade. în paralel, 
lucrătorii de la căile ferate au 
aplicat, în semn de solidari
tate cu celelalte sindicate, și 
în sprijinul propriilor lor re
vendicări, tactica întîrzierii 
trenurilor.

T\'oi greve sînt programate 
pentru 2 și 8 aprilie.

Convorbirile

i tal o-iugoslave
ROMA 26. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, transmi
te : In cea de-a doua zi a vizitei- 
sale în Italia, președintele Iosip 
Broz Tito a avut, la Palatul 
Quirinale, o nouă rundă de con
vorbiri cu președintele Giuseppe 
Saragat. In cursul întrevederilor, 
la care au participat premierul 
italian Emilio Colombo, ministrul 
de externe Aid o Moro, precum și 
persoanele oficiale care-1 însoțesc 
pe președintele Tito, au fost 
abordate probleme Internaționale 
actuale, între care relațiile Est- 
Vest și căile pentru a se ajunge 
la convocarea conferinței în pro
blema securității și cooperării eu
ropene.

Președintele Tito s-a întîlnit 
apoi cu premierul Emilio Colom
bo. După o discuție în doi, lor 11 
s-au alăturat vicepremierul Fran
cesco de Martino, ministrul de 
externe Aldo Moro, precum și se
cretarul de stat iugoslav pentru 
afacerile externe, Mirko Tepavaț. 
în cadrul acestor întrevederi, îri 
afara problemelor internaționale 
au~ fost examinate pe larg posibi
litățile de dezvoltare a raporturi
lor italo-iugoslave, apreciate de 
ambele părți ca deosebit de fruc
tuoase.

Italia și Iugoslavia, a spus 
Giuseppe Saragat în toastul rostit 
Ia o recepție oferită în onoarea 
președintelui iugoslav, au reușit 
să pună relațiile lor de colabo
rare și prietenie pe bazele solide 
ale strictei respectări a suverani
tății, egalității în drepturi, inte
grității teritoriale și neamestecu
lui în treburile interne. Această 
realitate pozitivă, a arătat el, con

firmă calea de urmat pentru 
realizarea apropierii între po
poarele lumii.

Popoarele noastre, a spus la 
rîndul'său președintele Iosip Broz 
Tito, s-au apropiat în mod firesc, 
trăind în aceeași zonă geografică. 
Deși în trecut, a arătat el, rela
țiile noastre au cunoscut dificul
tăți ș'i încercări, istoria ne-a lăsat 
îndeosebi conștiința privind nece
sitatea promovării și dezvoltării 
în primul rînd a tot ceea ce ne 
leagă. Președintele Tito a relevat, 
apoi, că în Europa s-au între
prins pași importanți în direcția 
soluționării pașnice a problemelor 
deschise. Principala premisă a 
promovării continue a relațiilor 
internaționale, o constituie respec
tarea strictă a independenței, su
veranității, integrității teritoriale 
a tuturor statelor și a dreptului 
lor inalienabil de a hotărî în mod 
autonom în ce privește dezvol
tarea lor internă.

Studenții guatemalezi au 
organizat în capitală o gre
vă în semn de protest față 
de măsurile de represiune 
ale autorităților. In ultima 
vreme, mai mulți lideri uni
versitari au dispărut în îm
prejurări misterioase, fiind 
descoperiți. ulterior, asasi
nați de către poliție, preci
zează agenția Prensa Latina.

in R.P.
HANCIJOU 26. — Cores

pondentul Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite : Delegația 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care se 
află într-o vizită în R. P. Chi
neză, a sosit vineri la Hanci- 
jou, capitala provinciei Che- 
kian.

La aeroport, oaspeții români 
au fost întîmpinați de Nan 
Pin, prim-secretar al Comite
tului de partid Chekian, pre
ședintele Comitetului revolu
ționar provincial. Lai Ko-ko, 
adjunct al secretarului Comi
tetului de partid provincial, 
vicepreședinte al Comitetului 
revoluționar provincial, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. Pe 
aeroport se aflau un mare nu
măr de locuitori ai orașului, 
care scandau pentru prietenia 
dintre cele două popoare, pen
tru întărirea relațiilor dintre 
România și China.

Chintâr
în aceeași zi, delegația a vi

zitat fabrică ..Răsăritul roșu", 
undea.luat cunoștință de ma
rile realizări ale colectivului 
de muncitori al acestei impor
tante unități industriale. Sea
ra. în cinstea oaspeților români 
gazdele au oferit o recepție. 
Tovarășii Nan Pin și Gheor
ghe Rădulescu au rostit toas
turi.

Agenția China Nouă anunță 
că o delegație a Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 

.„condusă de Le Duan, prim-se- 
cretar al C.C.. a sosit la Pekin.

CONGRESUL P.S.I.U.P.
• DUPĂ PATRU zile de dez

bateri. la Bologna s-au încheiat 
lucrările Congresului al III-iea 
al Partidului Socialist Italian. 1 
Unității Proletare (P.S.I.U.l. 
După discuțiile pe marginea ra 
portului prezentat de Tullib* 
Vecchietti, secretarul general al 
partidului, precum și asupra 
tezelor congresului, a fost apro- ' 
bat textul unui document care 
confirmă linia politică expusă în 
raport și în teze.

• INTRE Republica Chile 
și R. D. Vietnam a fost sem
nat un acord prin care cele 
două țări stabilesc relații co
merciale. Acordul a fost în
cheiat în urma vizitei pe 
care o delegație comercială 
a R. D. Vietnam a făcut-o 
in capitala chiliana.

Ministrul de externe chi
lian, Clodomiro Almeyda, a 
declarat că inițierea relații
lor comerciale constituie „un 
prim pas spre stabilirea de 
relații diplomatice" între 
Chile șl R. D. Vietnam.

l

Componența noului 
guvern de la Ankara

PRIMA FEMEIE MINISTRU ÎN TURCIA

Premierul desemnat al Turciei, Nihat Erim, a anunțat vineri 
componența cabinetului său, care succede cabinetului prezidat 
de Suleyman Demircl, demisionat în urmă cu două săptămîni.

Noul guvern cuprinde 24 de 
miniștri, dintre care numai 11 
sînt membri ai parlamentului (5 
din Partidul dreptății, 3 din 
Partidul Republican al poporului, 
unul din Partidul național al în
crederii și 2 independenți). Pen
tru prima oară în istoria Turciei 
moderne, din guvern face parte 
și o femeie, Turkan Akyol, pro
fesoară la Facultatea de Medicină 
din Ankara, căreia i-a fost încre
dințat portofoliul sănătății și asis
tenței sociale.

Vice-premier însărcinat cu pro

blemele politice a fost numit 
Sădi Kocas, iar în calitate de 
vice-premier însărcinat cu pro
blemele economice — Attila 
Araosmanoglu. Osman Olcay 
este noul ministru de externe al 
Turciei. Portofoliul internelor a 
revenit lui Hahdi Omeroglu, iar 
cel al apărării naționale lui 
Ferit Melen.

în următoarele zile, noul gu
vern va prezenta în parlament 
declarația-program, după care va 
interveni vqlul de învestitură.

EXPLOZII LA BELFAST
• TREI BOMBE au explodat 

la sediul Partidului Unionist, 
aflat în centrul orașului Belfast, 
la puțin timp după ce a fost a- 
nunțată componența noului gu
vern al Irlandei de Nord. Po
trivit unui purtător de cuvint 
al trupelor britanice, exploziile 
au spart geamurile imobilului, 
dar nu s-au semnalat victime.

CONVORBIRILE S.A.L.T.
• ÎN capitala austriacă s-a 

desfășurat vineri, la sediul am
basadei Statelor Unite, o nouă 
ședință de lucru în cadrul celei 
de-a 4-a runde a convorbirilor 
sovieto-amcricane privind limi
tarea cursei înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.).

Următoarea întîlnire de lucru 
va avea loc joi. 1 aprilie, la se
diul ambasadei Uniunii Sovie
tice.

ORIENTUL APROPIAT
NEW YORK. — Reprezen

tanții permanenți la O.N.U. ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii 
și Franței s-au întrunit din nou 
joi în cadrul consultărilor 
cvadripartite privind situația 
din Orientul Apropiat. La sfîr- 
șitul reuniunii, care a avut loc 
la sediul reprezentantei sovie
tice, nu a fost dat publicității 
nici un comunicat.

• • • • fc

O enormă distanță și o climă 
atit de diferită despart locurile 
și oamenii. Unii extrag țițeiul 
de sub valurile Caspicii, cei
lalți de sub calota de gheață a- 
proape veșnică a Nordului în
depărtat. Un ideal și un scop 
comun îi unesc însă. Pe toți i-a 
captivat ideea prospectării onor 
regiuni noi pentru a mări re
zervele de țiței ale țării. Acum, 
în preajma celui de-al XXIV- 
lea Congres ai P.C.U.S., se pre
gătesc să participe cu succes 
la bătălia pe care o au de dat 
petroliștii sovietici pentru a 
obține, în actualul cincinal. 
480—500 milioane tone de țiței 
și peste 300 miliarde m.c. gaze 
naturale.

Baku, capitala Azerbaidjanu
lui sovietic, te întîmplnă cu 
decor de primăvară și cu mias
me înțepătoare de țiței. Aici 
petrolul s-a integrat peisajului 
transcaucazian. În această par
te a Țării sovietice a apărut o 
exploatare petrolieră cu totul 
diferită de cele cu care sîntem 
obișnuiți.

Pe valurile mereu învolbu
rate ale mării, la 100 km. de
parte de țărm, oamenii au ridi
cat pe enormi piloni metalici 
un oraș al petroliștilor. Linia 
țărmului Mării Caspice s-a 
mutat spre larg în ultimele trei 
decenii cu 30 km., iar nivelul 
apei a scăzut cu 2.5 m. Vîrfuri 
de stinci au început să-și scoa
tă capetele. Pentru marinari și 
pescari ele au devenit o ame
nințare ; de aceea ei le evită 
cu mare grijă și precauție.

In jurul unor asemenea vîr
furi. cu decenii în urmă au fost 
observate, enorme pete uleioase. 
Sub stînca submarină exista ți
ței... Această bogăție ascunsă 
trebuia scoasă cit mai repede 
Ia lumină. Peste stinci au fost 
prăvălite epavele a șase vase 
de mare tonaj pline cu nisip 
iar in această masă de metal 
și stinci au fost împlîntați pi
loni metalici. Astfel s-a pus

temelia pe care s-a înălțat ora
șul — unic în lume — „Neftea- 
nîie Iiamni".

Totul a fost conceput trainic: 
totul exclude ideea de provizo
rat, deși totul este suspendat 
pe apă, la mare distanță de us
cat. De-a lungul „străzilor" se 
înșiruie magazine, saloane de 
coafură și frizerie, farmacii. 
Căsuțele cochete, cu balcoane 
din lemn, cu ferestre largi, la 
care atirnă perdeluțe multico
lore, sînt umbrite de arbuști 
eare-și trag seva din uriașe 
ghivece. Au fost făcute eforturi 
mari pentru amenajarea locuri-

teanîie Kamni" munca nu este 
deloc ușoară. Ea presupune un 
înalt grad de profesionalizare, 
mult curaj și multă abnegație. 
Natura este aici capricioasă. In 
partea apuseană a Caspicii. 300 
de zile pe an bate un vint pu
ternic aducind uneori din de- 
șerturi nori de nisip. Valurile, 
atingînd uneori înălțimi de 18 
metri, bat neîncetat în pilonii 
metalici. Dar aceste dificultăți 
nu-i sperie pe petroliști, care 
Ia 7 noiembrie 1949, în cinstea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie au scos din adincu- 
riie de piatră primele cantități

'fault de jumătate din produc
ția Azerbaidjanului. La multi
plele lui calități se adaugă dra
gostea, eroismul și abnegația 
celor de la „Nefteanîie Kamni".

La începutul deceniului tre
cut, un grup de tineri geologi, 
conduși de azerbaidjanul Far- 
man Salamanov, care pe atunci 
nu împlinise 30 de ani, a des
coperit în bazinul fluviului Obi 
mari rezerve de petrol. Cute
zanța și perspicacitatea lor au 
fost răsplătite cu numeroase or
dine și medalii iar. în plus, Sa
lamanov a devenit Cetățeanul 
de onoare al multor așezări a-

CORESPONDENȚĂ PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI"

Petroliștii Caspicii și ai Siberiei
lor de agrement. Pe terenul de 
aterizare a elicopterelor se joa
că fotbal, cinematografele pre
zintă cele mai noi producții ale 
studiourilor de filme sovietice 
sau străine, iar școlile tehnice 
serale sînt frecventate de un 
mare număr dc petroliști tineri 
și vîrstnici. Dintr-o piață prin
cipal^ autobuzele duc pe locui
tori spre „cartierele mărginașe".

In acest oraș suspendat, în 
care s-a creat o perfectă am
bianță umană, trăiesc 5 000 dc 
oameni. Trăiesc și nu locuiesc 
pentru că personalul este schim
bat la fiecare 10—15 zile, fiind 
înlocuit cu alte echipe de pe 
țărm. Cînd un schimb lucrează 
infruntînd furia valurilor, ce
lălalt se odihnește și se distrea
ză pe uscat. Pentru că, la „Nef-

de petrol. Acum, o imensă es
tacadă de 175 de km. leagă in
tre ele sondele. Drepte sau șer
puitoare, drumurile se întilnesc, 
se întretaie, din loc în loc se 
lărgesc, pentru ca autocamioa
nele. să poată trece unul lingă 
celălalt, în citeva locuri se 
transformă în piețe, în jurul 
cărora se inalță case cu un 
etaj care adăpostesc birouri, 
cantine, cămine, magazii de ma
teriale.

Sondele sînt concentrate pe 
suprafețe minime : pe o plat
formă de mărimea unei camere 
se află gurile a 20 sau chiar 30 
de sonde, care sug fără înce
tare ..aurul negru" din adîncuriie 
Caspicii trimițîndu-1 prin mari 
conducte spre țărm. Petrolul 
marin reprezintă in prezent mai

părute in această parte a U- 
niunii Sovietice o dată cu pe
trolul.

Așadar, taigaua era luată cu 
asalt. Pe aceste ținuturi austere 
ale Siberiei de vest au apărut 
schelele, semne ale industriali
zării. La sfirșitul anului trecut 
această parte a Siberiei a dat 
31 milioane tone de țiței, adică 
tot atit cît se obținea în întrea
ga Uniune Sovietică în preajma 
celui de-al doilea război mon
dial. Nici o regiune petrolieră a 
țării n-a cunoscut încă un ase
menea ritm de dezvoltare. Pe
trolul Siberiei de vest promite 
a fi cel mai ieftin, deși în pre
țul lui de cost intră, firește, 
cheltuielile implicate de capri
ciile naturii siberiene, de clima 
ei aspră, de construcția de dru

muri, de conducte pentru tran
sportarea țițeiului la mari de
părtări, de locuințe și construcții 
sociale < pentru muncitori. Cu 
toate acestea, investițiile sînt 
aici foarte rentabile. Numai în 
Cincinalul trecut in aceste ți
nuturi siberiene au fost desco
perite ■!() de zăcăminte. Cel mai 
mare dintre ele, Samotlar, se 
află in regiunea cursului infe
rior al fluviului Obi.

Țițeiul se află aiei în mai 
multe straturi suprapuse, iar 
sondele săpate pe marginea la
cului Samotlar au un debit 
deosebit de mare. Explorarea a- 
cestui uriaș rezervor de țiței nu 
s-a încheiat incă, granițele lui 
nu au fost conturate. Specia
liștii declară că din straturile 
Samotlarului pot fi pompate a- 
nual cel puțin 100 de milioane 
tone de „aur negru".

Deasupra acestor zăcăminte 
se intinde o mlaștină de netre
cut care în timpul -iernii ră- 
mine încătușată de gheață. Iată 
pentru ce petroliștii siberieni 
consideră gerul biciuitor ai nor
dului ca pe cel mai bun ajutor 
al lor. Pe drumurile croite prin 
zăpada groasă circulă zi și 
noapte coloane de autocamioa
ne, tractoare cu remorci încăr
cate cu țevi, combustibil, ma
teriale de construcții, alimente, 
într-un cuvint, se fac pregătiri 
pentru ...vară. Se asigură re
zervele necesare pentru scurta 
perioadă caldă, cînd toate dru
murile care duc spre schele de
vin impracticabile.

Remarcabile fapte de muncă 
înscriu în cronica acestor 
zile premergătoare Congresului 
P.C.U.S. petroliștii Caspicii șt 
cei din taiga. Lupta lor eroică 
cu natura vitregă este prețuită 
de întregul popor sovietic.

C. PRISACARU
Moscova, martie 1971
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