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ta noua etapa a MMkffrn catstrwcțtafsacâ^e, In cen

trul preocupărilor sindicatelor trebuie să stea lupta pentru 

dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a socialismului, 

pentru creșterea forțelor de producție, sporirea bogăției na. 

ționale și ridicarea nivelului de trai al poporului.
(Din cuvîntarea de salut a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu rostită la deschiderea lucrărilor Congresului sin
dicatelor din Republica Socialistă România)

Deschiderea lucrărilor Congresului sindicatelor 
>• din Republica Socialistă România

In marea sală a Palatului Republicii din Capi- 
tată s-au deschis luni dimineața lucrările Con
gresului sindicatelor din Republica Socialistă 
România. S-au întUnit aici delegații aleși de sto
catele din toate regiunile țării — muncitori, in
gineri, tehnicieni, oameni de știință, artă și cul
tură, funcționari, activiști ai sindicatelor, repre
zentanți ai celor peste 4 milioane de membri 
de sindicat din țara noastră.

La Congres iau parte, de asemenea, numeroși 
invitați — membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, vechi militanți ai mișcării re
voluționare.

Prin miile de delegați și invitați sînt simbolic 
prezente în sală însăși munca creatoare a po
porului nostru, hărnicia și însuflețirea cu care 
oamenii muncii făuresc viitorul înfloritor al 
României socialiste.

Sînt de față reprezentanți a 37 de organizații 
sindicale de peste hotare, ai Federației Sindi
cale Mondiale, ai Biroului Internațional al Mun- 
cii, precum și corespondenți ai presei străine^

Ora 9. întreaga asistență întimpină cu puter
nice aplauze și urale pe tovarășii Nicolae

R A P D
Consiliului Central

prezentat de
Clasa muncitoare, întregul nos

tru popor — a spus raportorul — 
trăite încă atmosfera înălțătoare 
în csjjre a fost sărbătorită a 45-a 
aniversare a Partidului Comunist 
Rnm^n. In rîndurile maselor largi 
a avut un puternic răsunet expu
nerea făcută cu prilejul glorioasei 
aniversări, de către secretarul ge- 
peraî ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, expunere 
care constituie un exemplu de înal
tă ținută principială și spirit de 
răspundere în examinarea marxist- 
lgninistă a evenimentelor, un do
cument de o deosebită importanță 
leoretică și practică. Expunerea are 
o mare însemnătate și pentru cu
noașterea, înțelegerea și explica
rea procesului de apariție și dez
voltare a clasei muncitoare din 
țara noastră, a unirii sale în or
ganizații profesionale de luptă pen
tru cucerirea și apărarea interese
lor sale vitale, a drumului greu și 
plin de învățăminte parcurs de or
ganizațiile sindicale de la primele 
lor înjghebări și pînă la puterni
cele noastre sindicate unite, la 
mărețul Congres de astăzi.

Congresul sindicatelor din Româ
nia coincide cu aniversarea unui 
moment important din acest proces 
al organizării profesionale a clasei 
muncitoare In lupta împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru eman
ciparea ei socială. Acum 60 de ani, 
ca rezultat firesc al dezvoltării pro
letariatului român, al evoluției sale 
pe calea închegării organizatorice 
și maturizării politice, organizațiile 
sindicale, pe ramuri de producție, 
își uneau pentru prima dată forțele 
în Comisia Generală a Sindicate
lor. In cursul deceniilor, sindicatele 
au fost părtașe la grelele bătălii 
duse de clasa muncitoare, în frunte 
Cu partidul ei de avangardă, îm
potriva exploatării burghezo-moșie- 
rești, a reacțiunii și fascismului, 
pentru libertate, independență na
țională, democrație și progres so
cial, la lupta poporului Tomân pen
tru o viață liberă, luminoasă, la 
căre are dreptul și pe care și-a fău
rit-o cu hotărâre nestrămutată.

Mișcarea sindicală din țara noas
tră este mîndră că și-a adus con
tribuția la marile înfăptuiri care 
au transformat din temelii viața 
țării, a poporului român, că du
pă zeci de ani de luptă, prin e- 
forturUe celor mai buni reprezen
tanți ai săi. a. grijii neobosite ma-

'Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîriădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghiici, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Moghioroș, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
membri supleanți ai Comitetului Executiv și se
cretarii C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, care 
iau loc în loja din dreapta prezidiului.

Din însărcinarea Consiliului Central al Sindi
catelor, tovarășul Constantin Drăgan, președin
tele C.C.S., rostește cuvîntul de deschidere.

Congresul nostru — a spus vorbitorul — este 
chemat să examineze activitatea desfășurată de 
Consiliul Central al Sindicatelor, de organele și 
organizațiile sindicale de la Congresul din 1960 
și pînă în prezent — perioadă plină de eveni
mente în viața patriei și de mărețe Înfăptuiri 
ale poporului. Totodată, Congresul are sarcina 
să stabilească pentru noua etapă de dezvoltare 
a tării, luminată puternic de însuflețitorul pro
gram elaborat de Congresul al IX-lea al parti
dului, sarcinile crescînde și de mare însemnătate 
ce stau în fața sindicatelor noastre în operă în
tregului popor de desăvîrșire a construcției so
cialiste. (Continuare In pag. 3-a)

R T UL 
al Sindicalilor

tovarășul Constantin Drăgan
nifestate de partid pentru continua 
ei întărire, ea se, prezintă astăzi pu
ternică, unită, ca o importantă for
ță socială în dezvoltarea României 
socialiste.

După ce a înfățișat marile .reali
zări obținute de poporul român în 
anii șesenalului, raportorul a spus : 
sindicatele, organizații profesionale 
de masă ale clasei muncitoare din 
patria noastră, însușindu-și politica 
Partidului Comunist Român, care 
corespunde pe deplin intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, mili
tează neabătut pentru înfăptuirea 
ei. desfășoară o multilaterală acti
vitate menită să asigure participa
rea largă a celor ce muncesc la 
viața economică, politică și social 
culturală a țării.

Cuvîntul rostit de la tribuna Con
gresului nostru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a umplut ini
mile de profundă emoție și bucu
rie. înalta apreciere dată activită
ții sindicatelor, sublinierea rolului 
tot mai important ce le revine în 
întreaga viață a societății, îndru
mările deosebit de valoroase pen
tru continua îmbunătățire a mun
cii organelor și organizațiilor sin
dicale în toate domeniile de acti
vitate, înflăcăratul îndemn al parti
dului spre noi eforturi și noi biru- 
inți »e vor călăuzi pașii în munca 
și lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noastră.

Asigurăm Partidul Comunist Ro
mân — conducător iubit și stimat 
de întregul nostru popor — că miș
carea sindicală, unită ca un singur 
om în jurul său, va face totul pen
tru a se ridica la înălțimea marilor 
sarcini ce îi revin, că va depune 
întreaga ei capacitate organizato
rică și educativă în slujba nobilei 
cauze a ridicării continue a Româ
niei pe calea progresului și civili
zației socialiste.

Convins fiind că exprim gîndu- 
rile dumneavoastră, ale tuturora 
folosesc acest prilej pentru a a- 
dresa mulțumirile și recunoștința 
sindicatelor, a întregii noastre cla
se muncitoare, Partidului Comunist, 
conducerii sale, pentru înalta grijă 
ce o poartă neabătut ridicării con
tinue a bunăstării materiale și cul
turale, fericirii poporului român.

Indeplinindu-și tot mai bine rolul 
și atribuțiile sporite ce le revin, 
sindicatele au pus în centrul preo
cupării lor mobilizarea -energiei 
creatoare: a colectivelor de munci
tori, - ingineri și tehnicieni, atrage

rea lor la conducerea și organiza 
rea producției, îmțpnarea experien
ței muncitorilor cu competenta teh
nică și economică a cadrelor de 
conducere. Ca reprezentante ale 
clasei muncitoare, sindicatele au 
participat activ Ia elaborarea pla
nurilor economice, aducând în ve
rigile conducerii de stat experien
ța maselor în organizarea produc
ției, propunerile acestora pentru va
lorificarea cit mai deplină a rezer
velor interne. Au crescut rolul si 
eficienta consfătuirilor de producție 
trimestriale și a adunărilor lunare în 
care membrii sindicatelor au anali
zat problemele economice și de pro
ducție și ale activității sindicale din 
secții și întreprinderi.

întrecerea socialistă a constituit 
și în anii șesenalului mijlocul prin
cipal prin care sindicatele au mo
bilizat colectivele din întreprinderi 
la îndeplinirea și depășirea planu
lui de dezvoltare a economiei na
ționale. Călăuzindu-se după direc
tivele C.C. al P.C.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, sindicatele au depus o 
activitate susținută pentru a dez
volta caracterul de masă și a ri
dica organizarea acestei mișcări pe 
o treaptă mai înaltă. Contribuția 
întrecerii socialiste la depășirea 
planurilor anuale se reflectă și în 
faptul că în industrie, în perioada 
1960—1965 s-au obținut suplimentar 
o producție globală de peste 
15 miliarde lei, o producție marfă 
depășind 13 miliarde lei;1, mai mult 
de 4 miliarde lei economii și bene
ficii de 1,8 miliarde lei. In semn de 
prețuire a hărniciei și priceperii 
lor, 728 000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni au primit, în ultimii 
trei ani, insigna de fruntaș în în
trecerea socialistă. Mai mult de 
66 000 de oameni ai muncii își men
țin acest titlu de trei ani conse
cutiv. Pentru rezultatele obținute 
în anul trecut, 32 colective de mun
că au fost distinse cu „Steagul 
roșu" și „Diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură în întrecerea 
socialistă pe țară". Sute de între
prinderi au primit: asemenea distinct 
ții la nivelul regiunilor, raioanelor 
și orașelor. In cursul șesenalului, 
sindicatele âu atras în mișcarea de 
masă a inovatorilor și raționâliza- 
torilor peste 417 000 muncitori, in
gineri și tehnicieni, ale căror ino-

(Contrnuare în pag. 2-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.
Congresul sindicatelor din Ro

mânia, care are loc în condițiile a- 
vîntului general al întregului po
por în munca pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului, urmează 
să analizeze activitatea desfășurată 
în: ultimii ani de sindicate și să sta
bilească sarcinile de viitor ale miș
cării sindicale, măsurile ce trebuie 
luate pentru unirea eforturilor cla
sei muncitoare, ale tuturor salaria- 
ților, în vederea realizării obiecti
velor planului cincinal.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, salut din 
toată inima pe participanții la Con
gres și prin ei pe toți membrii or
ganizațiilor sindicale din țara noas
tră, urez succes deplin lucrărilor 
Congresului dumneavoastră. (Apla
uze puternice).

Se află în această sală reprezen
tanți ai muncitorilor din fabrici și 
uzine, de pe șantiere, din unitățile 
socialiste ale agriculturii, repre
zentanți ai intelectualității, ai func
ționarilor, ai maselor largi de oa
meni ai muncii, care, prin efortu
rile lor perseverente, eroice, au 
înălțat România modernă, liberă și 
înfloritoare. (Aplauze îndelungi).

Clasa muncitoare — clasa cea 
mai înaintată a societății — elibe- 
rindu-se pe sine, a eliberat de ex
ploatare și asuprire toate păturile 
muncitoare, întreaga națiune ro
mână. Ea a dus greul luptei și mun
cii pentru construirea socialismului, 
îndeplinindu-și cu cinste înda
toririle ce-i revin în proce
sul transformării revoluționare 
a societății. In tot ce s-a înfăptuit 
în acești ani, în uzinele și combina
tele ridicate pe întregul cuprins al 
tării, în înfățișarea nouă, luminoasă 
și prosperă a orașelor, în schimbă
rile profunde petrecute în toate 
domeniile vieții economice și so
ciale, se află încorporate energia, 
priceperea și entuziasmul clasei 
muncitoare d,tn România. (Vii a- 
plauze). P^in munca lor avîntală, 
muncitorii au creat industria noas
tră socialistă; ei dezvoltă baza 
materială a societății socialiste, spo
resc avuția materială și bunăstarea 
poporului, întăresc puterea econo
mică a patriei. Rezultatele obținute 
în primele patru luni ale acestui an 
oglindesc elanul cu care muncitorii, 
inginerii și. tehnicienii au trecut la 
înfăptuirea cincinalului, arată realis
mul prevederilor planului, constituie 
o ilustrare a posibilităților realiză
rii sale cu succes.

Cuprinzînd masele largi de sala- 
riați din toate domeniile activității 
sociale, sindicatele din țara noas
tră, cu vechi și bogate tradiții de 
luptă în slujba intereselor celor ce 
muncesc, aduc în condițiile orân
duirii socialiste o contribuție im
portantă la dezvoltarea societății, la 
înfăptuirea aspirațiilor de progres 
și bunăstare ale întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice). Ele în
deplinesc un rol însemnat în educa
ția maselor largi ale oamenilor mun
cii în spiritul atitudinii înaintate 
față de muncă, al răspunderii pen
tru realizarea planurilor de produc
ție, în creșterea nivelului profesio
nal, tehnic și cultural al clasei 
muncitoare.

Gu toate rezultatele bune, tre
buie menționat că în munca sindica-1 
telor se mai manifestă încă defi
ciențe; ele nu au reușit să des
prindă întotdeauna și să pună în 
centrul atenției lor problemele prin
cipale ale dezvoltării economice și 
sociale, concentrîndu-și uneori a- 
tenția asupra unor sarcini neesen- 
țiale.

In noua etapă a desăvîrșirii con
strucției socialiste, în centrul preo
cupărilor sindicatelor trebuie să 
stea lupta pentru dezvoltarea con
tinuă a bazei tehnico-materiale a 
socialismului, pentru creșterea for
țelor de producție, sporirea bogă
ției naționale și ridicarea niv'elulni 
de trai al poporului.

Sindicatele unesc în rîndurile lor 
pe principalii făuritori ai bunurilor 
materiale și spirituale ale societății, 
ai avuției naționale, stăpîni ai .mij
loacelor de producție, făuritori al 
destinelor României Socialiste. 
(Aplauze). In socialism < :is- 
tă o unitate deplină între 
interesele oamenilor muncii și 
interesele generale ale întregii so
cietăți; bunăstarea și fericirea fiecă
ruia depind de prosperitatea în
tregii țări, sînt condiționate de re
zultatele obținute în dezvoltarea e- 
conomiei și culturii.

Prin întreaga lor activitate, sin
dicatele trebuie să dezvolte în rân
dul oamenilor muncii conștiința de 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție, spiritul de răspundere pentru 
elaborarea planurilor de producție, 
pentru gospodărirea-fondurilor finan
ciare, a tuturor mijloacelor mate
riale ale întreprinderilor, pentru bu
nul mers al întregii activități eco
nomice; ele trebuie să stimuleze e-
nergia, inițiativa și 
creatoare a tuturor 
muncesc. îndatorirea 

capacitatea 
celor ce 
principală

a sindicatelor din fabrici și uzine,
de pe șantiere, din gospodăriile a- 
gricole de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare este aceea de a
organiza participarea salariaților la 
elaborarea programului de activi
tate al fiecărei unități și la munca 
de îndeplinire a prevederilor planu
lui de stat. Sindicatele trebuie să 
colaboreze îndeaproape cu conduce
rile administrative ale întreprinde
rilor, cărora statul socialist le-a în
credințat sarcina de a gospodări 
uzinele și fabricile. Conducerea e- 
conomico-administrativă a întreprin
derii șî sindicatul, ca exponenți ai 
Intereselor clasei muncitoare, ale 
întregului popor trebuie să acțio
neze în strînsă colaborare pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
întărire a puterii economice a pa
triei, de îmbunătățire a vieții celor
ce muncesc.

Sindicatele trebuie să organizeze 
periodic dezbaterea principalelor 
probleme privind activitatea econo
mică, de producție din fiecare în
treprindere, să asigure manifestarea 
opiniei colective, generalizarea ex
perienței înaintate a oamenilor 
muncii. Stăpîni ai mijloacelor de 
producție, oamenii muncii trebuie 
să analizeze la sfîrșitul fiecărui an 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
planului întreprinderii, stabilind mă
suri pentru valorificarea mai bună a 
rezervelor materiale și umane, pen
tru continua perfecționare a muncii. 

Procesul modern de producție, 
buna funcționare a angrenajului 
complex al economiei noastre so
cialiste în plină dezvoltare impun o

(Gontinuare în pag. 3-a)
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• (Urinare din pag. 1 a)

îndrumarea 
am abordat 
de produc- 

după speci- 
atenția

vații aplicate în producție au dus 
la economii de 2,8 miliarde iei.

Pășind în noul cincinal, sindica
tele au Concentrat încă de la înce
put eforturile oamenilor muncii spre 
Îndeplinirea și depășirea planului 
de stat pe 1966. Iutlmpinind cu 
nestăvilit entuziasm cea de-a 45-a 
aniversare a partidului, milioanele 
de particîpanți la întrecere eu rea» 
hzat în industrie, peste plan, pînă 
la 1 Mai, o producție globală de 
1,2 miliarde lei, o producție marfă 
de peste 1 miliard lei rezultate 
mult superioare angajamentelor 
luate inițial.

înfăptuirea mărețului program de 
dezvoltare a economiei naționale, 
stabilit pentru perioada 1966—1970 
de cal de-al lX-lea Congres al 
pastidului, continuarea 141 ritm sus
ținui a industrializării socialiste, 
organizarea științifică a producție' 
și sporirea eficienței economice în 
toate domeniile, cer ridicarea nive
lului calitativ al întregii activități, 
creșterea competenței organelor sin
dicate in problemele economice.

Apreciind ceea ce s-a obținut pu
nitiv ta mobilizarea oamenilor mun
ca Ut îndeplinirea planului de Stat 
—* ■ spus vorbitorul este nece- 
tet, totodată, ca pentru îmbunătă
țirea activității pe viitor Să fie în- 
lătuMte unele lipsuri care s-au ilia 
aiiaetat în această direcție în mun
ca sindicatelor. Principalul neajuns 
constă m aceea că în 
Organelor sindicale nu 
Întotdeauna problemele 
tie ta mod diferențiat, 
fecal ramurilor. Acordind 
cuvenită îmbunătățirii conținutului 
centfătairilor de producție punlnd 
ta dezbaterea lor problemele cele 
mai actuale ți stringente, este ne
cesar să dăm dovadă de mai mul
tă perseverență pentru a determi
na Conducerile tehnico-administra- 
feve să rezolve operativ propune
rile valoroase făcute de oamenii 
Uranâi. In întrecerea socialistă, 
spiritul de întrajutorare tovărășeas
că nu este îndeajuns stimulat la 
unele colective, deoarece nu se 
popularizează cu operativitate sta
diul Îndeplinirii angajamentelor și 
Un te întreprind acțiuni susținute 
4d Sprijinire a muncitorilor care 
nu-și îndeplinesc normele și anga
jamentele luate. Unele consilii re- 
tonale, locale și comitete ale sin
dicatelor, deși depun multă muncă 
și folosesc timp prețios din activi
tatea lor pentru organizarea de 
schimburi de experiență și alte ac 
fiuni, nu se preocupă îndeajuns de 
finalizarea și transpunerea în viață 
a concluziilor.

Raportorul s-a ocupat, în conti
nuare, de problema organizării ști
ințifice a producției și a muncii. 
ArStind că sindicatele sprijină prin 
diferite forme obștești măsurile ca
ne Se iau în acest scop la toate ni
velurile, vorbitorul a citat experien
ța pozitivă dobîndită în această di- 
rocțte de comitetul sindicalelor de 
la Exploatarea minieră Luipeni, U- 
rinele „Tractorul"-Braișov, Fabrica 
de încălțăminte „Dîmbovița"-Bucu- 
Mști etc., și a chemat organele sin
dicale să o folosească și să o ex
tindă Cit mai mult în activitatea 
lor. După ce a subliniat necesita
tea folosirii raționale a cadrelor 
tehnico-ingineroțti în rezolvarea 
problemelor tehnice cerute de or
ganizarea științifică a producției, 
raportorul s-a ocupat de problemele 
aplicării corecte a principiului co
interesării materiale a salatiaților 
tn Obținerea celor mai buni indici 
ta producție, mai ales în ce pri
vește calitatea produselor și reali
sms de economii.

Raportul a arătat apoi sarcinile 
ce revin sindicatelor pentru ă-și 
•pori contribuția la ridicarea cali
tății produselor, creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost. Folosind experiența pozi
tivă dobindltă, să contribuim in și 
arai mare măsură la respectarea 
cu strictețe a disciplinei tebnolo* 
0*CO, la întărirea exigenței tuturor 
lucrătorilor de la controlul tehnic, 
ta dezvoltarea unui înalt stinț de 
iflep undue a fiecărui muncitor față 
țte calitatea produselor pe care le 
reofeaeraZ Comisiile iagmerilor și 

acțiuni concrete, variate, să con
tribuie la ridicarea hivelului de cu
noștințe tehnico-profesionale ale 
tuturor mufteitorilor, sa-șl sporeas
că aportul la rezolvarea probleme
lor tehnice ale întreprinderilor, la 
sprijinirea cabinetelor tehnice și a- 
cordarea asistenței da Specialitate 
inovatorilor și râționalizatorHor, la 
activitatea de Cercetare științifică 
in institute și în laboratoarele uzi
nale, la introducerea în producție 
a rezultatelor acesteia. Este nece
sar ca sindicatele să pună un ac
cent deosebit pe mobilizarea colec- 
tivelbt pentru Însușirea cit mai ra
pidă a tehnicii și tehnologiei noi, 
realizarea în termen și la un înalt 
nivel a sarcinilor cuprinse în pla
nurile tehnice, folosirea cit mai de
plină a suprafețelor, a capacități
lor de producție și ă timpului de 
lucru, obținerea de economii la 
consumul de materii prime, mate
riale, combustibil și energie, rea
lizarea producției marfă viridute și 
încasate și sporirea rentabilității 
întreprinderilor.

Ocupîndu-se de sarcinile muncii 
sindicale în domeniul agriculturii, 
raportorul a spus: avem datoria 
să acordăm comitetelor sindicatelor 
din G.A.S. un sprijin mai sistematic 
pentru creșterea capacității lor de 
mobilizare a lucrătorilor la orga
nizarea producției pe baza științei 
agricole avansate, folosirea cît mai 
judicioasă a pătnintului, a mijloa
celor tehnice de care dispun, la 
creșterea producției vegetale șf a- 
nimale, rentabilizarea unităților și 
sporirea aportului lor la alcătuirea 
fondului central de produse agri
cole, la ajutorarea cooperativelor 
de producție cu semințe și animale 
de înălță productivitate și asisten
ță de specialitate. In stațiunile de 
mașini și tractoare organele sindi
cale să antreneze mecanizatorii la 
folosirea cu întreaga capacitate a 
mașinilor, executarea lucrărilor de 
calitate la timp și la un înalt ni
vel agrotehnic, la reducerea prețu
lui de cost; Țărănimea cooperatistă 
-- aliată de nădejde a clasei mun
citoare în lupta pentru propășirea 
țării și bunăstării poporului — poa
te fi Sigură că oamenii muncii din 
fabrici șî uzine nu-și vor precu
peți eforturile pentru a produce noi 
mașini, utilaje agricole cu întrebu
ințări multiple. îngrășăminte chimi
ce, că mecanizatorii vor executa 
lucrări de înaltă calitate agrotehni
că, adueîndu-și astfel contribuția 
la sporirea belșugului holdelor u- 
nife ale cooperatorilor.

Raportul subliniază apoi sarci
nile Sindicatelor în ce privește rea
lizarea politicii de investiții a parti
dului șl statului nostru. Colectivele 
din institutele de proiectare trebuie 
să fie antrenate în mai mare mă
sură la realizarea proiectelor și do
cumentațiilor tehnice in termen și 
la un înalt nivel calitativ, la acor
darea asistenței tehnice necesare. 
Ținînd seama de lipsurile care s-au 
manifestat pe unele șantiere, de 
rolul important al activității con
structorilor în Sporirea eficienței 
economice a investițiilor, să axăm 
mai mult munca organelor sindi
cale, încă de la începerea lucrări
lor, pe îmbunătățirea organizării 
producției, gospodărirea rațională a 
materialelor, executarea lucrărilor 
de construcții și montaj dc bună 
calitate. Dat fiind că pe șantiere 
vin muncitori, în principal, din me
diul rural, să ne ocupăm de înche
garea într-un timp mai scurt a Co
lectivelor de muncă, de educarea 
acestora în spiritul disciplinei so
cialiste. Comitetele sindicatelor din 
noile întreprinderi să-și sporească 
contribuția ta efectuarea în bune 
condițiuni a probelor tehnologice, 
la atingerea în cel mai scurt timp 
a parametrilor proiectați.

In continuare, în raport se arată 
că în anii rinctaaiuilui vor intra în 
cîmpul muncii peste 900 000 de sa- 
lariați, majoritatea muncitori, cate 
vOr Lucra în condițiile înzestrării 
continue a întreprinderilor cu teh
nica modernă, a mecanizării și au
tomatizării producției. Aceasta cere 
din partea sindicatelor o atenție 
deosebită pentru pregătirea cadre* 
lor noi, pentru ridicarea permanen
ță a catifecMi pi ipecltaiaăfti ce-

genteae revederea reglementărilor 
privind cursurile de calificate, spe
cializate și ridicare a calificării. O 
mal bună organizare a școlilor pro
fesionale, adaptarea programelor la 
cerințele actuale ale științei și teh
nicii și, in această lumină, Îmbu
nătățirea manualelor școlare trebuie 
să fie în mai mare măsură în aten
ția Ministerului InVăițămîntului și 
a ministerelor de reeort.

Vorbitorul s-a ocupat apoi, de 
contribuția Sindicatelor la înfăptui
rea politicii partidului de areștere 
continuă a bunăstării poporului. 
Reprezentînd interesele maselor 
largi de salariațl, sindicatele au îm
brățișat cu toată căldura șl răs
punderea sarcinile ce le revin, luând 
parte activă ta înfăptuirea cu con
secvență a principiului socialist al 
retribuției după cantitatea și cali
tatea muncii. Consiliul Central al 
Sindicatelor, uniunile pe ramuri de 
producție, au contribuit efectiv ta 
elaborarea tuturor actelor norma
tive de stat privind condițiile de 
muncă și de trai.

Pariicipind nemijlocit ta perfecțio
narea șj aplicarea sistemului de sa
larizare, normare a muncii și pre
miere, Sindicatele au vegheat la în
făptuirea corectă a majorărilor de 
salarii, la încadrarea muncitorilor 
corespunzător pregătirii profesio
nale și stagiului în producție, au 
controlat modul în care s*au apli
cat măsurile menite să asigure rea
lizarea cîștigurilor planificate în ra
port cu îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Intrucît retribuirea muncii este 
strâns legată de contribuția directă 
adusă de fiecare muncitor la Înde
plinirea planului 1a toți indicatorii, 
sindicatele trebuie să Sprijine activ 
extinderea muncii în acord și in
troducerea normelor cu motivare 
tehnică. Pentru a folosi mai Wne 
mijloacele de cointeresare materială 
și a întări caracterul stimulativ al 
acestora, considerăm util ca orga
nele de stat să ia în studiu îmbu
nătățirea modului de. constituire și 
folosire a fondului întreprinderii, 
precum și a altor reglementări pri
vind sistemul de premiere, în ve
derea îmbinării tot mai strînse a 
intereselor personale ale angajați- 
lor Cu cele generale ale statului.

Referindu-se 1a contractele colec
tive, raportorul a arătat că acestea 
sînt încheiate între sindicate — ca 
reprezentanți ai angaj-aților —■ și 
conducerile întreprinderilor, oglin
dind relațiile socialiste, comunitatea 
de interese a părților contractante. 
Consiliul Central al Sindicatelor a 
luat, în ultimii ani, măsuri care au 
dus lă îmbunătățirea conținutului 
contractelor colective, urmărind, 
împreună cu conducerile adminis
trative, ca angajamentele reciproce 
să aibă o bază reală, să asigure 
condițiile necesare îndeplinirii pla
nului și rezolvării problemelor de 
interes social și cultural ale sala- 
riațil-or. Unele conduceri de între
prinderi nu acordă, însă, atenția 
Cuvenită îndeplinirii tuturor anga
jamentelor asumate prin contracte, 
tar Sindicatele nu au luat întotdea
una poziție combativă față de ase-, 
menea cazuri, n-au insistat pentru 
înlăturarea lor. In forma lui actuală, 
contractul colectiv nu reflectă sufi
cient problemele care trebuie să 
constituie obligații reciproce pentru 
conducerile întreprinderilor și comi
tetele sindicale. Uniunile pe ramuri 
de producție ale sindicatelor, îm
preună cu ministerele, trebuie Șă 
studieze și să aducă îmbunătățiri 
contractelor colective din ramu
rile respective, asigUrînd, totodată, 
un Sistem eficient de Urmărire a 
realizării prevederilor cuprinse în 
ele.

Vorbitorul a amintit o serie de mă
suri importante luate de stat pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și protecția muncii, în peri
oada 1960-1965 au fost cheltuite din 
fondurile statului pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă peste 4 
miliarde lei, acordîndu-se totodată, 
celor ce lucrează în condiții deo
sebite, concedii suplimentare plătite, 
echipament și alimentație de protec
ție, sporul de salariu și program efe 
lucru redus. Organele sindicale au 
exercitat cu tot mai bune rezultate 
controlul obftesc asupra respectării 
dispozițiilor legate privind condițiile 
de Mancă, tinșpul de tacru și odih

nă, munca suplimentară și de 
noapte, regimul de lucru «tabi» 
lit pentru femei și tineret. Apoi 
raportorul a arătat unele de
ficiențe care mai există în acest 
domeniu, atlt din partea unor mi
nistere șl întreprinderi cit și a u- 
nbr sindicate. Organele stadioale 
— a subliniat el — vo>r trebui sâ 
intensifice controlul obștesc în ce 
privește securitatea muncii în în
treprinderi, să ridice nivelul de 
combativitate și exigență față de 
lipsuri, sprijinind totodată Comite
tul de Stat pentru protecția mun
cii în îndeplinirea atribuțiilor ce-l 
revin. In același timp, sindicatele 
trebuie să desfășoare o susținută 
activitate de educare pentru cu
noașterea temeinică și respectarea 
normelor de protecție și Igiena 
muncii de -către fiecare salariat

In ansamblul măsurilor luate pen
tru Creșterea nivelului de trai — 
se arată in raport — un Ioc deose
bit îl ocupă asigurările sociale, 
realizate in întregime pe seama 
statului și a căroT conducere este 
încredințată sindicatelor. Numai 
prin asigurările sociale de stat, în 
anii șesenalului s-au cheltuit peste 
26 miliarde lei, din care cea mai 
mare parte pentru acordarea de 
pensii; au beneficiat de cură bal
neoclimaterică, numai prin sindica
te, circa 2 milioane de oameni ai 
muncii; sume importante au fost 
cheltuite din bugetul de asigurări 
sociale și din fondurile proprii ale 
sindicatelor pentru dezvoltarea ba
zei materiale, ridicarea gradului de 
confort și îmbunătățirea condițiilor 
de deservire in stațiunile balneo
climaterice, precum și pentru tri
miterea copiilor în tabere și colo
nii. Conștient! de însemnătatea 
sarcinilor privind buna gospodări
re a fondurilor destinate asigurări
lor sociale, să dovedim și ta viitor 
maximum de grijă și exigență față 
de constituirea și cheltuirea chib
zuită a acestora. In aceiași timp, 
se impune ca sindicatele să con
troleze felul in care .conducerile 
tehnico-administrative șl cadrele 
medicale analizează periodic starea 
morbidității și aplică măririle sta
bilite în vederea scăderii continue 
a indicelui de incapacitate tempo
rară de muncă, a întăririi sănătății 
celor ce muncesc.

Un alt domeniu de interes so
cial in care sindicatele au desfă
șurat o rodnică activitate 11 con
stituie controlul obștesc asupra de
servirii populației. Echipele de con
trol obștesc in care activează past? 
60 000 de membri de sindicat aleși 
in adunări și conferințe au contri
buit activ, prin sesizările Și pro
punerile făcute, ta îmbunătățirea 
aprovizionării populației, a asis
tenței medicale, a condițiilor de tra
tament și odihnă In stațiunile bal 
neo-cMmaterice. Uniunile pe ra
muri de producție, sindicatele din 
toate domeniile deservirii, trobuie 
să contribuie mai mult 1a dezvol
tarea conștiinței etice și profesio 
riale, la întărirea disciplinei și 
creșterea solicitudinii membrilor lor 
față de cerințele oamenilor muncii, 
iar conducerile Organelor de stat 
și economice respective să ta mă
suri ca sesizările, sugestiile ți pro
punerile echipelor de control ob
ștesc Să fie analizate șl aplicate Cu 
toată răspunderea de unitățile în 
subordine. Va fi necesar să adu
cem îmbunătățiri organizării și for
melor conlrotaltii obștesc pentru 
ca acosta să capete un caracter 
permanent, să fie mai exigent, sa 
asigure, In primul tind, prevenirea 
lipsurilor, să cuprindă și alte do
menii de deservire a populației.

Consiliul Central a Sindicatelor a 
acordat și va trebui să acorde și în 
viitor o atenție deosebită activită
ții în domeniul legislației muncii, 
aduclnd o contribuție însemnată la 
aplicarea corectă a legilor, la for
marea șl dezvoltarea în conștiința 
celor ce muncesc a sentimentului 
răspunderii față de proprietatea sO- 
ciftiistâ, ta întărirea disciplinei mun
cii. Sindicatele au îndrumat îndea
proape activitatea comisiilor pentru 
soluționarea litigiilor de muncă și 
a consiliilor de judecata, din care 
fac parte peste 200000 de activiști 
obștești.

0oțMdu«M de activitatea cul- 

portul arată că în perioada dintre 
cele două congrese, acoMta a fost 
mai bogată în conținut, mai variată 
și a exercitat o însemnată înriufi- 
re asupra conștiinței celor ce mun* 
cete, a lărgit orizontul lor de cu
noștințe. Explicarea șl cunoașterea 
operativă de către colectivele din 
întreprinderi a sarcinilor de plan, 
a angajamentelor și realizărilor ob
ținute în întrecerea socialistă, popu
larizarea prin diverse forme și mij
loace a celor mai harnici și price
pup muncitori au influențat pozitiv 
asupra modului de a gîndi și de a 
munci ai majorității Covîrșitoare a 
saMriaților. Pe baza consultării largi 
a colectivelor de muncă, ținînd 
seama de părerile și sugastiile a 
cestora, Sindicatele vor trebui Să 
se ocupe mai îndeaproape de îm
bunătățirea tematicii și conținutu
lui șl de extinderea manifestărilor 
pe teme tohnico-eeonomice.

Sindicatele Să folosească cu măi 
multă eficiență opinia de masă, 
toate formele și mijloacele cultu
rale pentru întărirea continuă a 
disciplinei socialiste. Intr-o măsură 
mai mare în tematica muncii de 
educație să fie cuprinse probleme 
de etică, de comportare în muncă, 
fatnilie și societate, menite să con
tribuie ta dezvoltarea profilului 
moral propriu constructorilor socia
lismului. Numeroasele acțiuni orga
nizate de Sindicate sînt menite să 
Contribuie, și In viitor, ta educarea 
patriotică a celor ce mun ț ta 
popularizarea hotărârilor p oftului 
și Matului, la informarea operativă 
a oamenilor muncii asupra eveni
mentelor politice interne și inter
naționale.

Sindicatele desfășoară o vie $i 
rodnică activitate în domeniul miș
cării artistice de amatori care, da
torită îndrumării și condăRHor de 
oare se bucură, a luat o mare am
ploare. In prezent există peste 
120 000 de artiști amatori cuprinși 
in 7 200 coiecuve artistice ale sin
dicatelor. Pentru a asigura petffia- 
nantizaroa și dezvoltarea activită
ții artistice de masă, în care a*«u 
manifestat și o seamă de neajun
suri, sindicatele trebuie sâ acorde 
o atenție mai mare Îmbunătățirii 
conținutului repertoriului, protno- 
vînd cu prioritate lucrări insptna- 
te din viața și preocupările oa
menilor muncii, să ridice nivtaul 
calitativ al manifestărilor.

Baza materială a muncii cultura
le s-a dezvoltat continuu, sindica
lele dispunând de peste 300 de du
huri și case de cultură, de cirrfa 
5 000 biblioteci și alte mijloace îte 
culturalizare a maselor. In actua
lul cincinal, din fondurile sindica
telor aînt destinate în acest scop 
circa 140 000 000 lei. Menționlnd că 
cu t&ate acestea sindicatele nu au 
reușit să cuprindă, pe măsura ce
rințelor, în activitatea cultural- 
educativă, întreaga masă de saia- 
rfați, să îmbogățească varie
tatea formelor de deservire cul
turală, vorbitorul a arătat o serie 
de măsuri ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea în viitor a muncii in 
această direcție.

In continuare, raportorul s-a o- 
cupat de problemele muncii orga
nizatorice. In strânsă legătură cu 
avîntul impetuos al economiei na
ționale, al tuturor ramurilor ei, cu 
creșterea continuă a clasei munci
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toare, a nivelului ei de conștiință 
socialistă și pregătire profesională 
a sporit forța organizatorică a sin
dicatelor. Cele 11 646 sindicate e- 
xistente astăzi in întreprinderi, 
G.A.S., S.M.T și comune cuprind 
peste 4 100 000 de membri, cu a- 
proape 1 300 000 mai multi decît în 
anul congresului precedent. Au 
crescut puternic rlndurile activului 
sindical Au fosl aduse îmbunătă
țiri în structura organizatorică a 
sindicatelor, în raport cu specificul 
unităților și cerințele locurilor de 
muncă.

Referindu-se ta unele -deficiențe 
care s-au manifestat în munca or
ganizatorică, raportorul a spus prin
tre altele i Principalul neajuns con
stă în aceea că sindicatele nu re
zolvă cu operativitate și suficientă
competență o serie de probleme 
legate de activitatea profesională și 
social — culturală a satariațitor.

fâorainuere In pag. 4~a)
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stnctă disciplină de producție și de 
muncă în fiecare întreprindere. In
troducerea tot mai largă a științei 
și tehnicii Înaintate în economie, 
modernizarea ■ procesului de produc
ție, perfecționarea continua a or
ganizării producției șl a muncii ri
dică în fața sindicatelor îndatoriri 
de mare răspundere. Ele trebuie să 
participe activ la g*nereilizaraa me
todelor științifice de muncă și de 
organizare a procesului de produc
ție pentru asigurarea creșterii con
tinue a productivității muncii, scă
derea cheltuielilor de producție, fo
losirea eficientă a capacității între
prinderilor și a timpului de lucru, 
ridicarea rentabilității economice a 
fiecărei unități, sporirea acumulări
lor socialiste. Asigurarea unei cali
tăți superioare a produselor, reali
zarea unor performanțe înalte, com
parabile pe piața mondială, la toa
te mărfurile, trebuie să fie de ase
menea unul din obiectivele centrale 
ale activității sindicatelor,

Folosirea cuceririlor științei și 
tehnicii moderne, extinderea meca
nizării șl automatizării producției 
reclamă in mod imperios muncitori 
cu o temeinică pregătire profesio
nală, cu un larg orizont de cunoș
tințe științifice, tehnice șl de cul
tură generală. In acest vast dome
niu al perfecționării pregătirii teh- 
nico-profesionale a muncitorilor, al 
formării de noi cadre cu Înaltă cali
ficare pentru industria modernă, 
sindicatelor le revin sarcini de Cea 
mai jnere importanță. împreună cu 
Mît&terul Invățămîntului și cu mi
nisterele economice, ele trebuie să 
ia parte activa ia stabilirea și apli
carea masurilor de perfecționare a 
organizării învățămîntului profesio
nal și tehnic, a învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură gene 
radă șl superior, a cureurilor pen
tru ridicarea calificării profesionale 
din întreprinderi Sindicatele trebuie 
să se preocupe îndeaproape, în. co
laborare cu conducerile întreprinde
rilor și cadrele tehnico-inginerești, 
de crearea celor mai bune condiții 
materiale și organizatorice care să 
permită muncitorilor să beneficieze 
de posibilitățile create d'e stat pen
tru a învăța, pentru a*și perfecționa 
continuu pregătirea. Ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire a ce
lor ce muncesc va duce la forma
rea unui muncitor cu o cultură ge
nerală și tehnică multilaterală, la 
apropierea treptată a muncii fizice 
de cea intelectuală.

Sindicatele trebuie să acorde o 
atenție sporită Înfăptuirii politicii 
partidului și statului de Cointeresa
re materială a oamenilor muncii, a- 
plicării principiilor de retribuire so 
cialiotă și de stimulare a interesu
lui color ce muncesc în creșterea 
continuă a producției și ridicarea 
calității produselor. împreună cu 
conducerile întreprinderilor și orga
nele de stat ele au datoria de a 
asigura, paralel cu perfecționările 
procesului de producție, îmbunătă
țirea sistemului de salarizare și nor
mare a muncii, astfel ca veniturile 
salariaților să reflecte cît mal deplin 
eforturile pe care aceștia le depun 
în producție, gradai lor de califi
care, rezultatele pe care le obțin in 
muncă.

In calitatea lor de reprezentante 
ale principalelor mase de producă
tori, sindicatele sînt chemate sa în
deplinească in orînduirea noastră un 
rol însemnat în întreaga activitate 
de conducere și planificare a eco
nomiei naționale, să participe activ 
la elaborarea și înfăptuirea tuturor 
măsurilor care privesc perfecționarea 
continuă a activității economice, ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui. Uniunile sindicale trebuie șă ia 
parte la întocmirea planului de stat 
pe ministere și departamente, la ela
borarea tuturor măsurilor menite 
să asigure realizarea integrală a 
prevederilor sale. Ele trebuie să 
participe la toate ședințele de cole
giu ale ministerelor pentru a-și 
spune cuvîntul fn legătură cu pro
blemele care privesc dezvoltarea ra
murilor respective, viața și ac
tivitatea In producție a oa
menilor muncii, Uniunea Generală 
a Sindicatelor, Consiliul său Cen
tral trebuie șă la parte la analiza
rea și definitivarea planului de stat 
de către Consiliul de Miniștri, pre
cum si la ședințele Consiliului de 
Miniștri oare dezbat principalele 

probleme generale aie economiei și 
problemele care interesează In mod 
direct pe oamenii muncii.

Tovarăși,
Telul principal al întregii poli

tici a Partidului Comunist Român 
este ridicarea continuă a nivelului 
de trai al Oamenilor muncii de la 
orașe și sate. In societatea socia
listă toate bunurile materiale și cul
turalo aparțin maselor largi ale 
oamenilor muncii, întregului nostru 
popor.

Paralel "cu activitatea de orga 
nizare și mobilizare In muncă a 
maselor largi de salariați, în vede
rea creșterii continue a producției 
de bunuri materiale — baza asigu
rării bunăstării întregului popor *- 
organizațiile sindicale au datoria de 
a se preocupa continuu de îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, de sa
tisfacerea cerințelor și nevoilor lor 
în continuă creștere, de realizarea 
în fapt a drepturilor pa care socie
tatea socialistă le asigură tuturor 
celor ce muncesc. Ele trebuie să 
urmărească îndeaproape felul în care 
sînt respectate și aplicate în toate 
instituțiile și întreprinderile legile 
tării. Uniunile sindicale, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor trebuie să studieze în mod 
aprofundat cerințele legate de viața 
și munca tuturor salariaților, să Ur
mărească, împreună eu organele de 
stat, aplicarea șl perfecționarea le
gislației muncii. Una din atribuțiile 
importante care revin sindicatelor 
este exercitarea controlului obștesc 
cu privire la securitatea și protec
ția muncii, asistența medicală, butna 
funcționare a cantinelor și cămine
lor, a grupurilor sociale din uzine 
și fabrici, în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii.

Un obiectiv de seamă al activi
tății sindicatelor este munca de e* 
ducere a oamenilor muncii, dezvol
tarea conștiinței lor socialiste, cul
tivarea unei atitudini înaintate față 
de interesele generale ale societă
ții socialiste, a răspunderii față de 
bunul mers al întreprinderilor, față 
de proprietatea socialistă — izvorul 
bunăstării întregului popor. (Vii a- 
plauzs).

Organizațiilor Sindicale le revibe 
Îndatorirea de a milita activ pentru 
promovarea eticii noi, a trăsăturilor 
proprii omului înaintat al societății 
socialiste, a Unei comportări civili
zate în societate și în familie, de a 
crea un puternic curent de opinie 
împotriva mentalității și obiceiurilor 
retrograde, a atitudinilor înapoiate 
față de muncă și viață, de a cultiva 
în rîndurile oamenilor muncii am
bianța conviețuirii socialiste. Ele 
trebuie să pună în centrul activită
ții educative dezvoltarea sentimen
tului de dragoste față de patria so
cialistă, devotamentul pentru parti
dul comunist, pentru cauza socialis
mului, pentru ’cuceririle revoluțio
nare ale întregului popor, întărirea 
frăției dintre oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, în munca unită 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei noastre comune, solidaritatea 
interrtaționalistă cu cei ce muncesc 
de pretutindeni. (Aplauze puternicei.

Partidul și statul au încredințat 
sindicatelor sarcina de a organiza 
întreaga activitate cultural-artistică 
din întreprinderi, instituții, de pe 
șantiere. Ele au datoria de a contri
bui într-o măsură sporită la activi
tatea generală care se desfășoară în 
țara noastră în scopul lărgirii ori
zontului de cultură al oamenilor 
muncii.

Activitatea cultural — artistică 
și de răspîndire n cunoștințelor ști
ințifice trebuie desfășurată în 
strînsă legătură cu organele de 
stat. Comitetul de Stat pentru Cul
tura Și Artă, avînd sarcina de a 
coordona întreaga viață cultural-ar
tistică din țara noastră, poartă, îm
preună cu sindicatele, răspunderea 
pentru activitatea care se desfășoa
ră în întreprinderi, în așezămintele 
de cultură sindicale.

Un domeniu important al activită
ții sindicatelor îl constituie dezvol
tarea în rîndurtle salariaților, în 
colaborare cu Uniunea de Cultură Fi
zică șl Sport, Uniunea Tineretului 
Comunist și alte organizații de masă, 
a Sportului, turismului și excursi
ilor, asigurarea condițiilor pentru 
organizarea plăcută și instructivă a 

timpului liber al muncitorilor, pen* 
tru recrearea oamenilor muncii, în 
vederea reîmprospătării forței de 
muncă, a rapacității lor creatoare, 

îndeplinirea in condiții tot mai 
bune a îndatoririlor importante ce 
revin organelor sindicale impune 
lărgirea atribuțiilor acestora și îm
bunătățirea structurii lor organiza
torice. Trebuie sporite atribuțiile 11- 
niunilor pe ramuri care asigură o 
mal bună legătură cu ministerele și 
cu celelalte organe de stat.

Dezvoltarea continuă a democra
ției muncitorești trebuie să asigure 
participarea activă a tuturor mem
brilor sindicatelor la întreaga viață 
sindicală. In conducerea organelor 
sindicale trebuie să fie aleși cei 
mai buni și mal activi oameni ai 
muncii, energici și prlcepuți, capa
bili să desfășoare o muncă organi
zată și perseverentă pentru Îndepli
nirea atribuțiilor Importante ce re
vin mișcării noastre sindicale.

Pe măsura mersului înainte al 
societății socialiste, alianța munei- 
torească-țărăneaseă — baza politică 
a orînduirii noastre — se ridică pe
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Permiteti-mi că, in numele 
delegtițiior, al tuturor partfci- 
panților la Congres, să Salut 
cu cea mai mare bucurie pre
zenta in mijlocul nostru a 
membrilor Comitetului Cen
trai, ai Comitetului Execu
tiv și ai Secretariatului Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, în 
frunte cu secretatul general 
al Comitetului Centrai, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pre
zența la Congres a membrilor 
Consiliului de Stăt și ai Con
siliului de Miniștri.

Adresăm un salut tovără
șesc tuturor conducătorilor or
ganizațiilor de stat și obștești, 
activiștilor de partid, veahilor 
milrtanți ai mișcării revoluția 
nare, tuturor tovarășilor căte 
au răspuns invitației de a lua 
parte la Congresul nostru.

Adresam delegajilOr Sindica
telor de peste hotare un cald 
salut muncitoresc și tradițională 
urare „Bine ați venit l“.

Delegații au ales apoi pre
zidiul congresului, comisia de 
validare, secretariatul congre
sului, comisia pentru redacta
rea proiectelor de hotdriri Si 
rezoluții.

Congresul a aprobat In una
nimitate următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul de activitate 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România pentru perioada 
ce a trecut de la conffrestil 
precedent al sindicatelor și 
sarcinile ce le revin in infăp- 
tuirea hotăririlor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de cenzori.

3. — Raportul eu privire la 
proiectul Statutului u numii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia.

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

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

Primit cu îndelungi și putet- 
nice aplauze, a hiat ciiVintUi 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a adus Congresului salu
tul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Con
siliului de Stat șl al guvernu
lui. Cuvîntarea secretarului ge
neral ăl C.C. al P.C.R. a fost 
sublimată, în repetate rîndun, 
cu vii aplauze și ovații entu
ziaste.

La primul punct al ordinii 
de Zi, tovarășul Contttmtin 
Drâgan a prezentat raportul de 
activitate al Consiliului Gwt 
trai al Sindicatelor.

In continuare, Anton Emil ian. 
președintele Somniei centrale 
de cenzori, a prezentat rapor
tul acestei Comisii.

ti trsaptă superioară, cele două clase 
prietene se apropie tot mai mult, 
deschizîndu-se perspectiva contopirii 
lor In viitor într*o singură clasă 
muncitoare a națiunii socia
liste, Se dezvoltă democrația socia
listă, se lărgește participarea mase
lor la întreaga viață a țării, crește 
tot mai mult rolul organizațiilor de 
masă $i obștești și, in mod deose
bit, al sindicatelor în viata socie
tății în sistemul democrației so
cialistei sindicatele alcătuiesc un 
cadru larg de exprimare liberă a pă
rerilor maselor cu privire la diferite 
aspecte ale politicii partidului și 
statului, ale dezvoltării societății 
noastre socialiste.

Continuînd tradițiile internaționa
liste ale mișcării muncitorești din 
România, sindicatele îșl aduc con
tribuția la întărirea mișcării sindi
cale mondiale, participă la activita
tea organizațiilor internaționale ale 
clasei muncitoare, mllitînd pentru 
creșterea rolului acestora în viața 
politică șl socială a lumii contem
porane, pentru întărirea colaborării 
cu toate organizațiile sindicale —

Pretentind activitatea finan
ciară și gospodărească ă C.C.S. 
și a instituțiilor sale anexe, 
raportorul a arătat Că venitu
rile mișcării Sindicale au cres
cut in 1965 cu 68 la suta lăță 
de 1067. Principala sursă de 
venituri O constituie cotizația 
sindicală și taxa de înscriere 
în sindicat. Veniturile sindica
telor au crescut datorită spo
ririi continue a salariilor oa
menilor muncii, precum șl a 
numărului membrilor de sindi
cat ca urmare a dezvoltării în 
turn susținut a ecohomiel na
ționale.

Raportul apreciază Că fondu
rile înscrise în bugetul sindi
catelor au asigurat mijloacele 
financiare necesare pentru Sa
tisfacerea nevoilor cultural -edu
cative ale membrilor «Ridica
telor și pentru activitatea or* 
ganizalorică și gospodărească.

Subliniind că fondurile alo
cate de stat pentru asigurările 
sociale au crescut tn 1965 eu 
47 la sută față de anul 1960, 
vorbitorul a subliniat că pe 
viitor este necesar Să se dea 
o atenție mai mare aplicării 
corecte a prevederilor legale 
în gospodărirea șt folosirea a- 
cestor fonduri de Către Sindi
cate.

Comisia centrală de cenzori 
apreciază că C.C.S. a manifes
tat o grijă permanentă pentru 
rezolvarea operativă a scriso
rilor și sesizărilor oamenilor 
muncii și a elaborat măsuri 
care au dus la îmbunătățirea 
continuă a activității in aceas
tă direcție. In viitor va trebui 
să se dea a atenție și mai ma
re rezolvării operative a cere
rilor, reclamat iilor, sesizărilor 
și propunerilor oamenilor mun
cii, iar organele sindicale să 
ia atitudine împotriva manifes
tărilor de birocratism și super
ficialitate. față de cei care în- 
caicâ legalitatea și disciplina 
de stat.

Raportul a propus ea viitoa
rea Comisie centrală de cen
zori să cuprindă un număr mai 
mare de membri cu pregătite 
econorhico-flnanciară in vede
rea deslășurătil Unei activități 
cit mai bune.

în continuarea lucrărilor 
Congresului au început discu
țiile la rapoartele prezentate, 
Au luat ' cuvintui delegații t 
Gheorghe Borș, președintele 
Consiliului local al sindicate
lor din București, Mihai Bădu- 
lescu. președintele Comitetului 
sindicatului uzinelor „1 Mai" 
din Ploiești, Petre Constantin, 
minei, șef de brigadă la ex
ploatarea minieră din Lupeni 
Mircea Sgrumala, președintele 
Consiliului sindicalelor Combi
natului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Galati. Ni- 
coJae Motani, președintele Co
mitetului Uniunii sindicatelor 
dm întreprinderile industriei 
metalurgice șl construcțiilor de 
mașini. Elena Nae. președinta 
Comitetului sindicatului de la 
Fabrica de confecții șl tricota- 
je „București", Artenie Pop, 

garanție a îndeplinirii cu succes a 
rolului important ce revine clasei 
muncitoare în iupta pentru pace 
și socialism, (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

în înfăptuirea măreței opere de 
construire a socialismului șl de ri
dicare a patriei noastre, sindicate
lor le revine un fol din ce în 
ce ntai important. Ne exprimăm 
convingerea că ele își vor îndeplini 
cu cinste misiunea socială pe care o 
au, vot aduce o contribuție tot mai 
prețioasă ia organizarea eforturilor 
milioanelor de oameni ai muncii din 
țara noastră pentru realizarea mari
lor obiective ale desăvîrșirii con
strucției socialdste, pentru înflorirea 
continuă a economiei și culturii, a 
întregii vieți sociale, pentru propă
șirea continuă a scumpei noastre 
patrii — Republica socialistă Ro
mânie, (Aplauze puternice. întreaga 
asistență, în picioare, ovaționează 
îndelungi.

președintele Comitetului sindi
catului de la I.F.-Topiița, re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Marin Drăcea, preșe
dintele Comitetului sindicatului 
Uzinei de aluminiu din Slatina.

După-amiază au luat cuvin* 
tul prof. ing. Constantin Din- 
culescu, președintele Consiliu
lui național al inginerilor . șl 
tehnicienilor, Pierre Gensous, 
secretar generai adjunct al Fe
derației Sindicale Mondiale, 
Vichente Bălan, președintele 
Consiliului regional al sindica
telor Hunedoara, Ivan F. Sku
ratov, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor dih 
U.R.S.S., Constantin Alexei, vi
cepreședinte al Comitetului sin
dicatului de la mina Leșul Ur
sului, Li-Șiu-pln, secretar al 
Federației Sindicatelor din în
treaga Chină, Gheorghe Ca- 
ramfil, director generat al U- ’ 
Sinet de fibre sintetice Săvl- 
nești, Piotr Gaievschi, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Polo
nă, Cornel Bența, maistru oțe- 
iat la Uzina „Industria sirmii' 
din Cfmpia Turzii, Rozalia Tier, 
președinta Comitetului sindica- 
tului Fabricii de încălțăminte 
„Solidaritatea" din Oradea, Mi
hai Licuiescu, inginer șef ia 
Uzinele „Blectroputere" din 
Craiova.

Tovarășul Nicolae Popa a 
prezentat apoi Raportul Comi
siei de validare.

In Urma verificării documen
telor conferințelor locale și ra
ionale ale sindicatelor — se 
arată în raport — Comisia de 
validare a Constatat că norma 
de reprezentare stabilită de 
Consiliul Central al Sindicate
lor a fost respectată. Ga ur
mare, au lost aleși 1 840 de de
legați, reprezentînd cei 4 100 000 
membri ai sindicatelor, din ca
re la Congres sînt prezenți 
1 826 de delegați.

Congresul a validat manda
tele celor 1 840 de delegați.

In ultima parte a ședinței au 
mai vorbit: Teodora Serșun, 
președinta Comitetului Uniunii 
sindicatelor din ramura bunu
rilor de consum, Svetozar Vuk- 
tnanovici-Tempo, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din R.S.F. Iugo
slavia, Maria Făgărășanu, pre
ședinta Comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea „Parti
zanul Roșu"-Brașov, Rivaldo 
Scheda, secretar al Confedera
ției Generale italiene a Mun
ca, loan Jiva, președintele 
Consiliului regional al sindi
catelor din Bacău, Ion Radu, 
președintele Consiliului sindi
catelor de la Șantierele de 
construcții hidroenergetice și 
de navigație Porțile de Fier, 
Vasile Beraru, directorul gos
podăriei agricole de stat „Ni* 
colae Bălcescu", regiunea Do- 
brogea și Gheorghe Petrescu, 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpresj



Raportul Consiliului Central al Sindicatelor 
prezentat de tovarășul Constantin Drăgan
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In munca de îndrumare și con- 
Uol, consiliile regionale și locale 
ale sindicatelor s-au rezumat uneori 
la indicații cu caracter general, nu 
an pus întotdeauna accentul pe 
ceea ce este esențial, specific, în 
uaftățile din diferite ramuri de pro
ducție. Ccmsi&ul Central a con
centrat la nevehil săiu unele pro
bleme pe care nu le-a putut cu
prinde și rezolva întotdeauna in 
mod operativ. Este necesar — a sub
limat vorbitorul — să ne moibi- 
kzăm toate forțele de care dispunem 
pentru creșterea continuă a rolului, 
răspunderii și autorității sindicatu
lui, ca unitate de bază a mișcă
rii noastre sindicale, în întreaga 
viată a întreprinderii sau instituției 
respective.

Comitetele uniunilor pe ramuri 
de producție, organele sindicale te
ritoriale, evitînd tutelarea măruntă, 
reSpectind autonomia sindicatelor, 
stimul înd larg inițiativa lor, vor 
trebui să le ajute îndeaproape pen
tru a pătrunde în esența probleme
lor economice, sociale și culturale 
ce stau în fața colectivelor de oa
meni ai muncii, să desfășoare siste
matic și corespunzător activitatea 
organizatorică de educare și mobili
zare a maselor, folosind forme și 
metode de muncă potrivite pentru 
rezolvarea sarcinilor concrete ce le 
revin. In relațiile cu conducerile în
treprinderilor și instituțiilor, comi
tetele sindicatelor trebuie să-și afir
me mai din plin rolul de exponenți 
nimi~rl~r de salariați, să fie intran
sigente față de neajunsurile ce se 
manifestă în organizarea și desfășu
rarea producției, să vegheze la 
respectarea drepturilor oamenilor 
nînr-w, stabilite de legislația noastră 
socialistă, să rezolve principial pro
blemele, întotdeauna de pe pozițiile 
îmbinării intereselor personale cu 
cele ale colectivității.

De asemenea, va trebui să acor
dăm pe viitcr o atenție mai mare 
îmbuhâtățirii activității uniunilor pe 
ramuri de producție, să le lărgim 
atribuțiile, să le creăm cadrul orga
nizatoric necesar pentru a conduce 
și îndruma direct activitatea sindi
catelor din ramura respectivă în 
problemele de producție, sociale și 
profesionale specifice acesteia. Tot
odată, este necesar să precizăm 
mai bine atribuțiile consiliilor sin
dicale regionale, locale și raionale, 
ca organe teritoriale, în coordona
rea acțiunilor comune ale sindica
telor pe plan local în problemele 
social-culturale, care nu țin de spe
cificul activității pe ramură de pro
ducție. Respectarea democrației 
muncitorești, activizarea membrilor 
de sindicat în rezolvarea tuturor 
problemelor ce stau în fața între
prinderilor sînt îndatoriri principale 
ale organelor de conducere sindi
cale. Pentru dezvoltarea pe mai de
parte a democrației muncitorești, or
ganele sindicale au datoria să dez
volte climatul prielnic criticii și 
autocriticii constructive, de dezba
tere creatoare a problemelor, de 
confruntare a diferitelor opinii în 
vederea adoptării celor mai cores
punzătoare măsuri, să acorde o mare 
atenție cererilor și sesizărilor cu 
care oamenii muncii li se adresează 
cu tot mai multă încredere : fiecare 
problemă să fie examinată cu maxi
mum de grijă și atenție și să i se 
dea o rezolvare promptă și princi
pială. Raportorul a subliniat apoi că 
va trebui să se promoveze și mai 
consecvent principiul muncii colec
tive în activitatea organelor de con
ducere și să se acorde cea mai 
mare atenție promovării și pregătirii 
cadrelor de activiști sindicali.

In legătură cu proiectul noului 
Statut, supus dezbaterii și aprobă
rii Congresului, vorbitorul a subli
niat însemnătatea prevederilor sale 
și a arătat că adoptarea și aplica
rea lui va face posibilă afirmarea și 
mai deplină a inițiativei organelor 
și organizațiilor sindicale, creșterea 
autorității și competenței lor în în
deplinirea sarcinilor multiple ce le 
revin.

Consiliul Central a hotărît să pro
pună Congresului ca mișcarea sindi
cală din țara noastră, în totalitatea 
ei, să poarte denumirea de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia. Această denumire exprimă uni
tatea organizatorică și de acțiune a 
mișcării sindicale, corespunde rolu
lui și sarcinilor sporite ce îi revin 
în actuala etapă de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Ultima parte a raportului este 
consacrată activității internaționale 
a sindicatelor din România. Educate 
în spiritul patriotismului și interna
ționalismului socialist — a spus vor
bitorul — sindicatele sprijină întru 
totul politica externă a Partidului 
Comunist Romîn și a statului nostru 
politică corespunzătoare intereselor 
și năzuințelor clasei muncitoare și 
ale întregului popor român, la te
melia căreia stau principiile respec
tării suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc.

Condamnînd cu hotărîre agresiu
nea Statelor Unite în Vietnam, sin
dicatele din țara noastră, o dată cu 
întregul popor, își exprimă solidari
tatea frățească deplină cu lupta 
dreaptă și eroică a poporului viet
namez, pentru libertate și indepen
dență națională.

Subliniind că sindicatele din Ro
mânia desfășoară O bogată activitate 
pentru întărire a colaborării și uni
tății de acțiune a mișcării sindicșlș 
de pretutindeni și că au fpst extinse 
relațiile cu organizații afiliate la 
F.S.M., de alte afilieri sau auto
nome, raportorul a arătat că în 
prezent ele au legături de prietenie 
și colaborare cu organizații sindicale 
din peste. 90 de țări de pe toate con
tinentele. Vom dezvolta și pe mai 
departe relațiile frățești cu sindica
tele din toate țările socialiste, în in
teresul întăririi unității și coeziunii 
sistemului mondial socialist. Vom 
lărgi și în viitor contactele și cola
borarea cu sindioatele din țările ca
pitaliste, din țările recent eliberate 
și coloniale, considerînd că prin a- 
ceasta ne aducem consecvent 
contribuția la întărirea și dezvolta
rea unității de acțiune a mișcării 
sindicale internaționale.

Sindicatele din România au mili
tat consecvent pentru dezvoltarea 
și întărirea acestei unități și, înain
te de toate, pentru consolidarea u- 
nității Federației Sindicale Mondiale, 
din care fac parte încă de la înfi
ințarea ei. Preocupate de sporirea 
continuă a rîndurilor F.S.M., de 
creșterea eficienței acțiunilor sale, 
sindicatele noastre s-au străduit să 
contribuie la îmbunătățirea activită
ții F.S.M. și a organelor sale de 
conducere, corespunzător gradului 
de dezvoltare și maturizare a miș
cării sindicale din diverse țări, 
transformărilor survenite în lume 
în ultimii douăzeci de ani.

Ținînd seama de caracterul 
F.S.M., ca organizație la care aderă 
de bunăvoie centrale sindicale na
ționale independente ce acceptă 
să-și coordoneze eforturile în lupta 
pentru satisfacerea unor revendi
cări și cucerirea unor obiective co
mune, sindicatele din țara noastră 
au militat în F.S.M. pentru respec
tarea autonomiei fiecărei organizații 
afifiate, neamestec în treburiie in

terne, pentru promovarea unor re
lații de respect reciproc, bazate 
pe deplina egalitate în drepturi, pe 
principiile celei mai largi democra
ții muncitorești. In acest spirit, sin
dicatele din Republica Socialistă Ro
mânia își vor îndeplini și pe viitor 
îndatorirea lor internaționalistă, își 
vor da și pe mai departe contribu
ția la activitatea F.S.M. la întări
rea continuă a rîndurilor sale, la 
acțiunile menite să dezvolte și să 
întărească unitatea de acțiune a ce
lor ce muncesc și a sindicatelor lor 
din întreaga lume în lupta împotriva 
exploatării, pentru democrație, inde
pendență națională, progres social, 
pentru triumful cauzei păcii și prie
teniei între popoare.

Subliniind încă o dată angaja
mentul sindicatelor de a lupta pen
tru îndeplinirea mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, vorbito
rul a spus în încheiere :

In numele Congresului nostru, al 
milioanelor de membri ai sindicate
lor, încredințez partidul, Comitetul 
său Central, că sindicatele din țara 
noastră vor pune întreaga lor forță 
organizatorică și educativă în slujba 
cauzei desăvîrșirii construcției so
cialiste, vor munci cu abnegație și 
energie pentru a-și aduce o contri
buție tot mai mare Ia înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
cincinalului, pentru creșterea și în
tărirea continuă a puterii economice 
a patriei, înflorirea științei, culturii 
și artei, ridicarea bunăstării mate
riale, îmbogățirea vieții spirituale și 
fericirea minunatului nosțru popor,
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FOTBAL

Jiul a c î
Disputată pe un teren-. alunecos 

(din cauza ploii căzute din abun
dență), partida dintre Jiul Petrila și 
Recolta Cărei nu s-a ridicat la ni
velul tehnic dorit de spectatori. To
tuși cei prezenți în tribune au „gus
tat" cîteva faze spectaculoase de 
fotbal create de jucătorii de la Jiul, 
au aplaudat cil căldură golurile fru
moase înscrise de aceștia în poarta 
echipei din Cărei.

Spre deosebire de jocurile din e- 
tapele precedente, cînd au acționat 
lent, apatic, în meciul de duminică 
gazdele au dat dovadă de putere de 
luptă, de voință de a învinge. A- 
ceasta demonstrează că echipa Jiul 
poate face față oricărui meci dacă 
jucătorii ei se mobilizează, dacă-a- 
runcă în luptă toată capacitatea 
lor.

HANDBAL

S.S.E, Petroșani a decepționat din nou
Nerăbdători să vadă la lucru pe 

teren propriu echipa lor favorită, 
oîteva sute de iubitori ai handba-
lului s-au adunat duminică la te
renul , de handbal de pe stadionul 
Jiul, de Unde, cu siguranță, că au 
plecat mîhniți și nemulțumiți. Nu 
numai pentru rezultat ci mai ales 
din cauza manierei de joc a hand
balistelor de la S.S.E. Petroșani.

Gazdele au fost duminică de ne
recunoscut. Din cauza puterii slei
te, ele au acționat lent, iar în fața 
porții adverse au evoluat steril și 
necreator. L-am auzit de multe ori 
pe antrenorul Bartha Eugen cerînd 
jucătoarelor șă se lanseze pe con 
traatac, să tragă cu forță la poar
tă, dar acestea n-au înțeles, au ju
cat cum au vrut. E posibil să nu 
se țină cont de indicațiile antreno
rului? Intr-un astfel de caz nu poa
te fi. vorba de altceva decît de 
lipsă de disciplină.

Spre deosebire de slaba compor
tare • a gazdelor, handbalistele de 
la. Partizanul ;roșu Brașov au prac- 

, ticat un joc bun, în viteză, cîști-

TELEGRAME EXTERHEf 
VIETNAMUL DE SUD
• Situația politică a devenit extrem de gravă

SAIGON 16 (Agerpres). — Potri
vit ultimelor știri sosite din capi
tala sud-vietnameză, liderii Institu
tului budist din Saigon, precum și 
alte personalități politice continuă 
să protesteze împotriva „trădării" 
generalului Ky, care a trimis trupe 
pentru ocuparea Da Nangului. „Ni
ciodată situația politică din Viet
namul de sud nu a fost mai gravă 
ca în momentul de față, a spus li
derul budist Thich Thien Minch în- 
tr-o declarație făcută luni diminea
ța la Săigon. Generalul Ky trebuie 
să demisioneze imediat, pentru a fi 
înlocuit cu altcineva, care să orga
nizeze cît mai urgent posibil ale
geri generale'*.

De asemenea, el a menționat că

Răspunsul guvernului francez
la nota guvernului

BONN 16 (Agerpres). — Guvernul 
francez a remis la 16 mai răspun
sul său la nota guvernului vest- 
german din 3 mai privind statutul 
forțelor militare franceze aflate pe 
teritoriul Germaniei occidentale.

5a anunțat data începerii tratativelor 
anglo-spaniole în problema Gibraltarului

LONDRA 16 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat că tratativele 
dintre Anglia și Spania asupra 
statutului Gibraltarului vor începe 
la 18 mai în capitala britanică. De-

ști ga t la
Scorul de 4-0 cu care localnicii au 

învins pe Recolta Cărei putea fi și 
mai mare dacă din minutul 68, cînd 
au înscris cel de-al patrulea gol, 
nu făceau greșeala de a opri... mo
toarele. Mulțumiți parcă de rezultat 
ci n-au mai insistat, au „bătut pa
sul pe loc" oferind astfel oaspeților 
posibilitatea nu numai să respire, 
să-și refacă potențialul psihologic, 
dar chiar să dea tonul în joc. Ei au 
stăpînit mijlocul terenului, dove
dind un bun control al balonului, 
dar în ultima instanță nu au pus 
probleme portarului Ion Vasile. Es
te, fără îndoială, și meritul apără
rii gazdelor care a intervenit cu 
succes la hotarele careului, nu i-a 
lăsat pe atacanți să combine mai 
departe, să intre în poziție de șut.

Pentru a înfățișa și mai bine si- 

gind astfel la o diferență care re
flectă just aspectul general al me
ciului.

încă de la început brașovencele 
atacă susținut și în minutul 3 des
chid scorul prin Nikolaus. Peste 
alte patru minute, aceeași jucă
toare (care s-a dovedit pînă la ur
mă cea mai bună de pe teren), în
scrie al doilea gol, iar în minutul 
20 Prundaru- majorează scorul la 
3—0, scor cu oare ia sfârșit prima 
repriză. In această parte a meciu
lui, gazdele au practicat un joc lip
sit de claritate și finalitate, nereu
șind astfel să înscrie nici un gol I ! 1

In repriza secundă jucătoarele de 
la Partizanul, practicînd același joc 
bun, reușesc să mai înscrie încă 
patru goluri prin Nikolaus (2), 
Prundaru și Szentfaly, față de trei 
goluri marcate de S.S.E. prin Turos. 
Barabaș și Domșa. Scor final 7—3 
in favoarea echipei din Brașov.

Partida a fost condusă cu com
petență de arbitrul Ionescu Mihai 
din București.

C. M. 

toate unitățile guvernamentale sta
ționate în prima regiune tactică,. în 
special divizia I și a Il-a, conduse 
de generalul Ton That Dinch, se 
află în opoziție față de guvern. Ele 
se vor îndrepta spre Hue, a spus 
liderul budist, pentru a veni în 
sprijinul populației care a declarat 
că se va opune unităților guver
namentale.

Thich Tri Quang, principalul lider 
al budiștilor din Vietnamul de sud, 
care în momentul de față se află 
la Hue, a declarat, de asemenea, că 
„guvernul trebuie împiedicat să fo
losească armata împotriva popu- țl 
lației. Noi trebuie să luptăm prin 
toate mijloacele împotriva generalu
lui Ky“,

vest-german
In nota sa de răspuns guvernul 

francez își reafirmă intenția de a-și 
retrage forțele sale militare aflate 
pe teritoriul R.F.G. în cazul cînd un 
aranjament satisfăcător nu va inter
veni între Franța și R. F. Germană.

legația spaniolă Ia aceste tr^ative 
va fi condusă de ministrul Afaceri
lor externe, Fernando Castiella, iar 
cea a Angliei de ministrul de exter
ne britanic, Michael Stewart.

scor
tuția de pe teren din ultimele 20 
de minute de joc reproduc cuvin
tele unui vecin din tribună, nemul
țumit cu scorul de numai 4-0 al 
Jiului : „Nu pot înțelege de ce -a- 
tacanții noștri n-au mai insistat du
pă înscrierea celui de-al patrulea 
gol. Apărarea oaspeților intrase 
deja în derută și, după părerea mea, 
se mai puteau marca cel puțin dqpă 
goluri. Și bine ar fi prins acest uu- 
cru pentru echipa noastră...". ■

Partida a fost umbrită, pe alocuri, 
de gesturile nesportive de care au 
dat dovadă unii jucători de la am
bele echipe. Casandra și, în special. 
Sandu de la Jiul, Szilagy, Borbely și 
Horilă de la Recolta au fost preo
cupați mai mult de picioarele adver
sarilor decît de minge. Pe bună 
dreptate spectatorii au dezaprobat 
gesturile acestor jucători certați cu 
disciplina sportivă.

Iată fazele în care s-au înscris 
golurile. In minutul 3 Martinovici 
primește o pasă ideală de la Pero- 
nescu și din marginea careului, șu- 
tează puternic sub bară : 1-0. In cel 
de-al 36-lea minut de joc, Libardi 
încheie cu un șut bombă, de la 16 
metri, o acțiune mult aplaudată de 
spectatori, la care participaseră toți 
atacanții. E deci 2-0, scor cu care 
ia sfîrșit prima repriză. In minutul 
61 scorul se modifică din nou în 
favoarea gazdelor cînd același Li
bardi înscrie din apropiere, cu ca
pul, la o centrare a lui Crăciun. 
Ultimul gol este înscris în minutul 
68 de către Crăciun dintr-o lovi
tură de la 11 metri ca urmare a 
unui fault în careu comis asupra 
lui Libardi.

Arbitrul Pișcarac Ioan a condus, 
în general bine, următoarele for
mații : JIUL: Ion Vasile, Nicoară, 
Ivănescu, Pop, Farkaș, Sandu, Cră
ciun, Martinovici, Libardi, Casan
dra (Foca) Peronescu. RECOLTA CĂ
REI : Erdy, Sleam, Borbely, Nagy, 
Horilă, Dull, Szilagy, Budaî, Do- 
brai, Petz II, Haulier IL
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