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Ieri, în Capitală, a început

CONGRESUL SINDICATELOR
X SEMICENTENAR
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Să fie concentrate

Marea sală a Palatului Re
publicii găzduiește de ieri un 
eveniment cu semnificații ma
jore în viața și activitatea 
oamenilor muncii din întreaga 
țară — Congresul Sindicate
lor.

La acest forum al democra
ției muncitorești iau parte 
delegați aleși în conferințele 
uniunilor pe ramuri de ac
tivitate, veniți din toate col
țurile țării — muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcțio
nari din industrie, agricul
tură, transporturi și din cele
lalte sectoare ale economiei 
naționale, activiști de partid, 
de stat și ai sindicatelor — 
tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități.

Congresul va face bilanțul 
activității desfășurate în ul
timii ani și va stabili sarci
nile ce revin sindicatelor în 
înfăptuirea hotărîrilor trasate 
de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
în lumina concluziilor și re
comandărilor recentei plenare 
a C.C. al P.C.R., cu
prinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
plenară. Congresul, precedat 
de ample și multilaterale dez
bateri în vederea stabilirii ro- 
1 ului și sarcinilor care revin 
sindicatelor în etapa actuală 

(CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE C EAUȘESCU

de dezvoltare a patriei, se în
scrie în procesul de reînnoi
re profundă și de largă pers
pectivă a tuturor sectoarelor 
de activitate, de adîncire a de
mocrației muncitorești, a de
mocrației socialiste, proces 
inițiat și promovat cu con
secvență de Partidul Comu
nist Român.

La Congres iau parte nu
meroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, zia
riști români și străini.

Sînt prezenți reprezentanți 
ai Federației Sindicale Mon
diale, ai altor organizații in
ternaționale, precum și a 59 
de organizații sindicale națio
nale din diferite țări.

Lucrările Congresului au în
ceput la ora 9,30.

întreaga asistență a întîm- 
piriat cu puternice aplauze și 
urale pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 

gănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Mihai Dalea, 
Ion Iliescu, Vasile Patilineț, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
care iau loc în loja din 
dreapta a prezidiului.

In loja din stînga prezidiu
lui iau loc conducătorii dele
gațiilor organizațiilor sindi
cale de peste hotare.

întreaga asistență ovațio
nează minute în șir. Se scan
dează „P.C.R. — Ceaușescu11,

Din însărcinarea Consiliu
lui Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele U.G.S.R., 
rostește cuvîntul de deschi
dere.

Subliniind importanța Con
gresului, președintele U.G.S.R. 
a salutat, cu deosebită căl
dură în numele reprezentan
ților sindicatelor, ai oameni
lor muncii din întreaga țară, 
prezența conducătorilor parti
dului și statului în frunte cu 
secretarul general, președin
tele Consiliului de- Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința de deschidere a 
Congresului, De asemenea, 
tovarășul Virgil Trofin a a

dus un călduros salut tuturor 
delegațiilor și invitaților la 
acest eveniment important 
din viața oamenilor muncii 
din patria noastră.

Exprimînd gîndurile și sen
timentele delegaților la Con
gres, ale membrilor de sindi
cat din România, ai clasei 
noastre muncitoare, președin
tele U.G.S.R. a adresat, de 
asemenea, un salut cordial 
tuturor delegațiilor de peste 
hotare subliniind că prezența 
lor la Congres constituie o 
dovadă a legăturilor strînse, 
internaționaliste, dintre clasa 
muncitoare din România și 
clasa muncitoare din cele
lalte țări, dintre sindicatele 
din țara noastră și organiza
țiile sindicale din întreaga lu
me, o manifestare a solidari
tății muncitorești și sindicale 
internaționale, în lupta pen
tru o viață mai bună, pentru 
progres social, pentru trium
ful păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor.

Delegații au ales apoi pre
zidiul Congresului, Comisia 
de validare și Secretariatul 
Congresului.

In unanimitate, Congresul 
a adoptat următoarea ordine 
de zi i

1. — Raportul Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România 

asupra activității desfășurate 
de la Congresul precedent 
și sarcinile ce revin sindica
telor în înfăptuirea hotărîri
lor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

2. — Raportul Comisiei cen
trale de cenzori.

3. — Raportul cu privire la 
proiectul de Statut-cadru al 
sindicatului; proiectul de sta
tut-cadru al uniunii sindica
telor pe ramură de activitate; 
proiectul de statut al Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă Ro
mânia și proiectul de Statut 
al Consiliilor teritoriale ale 
sindicatelor.

4. — Alegerea Consiliului 
Central ai Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România și a Co
misiei centrale de cenzori.

Primit cu puternice și înde
lungi aplauze, într-o atmosfe
ră vibrantă, de atașament 
față de partid, de Comitetul 
său Central, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat. 
Minute în șir, cuvîntarea a 
fost subliniată în repetate 
rînduri cu vii aplauze și en
tuziaste ovații. Se scandează : 
„P.C.R. — P.C.R. !“, „P.C.R. — 

Ceaușescu!", „Ceaușescu și 
poporul!“.

Exprimînd sentimentele u- 
nanime ale tuturor partici- 
panților și invitaților la Con
gres, ale tuturor oamenilor 
muncii, președintele U.G.S.R. 
a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele 
calde adresate clasei munci
toare, sindicatelor pentru in
dicațiile prețioase date. In 
pauza care a urmat, condu
cătorii de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu 
conducătorii unor delegații 
ale organizațiilor sindicale de 
peste hotare, participante la 
lucrările Congresului.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Virgil Trofin 
a prezentat Raportul Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia asupra activității des
fășurate de la Congresul pre
cedent și sarcinile ce revin 
sindicatelor în înfăptuirea ho
tărîrilor celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

In ședința de dupâ-amiază, 
tovarășul Ludovic Csupor, 
președintele Comisiei centrale 
de cenzori, a prezentat rapor
tul acestei comisii.

(Continuare în pag. a 2-a)

toate eforturile pentru

REALIZAREA ÎNTOCMAI
A INVESTIȚIILOR MINIERE

ALE VĂII JIULUI

piscurile 
nu-i doar 
investim,

In țara noastră, pentru cin
cinalul 1971-1975, este planificat 
să se realizeze un volum de in
vestiții care întrece pe cel înfăp
tuit în deceniul al șaptelea de 
construcție socialistă : circa 500 
miliarde lei. Dezvoltarea, di
versificarea și modernizarea e- 
conomiei, crearea premisei atin
gerii unui ritm de creștere a ei 
la nivelul prevederilor Con
gresului al X-lea, nici nu ar 
putea să aibă loc, altminteri. 
Aceasta realitate deschide ori
zontul de mare cuprindere pe 
care se profilează ascensiunea 
noastră fermă către 
civilizației. Problema 
cît investim în ce 
ci și cum investim.

Concentrarea potențialului 
uman și material pe un număr 
redus de obiective și munca 
febrilă susținută 
pentru scurtarea 
de realizare a 
norarea tuturor 
de calitate și eficiență — iată 
în ce constau principalele im
perative care stau în fața fac
torilor responsabili din dome
niul investițiilor. Și se impune 
ca ele să fie respectate întoc
mai. Exigențele sporite ale 
cincinalului în care am intrat 
nu îngăduie o altă alternativă.

Fondurile alocate de stat 
pentru dezvoltarea industriei 
miniere în Valea Jiului, în 
anii actualului cincinal, întrec 
cu peste 500 milioane de lei

a colectivelor 
termenelor 

lucrărilor, o- 
parametrilor

1966— 
în prin
de noi

realizările perioadei 
1970 și sînt destinate, 
cipal, atît deschiderii 
mine ca Livezeni, Bărbăteni și 
Hobiceni, cît și extinderii celor 
existente în vederea obținerii 
unor importante sporuri alo 
capacităților productive. In 
plus, se pune un accent deo
sebit pe creșterea capacităților 
de prelucrare și a gradului de 
mecanizare și automatizare a 
preparațiilor și a Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani.

La E. M. Bărbăteni — uni
tate intrată de curînd în pro
ducție — se vor ataca lucră
rile aferente galeriei de coastă 
de la orizontul 650 și benzii 
aeriene pentru transportul căr
bunelui de la gura galeriei de 
coastă direct la preparația Lu- 
peni.

Se prevede investirea unor 
apreciabile fonduri atît pentru 
dezvoltarea și creșterea capa
cității de producție a E. M. 
Uricani, cît și pentru deschide
rea cîmDului minier Hobiceni, 
din anropiere. O serie întreagă' 
de măsuri au fost luate în 
scopul atacării, începînd din 
anul care vine, a lucrărilor din 
partea 
minier 
puțului 
Numai

estică a noului cîmp 
Hobiceni. respectiv a 
nr. 5 oraș nou Uricani. 
astfel mina Uricani va

Ing. Constantin DOBRESCU, 
Centrala Cărbunelui Petroșani 

Ing. Tr. MULLER 

(Continuare în pag. a 3-a)

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Congresul sindicatelor din Ro
mânia, care reunește reprezen
tanți ai clasei muncitoare, ai 
celorlalte categorii de oameni 
ai muncii — bărbați și femei, 
vîrstnici și tineri, români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — exponenți ai ce
lor 5 milioane de sindicaliști 
reprezentînd jumătate din popu
lația activă a țării, constituie 
o înaltă tribună de afirmare a 
opiniei celor ce muncesc, un 
larg forum democratic de dez
batere profundă și multilaterală 
a problemelor construcției so
cialismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice).

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, participanților 
ia Congres, tuturor membrilor 
sindicatelor, oamenilor muncii 
din întreaga țară, un cald me
saj de salut din partea Co
mitetului Central al Partidului, 
a Consiliului de Stat ți a gu
vernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze prelungite).

Congresul dumneavoastră este 
chemat să facă bilanțul uriașei 
activități creatoare desfășurate 
de clasa muncitoare, de masele 
largi ale salariaților, al apor
tului organelor și organizațiilor 
sindicale la construcția econo
micii și culturală, la munca de 
conducere a țării, în opera de 
edificare a noii orînduiri so
ciale, de ridicare a bunăstării 
întregului popor. (Aplauze în
delung repetate).

Totodată, el are menirea de 
a pune în lumină, în spiritul 
criticii și autocriticii — metoda 
de bază care asigură mersul 
înainte al societății noastre so
cialiste — deficiențele și lip
surile manifestate în munca or
ganelor sindicale, de a adopta 
soluțiile cele mai corespunză
toare pentru ridicarea pe un 
plan superior a acesteia, pen
tru intensificarea participării, 
în cadrul sindicatelor, a mase
lor largi de salariați la elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
noastre interne și externe, a li
niei generale de dezvoltare 
multilaterală a României socia
liste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
i

Ne aflăm la punctul de in
tersecție între două mari etape 
ale istoriei construcției socia
liste în țara noastră : încheie
rea cincinalului 1966—1970 și 
inaugurarea noului plan de 
cinci ani 1971—1975. Întregul 
nostru popor a fost informat 
pe larg și în mod detaliat, a- 
tît în cadrul comunicatului o- 
ficial cît și prin presă, asupra 
bilanțului bogat al cincinalu
lui trecut. Nu există domeniu 
sau sector de activitate econo
mică, socială sau cultural-edu- 
cativă care să nu fi înregistrat 
în acești cinci ani profunde 
transformări înnoitoare. în ca

re să nu se fi resimțit cu pu
tere pulsul viu al socialismu
lui. să nu se fi produs noi a- 
cumulări cantitative și calita
tive, noi și noi progrese.

Sînt cunoscute rezultatele re
marcabile obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea industriei, 
care are rolul hotărîtor în pro
gresul economico-social al țării. 
Este un motiv de profundă 
mîndrie patriotică pentru popo
rul român de a fi reușit să a- 
sigure creșterea producției in
dustriale globale în acești 5 
ani într-un ritm mediu anual de 
aproape 12 la sută — unul din 
cele mai înalte ritmuri de dez
voltare economică atinse pe 
plan mondial. (Vii aplauze). 
La sfîrșitul cincinalului harta 
industrială a țării se prezintă 
îmbogățită cu încă peste 1500 
unități economice și capacități 
de producție noi care, repar
tizate în mod rațional pe teri
toriu, au contribuit la dezvol
tarea armonioasă a forțelor de 
producție, la ridicarea tuturor 
județelor, la întărirea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui.

Cincinalul s-a încheiat cu 
rezultate bune și în agricul
tură. In anii din urmă s-au 
luat noi măsuri pentru ridica
rea gradului de mecanizare 
și chimizare a lucrărilor agri
cole. s-au desfășurat ample ac
țiuni de ameliorare și irigare 
a solului, s-au creat condiții 
care să permită practicarea 
unei agriculturi intensive. Ca 
urmare, în pofida condițiilor 
climatice nefavorabile din ul
timii ani, și mai ales a cala
mităților din primăvara anului 
1970 care au lovit puternic, 
agricultura noastră, producția 
globală vegetală și animală a 
crescut în ultimii 5 ani cu circa 
24 la sută, față de cei 5 ani 
precedenți, asigurînd satisface
rea nevoilor economiei și apro
vizionarea în condiții corespun
zătoare cu produse agroalimen- 
tare a populației.

Marile realizări obținute în 
dezvoltarea economică s-au re
flectat direct în nivelul de trai 
al oamenilor muncii, a permis 
creșterea în decursul ultimilor 
5 ani cu 20 la sută a salariu
lui real. După cum se știe, în 
această perioadă a fost reali
zată majorarea generală a sa
lariilor, o atenție deosebită a- 
cordîndu-se ridicării cîștigurilor 
oamenilor muncii cu salarii mai 
mici. Ca rezultat al creșterii 
salariilor nominale și al spori
rii numărului de salariați, popu
lația a realizat în 1970 veni
turi cu 50 la sută mai mari 
decît în 1965.

O influență puternică asupra 
nivelului de trai a avut-o creș
terea cheltuielilor social-cultu- 
rale din bugetul statului, care 
s-au ridicat în 1970 la 35,7 mi
liarde lei, față de 22,4 miliarde 
lei în 1965. Pe această bază au 
fost majorate pensiile, fondu
rile destinate acestora crescînd 
în 1970 de 2,2 ori față de 1965, 
a fost dezvoltată rețeaua insti

tuțiilor de învățămînt public, 
de ocrotire a sănătății, s-au 
luat noi măsuri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. 
Un efort însemnat a făcut sta
tul nostru în această perioadă 
pentru dezvoltarea construcții
lor de locuințe, asigurînd con
diții ca peste 2 milioane de 
persoane, adică circa 10 la sută 
din populația țării să se mute 
în locuințe noi. Este evidenț 
pentru oricine că opera de con
strucție socialistă se materiali
zează în ultimă instanță în îm
bunătățirea permanentă a vieții 
poporului, se resimte în existen
ța fiecărei familii, a fiecărui 
cetățean, duce în mod nemijlo
cit la creșterea rapidă a gra
dului de civilizație din Româ
nia. Și tocmai datorită faptu
lui că rezultatele construcției 
socialiste sînt resimțite de fie
care familie, întregul popoț 
sprijină politica partidului nos
tru comunist. (Aplauze prelun
gite).

Cu toate că bilanțul cincina
lului este rodnic, bogat în în
făptuiri mărețe, sîntem conști- 
enți că mai avem mult de fă
cut pentru a atinge acel nivel 
de dezvoltare economică și cul
turală la oare aspirăm, pen
tru a crea acele condiții opti
me de viață pe care le poate 
oferi civilizația socialistă mo
dernă fiecărui cetățean.

Trecînd în revistă succesele, 
cunoaștem în același timp nea
junsurile și defecțiunile pe 
care le mai avem în activitatea 
noastră. Analizînd atît plusu
rile cît și minusurile, atît rea
lizările cît și lipsurile, putem 
aprecia cu deplină convingere 
Că ceea ce este esențial și ca
racteristic societății noastre 
este dezvoltarea tumultuoasă, 
progresul neîncetat și multila
teral, succesul pe toate fronturi
le al măreței opere de con
strucție a socialismului (Vii 
aplauze).

Evoluția dinamică a societă
ții noastre pune cu putere în 
relief justețea și eficiența po
liticii marxist-leniniste a Par
tidului Comunist Român care 
își îndeplinește cu fermitate 
misiunea istorică de forță po
litică conducătoare a societății 
socialiste românești. (Aplauze 
puternice). Succesele pe care le 
obținem se datoresc faptului că 
partidul nostru se călăuzește în 
elaborarea programului con
strucției socialiste după legile 
obiective ale dezvoltării socia
le, după realitățile concrete 
ale țării, aplicînd în mod crea
tor adevărurile generale aie 
socialismului la condițiile din 
România. Faptul că politica 
noastră exprimă în mod fidel 
interesele vitale ale poporului 
asigură unitatea de granit din
tre partid și popor, încrederea 
nemărginită a oamenilor mun
cii în partidul comunist, hotă- 
rîrea de a înfăptui neabătut 
politica sa internă și externa. 
(Aplauze prelungite).

In promovarea întregii sale 
politici, partidul asigură îm
binarea armonioasă a interese

lor naționale cu interesele ge
nerale ale socialismului, por
nind de la convingerea că prin
cipala sa îndatorire națională 
și internațională este constru
irea cu succes a orînduirii noi, 
socialiste în România, înfăptu
irea aspirațiilor și idealurilor 
poporului român, transpune
rea în viață pe pămîntul țării 
noastre a visului de aur al 
omenirii — comunismul. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.
Un rol fundamental în trans

formarea revoluționară a so
cietății românești, în realiza
rea tuturor înfăptuirilor cu 
care ne mîndrim astăzi, a avut 
și are eroica noastră clasă 
muncitoare, călită în numeroa
sele bătălii revoluționare, de
votată pînă la capăt cauzei 
socialismului, clasa care și-a 
luat pe umerii ei greaua răs
pundere de a conduce poporul 
spre o viață liberă și demnă, 
spre progres și prosperitate. 
Transformînd societatea, îm
preună cu ceilalți oameni ai 
muncii, clasa muncitoare s-a 
transformat pe ea însăși în 
anii socialismului. Paralel cu 
dezvoltarea economiei și cul
turii, cu succesele obținute în 
construcția socialismului, clasa 
noastră muncitoare și-a sporit 
rîndurile cu noi și noi contin
gente, și-a ridicat pregătirea 
profesională, și-a îmbogățit o- 
rizontul științific, tehnic și de 
cultură generală, dovedinau-și 
pe deplin forța creatoare, ca
pacitatea de a asigura moder
nizarea industriei socialiste la 
nivelul cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice mondiale, de 
a conduce dezvoltarea gene
rală a societății socialiste ro
mânești. (Aplauze puternice). 
Pentru toate acestea, pentru 
modul exemplar în care-și în
deplinește rolul de clasă con
ducătoare a societății noastre 
socialiste, doresc ca de la a- 
ceastă tribună să adresez cele 
mai calde felicitări clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii, care prin activitatea 
lor harnică de fiecare zi înal
ță luminosul edificiu al socia
lismului pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Un loc de seamă în viața 
societății noastre au avut și 
au sindicatele, organizații largi 
ale clasei muncitoare, ale ma
selor de oameni ai muncii, cu 
o bogată și îndelungată tradi
ție revoluționară în lupta pen
tru apărarea intereselor celor 
ce muncesc împotriva exploa
tării.' In anii construcției so
cialiste. sindicatele au desfă
șurat o activitate intensă pen
tru organizarea' și unirea e- 
forturilor creatoare și a iniția
tivei oamenilor muncii la în
deplinirea planurilor de stat, 
la promovarea noului și per
fecționarea continuă a mun
cii în toate sectoarele vieții 
economice și sociale. Desigur, 
în munca sindicatelor au exis
tat unele neajunsuri, o serie 
de lipsuri, dar ceea ce a carac
terizat activitatea lor este con
tribuția valoroasă la înfăptui

rea politicii partidului și sta
tului la construcția socialistă, 
la progresul multilateral al 
întregii țări. Pentru munca de
pusă, pentru aportul la succe
sele noastre generale, felicit din 
toată inima organele și orga
nizațiile sindicale, miile și mii
le de activiști sindicali, toți 
membrii sindicatelor care și-au 
consacrat eforturile slujirii in
tereselor poporului, propășirii 
patriei socialiste. (Vii și puter
nice aplauze).

Stimați tovarăși,
Ne aflăm la începutul unei 

noi etape a dezvoltării econo- 
mico-sociale a României — cin
cinalul 1971—1975. După cum 
știți, obiectivul fundamental 
pus de Congresul al X-lea în 
fața partidului, a întregului 
nostru popor pentru perioada 
care vine este făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, caracterizată printr-o 
puternică și modernă bază 
tehnico-materială, prin perfec
ționarea relațiilor de produc
ție, prin ridicarea științei, cul
turii. învățămîntului, a bună
stării generale a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră. 
(Vii aplauze).

înfăptuirea prevederilor cin
cinalului va marca un nou și 
însemnat pas înainte în dez
voltarea industriei naționale la 
nivelul cerințelor științei și teh
nicii mondiale. In scopul creș
terii potențialului nostru in
dustrial. noul cincinal preve
de investiții în valoare de cir
ca 500 miliarde de lei, adică 
mai mult decît s-a investit în 
decursul ultimelor două cinci
nale luate la un loc. Se vor 
crea, urmărindu-se în continua
re dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor țării, peste 
1 700 de noi obiective econo
mice. Paralel cu dezvoltarea 
cantitativă a forțelor de pro
ducție. ' noul plan cincinal va 
asigura ridicarea nivelului ca
litativ al industriei socialiste, 
crearea, condițiilor ca aceasta 
să asigure valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și 
umane ale țării, participarea 
cu o contribuție proprie, de 
valoare ridicată, a țării noas
tre la diviziunea internaționa
lă a muncii, la circulația mon
dială de bunuri materiale.

O importanță deosebită vor 
acorda în noul cincinal parti
dul și statul modernizării agri
culturii — ramură de bază a 
economiei noastre — sporirii 
aportului ei ]a dezvoltarea e- 
conomică generală, la creș
terea avuției naționale. la 
ridicarea bunăstării poporului. 
Pentru extinderea și perfecțio
narea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii și susținerea pro
gramelor inițiate în vederea 
practicării unei agriculturi in
tensive se vor investi circa 80 
miliarde lei, adică peste două 
ori mai mult decît în cincinalul 
precedent.

Partidul și statul nostru por
nesc de la premisa că o condi
ție indispensabilă a progresului 
economic și spiritual al socie
tății noastre este intensificarea 

cercetării științifice, aplicarea 
cuceririlor științei și tehnicii 
moderne în toate domeniile de 
activitate. In acest scop, se va 
dezvolta baza materială a cer
cetării, se va organiza mai bu
na valorificare a potențialului 
nostru științific, a forței de crea
ție a cercetătorilor din patria 
noastră, se va asigura orienta
rea consecventă a activității de 
cercetare în direcția satisfacerii 
cerințelor vieții economice și 
sociale. Este știut că numai pe 
baza celei mai înalte științe, a 
tuturor cuceririlor cunoașterii 
umane se poate crea cu succes 
noua societate, se poate asigu
ra victoria comunismului. (A- 
plauze puternice).

Realizarea marilor obiective 
economice ale cincinalului im
pune sporirea numerică, în con
tinuare a clasei muncitoare, 
a tehnicienilor și inginerilor, 
a tuturor specialiștilor, ridica
rea nivelului de pregătire pro
fesională a întregii mase de oa
meni ai muncii. De aceea vom 
acorda o importanță deosebită 
dezvoltării rețelei învățămîntu
lui public de toate gradele, per
fecționării procesului de învă
țămînt în pas cu exigențele 
actuale ale producției, ale ști
inței și tehnicii, legării lui mai 
strînse de viață, de practică. 
După cum se știe, partidul și 
statul au inițiat un larg pro
gram de perfecționare sistema
tică a pregătirii profesionale a 
cadrelor în raport cu cuceririle 
științei și tehnicii moderne, de 
însușire a științei conducerii — 
imperative de prim ordin pe ca
re societatea noastră le ridică 
în fața fiecărui salariat, fie el 
muncitor, specialist sau minis
tru. Fiecare om al muncii, in
diferent de sectorul său de ac
tivitate, trebuie să-și îmbogă
țească continuu cunoștințele 
profesionale, deoarece fără a- 
ceasta nu se poate concepe 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, făurirea socialismului. 
(Aplauze puternice).

Ca urmare a dezvoltării eco
nomiei, venitul național va creș
te pînă în 1975 de 1,6—1,7 ori. 
față de 1970, ceea ce va per
mite ridicarea salariului real cu 
circa 20 la sută, sporirea cu 
37—44 la sută a fondului ge
nerai de salarii, majorarea su
melor destinate pensiilor și a- 
locațiilor pentru copii. Totoda
tă, sumele destinate finanțării 
acțiunilor social-culturale vor fi 
în 1975 de peste două ori mai 
mari decît în 1965. Vor spori 
la peste 80 de mii locurile în 
creșe, adică de trei ori mai 
mult decît numărul celor exis
tente. O atenție deosebită se 
va acorda în cincinalul actual 
îmbunătățirii condițiilor de lo
cuit ale oamenilor muncii, pre- 
văzîndu-se construirea a circa 
800 mii locuințe, din care ju
mătate de milion din fondurile

(Continuare în pag. a 2-a)

Cei ce
fruntariile

Cercetătorul este de invidiat 
cu adevărat... înarmat cu tot 
ceea ce s-a putut acumula 
de-a lungul unui șir întreg 
de ani, el forțează fruntariile 
cunoașterii și — cu pasiune 
și dăruire — in clipele de 
grație, dezvăluie teritorii noi, 
dă la iveală soluții inedite, 
surprinzătoare care împing 
știința și tehnica înainte..,

Cercetătorii de la I.P.C.M.H., 
din cadrul C.C.P., se inte
grează perfect acestei reali
tăți. In ultimul timp, forțele 
de creație ale colectivului tî- 
năr și capabil, în frunte cu 
comuniștii, au fost concentra
te către realizarea unor de
vansări de termen la unele 
lucrări de primă importanță 
pentru mineritul în ascensiu
ne al Văii Jiului, în vederea 
efectuării unor studii de o 
eficiență ridicată. Un fapt se 
cuvine scos în evidență, în
deosebi ; actualmente se vă- 

In secția a IlI-a bobinaj a „Viscozei", Vasilica Andrei

forțează
cunoașterii
dește o documentare mult 
mai amănunțită din partea 
tuturor cercetătorilor în sco
pul punerii la curent cu cele 
mai recente cuceriri ale ști
inței și tehnicii mineritului 
mondial, al aplicării unor so
luții de iun nivel cît mai 
ridicat, aducătoare de satis
facții și... beneficii substan
țiale.

Cu o lună și jumătate se 
prevede devansarea scadenței 
predării studiului tehnico- 
economic pentru asimilarea 
construcției unei mașini de 
încărcat cu basculare late
rală, cu 30—35 meforă capa
citate de încărcare, ceea ce 
va duce mai repede la creș
terea vitezei de avansare în 
genul de lucrări respective.

Realizarea unor grinzi arti
culate de abataj care să co
respundă intrutotul condiții- 

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cuvîntarea ului Nicolae
(Urmare din pag. 1) 

statului sau cu credite de la 
stat. înfăptuirea cu succes a 
programului de dezvoltare eco
nomică și culturală a țării, 
precum și măsurile ce le vom 
lua în continuare pentru creș
terea nivelului de trai, se vor 
reflecta nemijlocit în viața fie
cărei familii, vor face ca toți 
cetățenii patriei noastre să tră
iască mai bine, să beneficieze 
Sn măsură sporită de avantajele 
civilizației modeme, să-și sa
tisfacă în condiții tot mai bune 
cerințele materiale de existen
ță, să-și îmbogățească orizontul 
spiritual.

Un obiectiv important spre 
care partidul și statul nostru 
își concentrează, de asemenea, 
atenția în anii ce vin este per
fecționarea conducerii și orga
nizării societății, dezvoltarea și 
adîncirea în continuare a demo
crației socialiste, promovarea 
în raporturile sociale, în rela
țiile dintre oameni, a princi
piilor de etică și echitate so
cialiste. Sînt cunoscute măsu
rile adoptate în acest sens în 
anii care au urmat Congresu
lui al IX-Iea al partidului și 
Conferinței Naționale. S-a ac
ționat pentru perfecționarea pla
nificării, conducerii și organi
zării economiei naționale, s-a 
înfăptuit reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială a țării, asi- 
gurîndu-se apropierea conduce
rii de unitățile de jos, lărgi
rea atribuțiilor organelor locale 
ale puterii de stat, a unități
lor productive. Sînt, de aseme
nea, de notorietate publică mă
surile luate pentru asigurarea 
cadrului propice participării e- 
fective a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii la elaborarea 
hotărîrilor privind mersul nos
tru înainte pe toată scara ierar
hică a societății, de la întreprin
derea industrială sau coopera
tiva agricolă de producție pînă 
la guvern, pînă la Marea A- 
dunare Națională.

Punerea în valoare a tuturor 
resurselor de care dispune o- 
rînduirea noastră, afirmarea în 
practică a superiorității socia
lismului, impun în viitor atra
gerea la o viață socială și mai 
intensă a tuturor celor ce mun
cesc, fără deosebire de națio
nalitate, valorificarea la maxi
mum a energiei, experienței, 
priceperii și elanului revoluțio
nar al întregii națiuni. In sen
sul realizării acestui deziderat 
va acționa cu toată consecvența 
partidul și statul nostru în anii 
ee vin, asigurînd condiții ca 
muncitorii, țăranii, intelectualii
— adevărații făuritori ai isto
riei noi a patriei — să decidă 
asupra direcțiilor în care se 
concentrează eforturile pentru 
emanciparea economică și cul
turală a societății noastre. Nu
mai pe calea dezvoltării conti
nue a democrației socialiste, a 
participării nemijlocite a oame
nilor muncii la conducere se 
poate asigura construirea cu 
succes a societății noi; această 
este, de altfel, însăși esența 
principiului de conducere în 
socialism. (Aplauze puternice).

Vorbind de democrația socia
listă este bine să ne punem în
trebarea : în ce țară capitalis
tă, oricît ar fi ea de dezvol
tată din punct de vedere e- 
eonomic, tehnic și științific, 
muncitorii, țăranii, intelectualii
— creatorii bunurilor materiale 
și spirituale — își pot spune 
cuvîntul asupra treburilor în
treprinderilor și unităților eco
nomice în care lucrează, pot in
fluența asupra deciziilor condu
cerii acestora, pot asigura mă
suri ale societății care să vi
zeze satisfacerea intereselor ce
lor ce muncesc ? In comparație 
cu societatea capitalistă, orân
duirea noastră oferă nu iluzia 
democrației abstracte, declara
tive, ci realitatea exercitării în 
fapt a drepturilor suverane ale 
poporului în stat, a celor mai 
largi libertăți democratice ale 
maselor, exprimate în ultimă 
instanță în participarea nemij
locită la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe, 
la guvernarea țării. Noua etapă 
de dezvoltare a țării — făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — pune sarcini mari 
și complexe în fața întregului 
nostru popor chemat să-și u- 
nească și mai strîns eforturile, 
să-și valorifice tot mai larg 
spiritul de inițiativă, capacita
tea și elanul creator, să ridice 
pe un plan superior întreaga 
activitate de edificare a noii 
orînduiri. Toate acestea pun, 
totodată, sarcini deosebit de im
portante în fața sindicatelor. 
Congresul dumneavoastră are 
tocmai menirea de a defini a- 
ceste sarcini, stabilind cu clari
tate atribuțiile și obiectivele 
activității sindicale în condițiile 
noi ale dezvoltării societății 
socialiste românești.

Vechile practici și metode în 
activitatea sindicală nu mai co
respund schimbărilor adinei 
produse in societatea noastră. 
Nu se mai poate vorbi despre 
sindicate ca despre o „curea 
de transmisie" ; partidul nu 
are nevoie de o asemenea „cu
rea" pentru a sta de vorbă eu 
oamenii muncii ; acest lucru 
.poate să-1 facă — și îl face — 
direct, zi de zi, ceas de ceas, 
în întreaga sa activitate de 
conducere a construcției socia
liste. (Aplauze puternice). In 
orînduirea noastră socialistă 
oamenii muncii au nevoie de 
sindicate ca de o organizație 
largă, a lor, în care^ să-și u- 
nească eforturile și să-și poată 
spune în mod organizat cuvîn
tul, să participe la adoptarea 
tuturor măsurilor privind dez
voltarea societății românești. 
(Aplauze puternice). Pentru 
a putea îndeplini un rol activ 
și eficient în dezvoltarea so
cietății, în viața oamenilor 
muncii, sindicatele trebuie să 
țină pasul cu schimbările so

ciale. să-și adapteze întreaga 
activitate, întregul mod de 
lucru cerințelor noi ale vieții, 
cerințelor oamenilor muncii din 
România. De altfel, în cadrul 
adunărilor sindicale din în
treprinderi și instituții, al 
conferințelor uniunilor pe ra
muri s-au formulat numeroa
se și îndreptățite critici asu
pra stilului și metodelor de 
muncă ale sindicatelor, subli- 
niindu-se rămînerea lor în 
urmă, caracterul ineficient al 
unei bune părți a activității pe 
care o desfășoară. După cum 
știți recenta plenară a Comite
tului Central al partidului, a- 
nalizînd munca sindicatelor, a 
trasat linia de orientare pe 
baza căreia sindicatele să-și 
îmbunătățească activitatea co
respunzător cerințelor și sta
diului actual al evoluției vieții 
noastre sociale.

In evaluarea locului pe care 
sindicatele trebuie să-1 ocupe 
în societatea noastră trebuie 
să pornim de la realitatea 
fundamentală că oamenii mun
cii din România au o calitate 
dublă — aceea de producători 
și, în același timp, de proprie
tari ai mijloacelor de producție, 
ai avuției naționale. De altfel, 
tocmai aceasta deosebește si
tuația clasei muncitoare din Ro
mânia de cea a clasei munci
toare din țările capitaliste s 
faptul că a răsturnat orîndui
rea bazată pe exploatare și a 
instaurat o nouă orînduire în 
care mijloacele de producție a- 
parțin oamenilor muncii, în
tregului popor. Fiecare colec
tiv de întreprindere, de unita
te economică este în fapt pro
prietarul acestor mijloace, al 
unei părți din avuția generală 
pe care trebuie să o gospodă
rească în așa fel îneît să con
tribuie din plin la dezvoltarea 
societății socialiste. Ia crește
rea bunăstării poporului. (Apla
uze puternice). Pornind de aici, 
sindicatele, reunind în rîndurile 
lor clasa muncitoare, milioane
le de oameni ai muncii, tre
buie să ofere cadrul organizat 
în care aceștia să-și exercite 
atît drepturile cît și obligațiile 
ce le revin ca producători și 
proprietari. In sindicate, clasa 
muncitoare, celelalte categorii 
de salariați trebuie să găsească 
terenul cel mai propice pentru 
a participa, sub conducerea 
partidului comunist, la conduce
rea treburilor economice și so
ciale, la guvernarea țării.

Sfera primordială în care es
te chemată să se manifeste 
clasa muncitoare și ceilalți oa
meni ai muncii este adoptarea 
hotărîrilor și măsurilor care 
privesc mersul înainte al so
cietății, perfecționarea activită
ții în toate domeniile construc
ției socialiste. In alcătuirea pla
nurilor de stat sindicatul tre
buie să participe activ și să a- 
sigure, în același timp, partici
parea tuturor celor ce muncesc 
la studierea și punerea în evi
dență a marilor rezerve de 
creștere a producției existente 
în toate unitățile, a resurselor 
și posibilităților de care dispu
ne economia noastră națională. 
Aceasta va oferi garanția că 
planurile și programele noas
tre vor fi temeinic fun
damentate, vor avea un 
caracter profund realist, dispu- 
nînd de girul celor care sînt 
chemați să le înfăptuiască. In 
acest sens este necesar să fie 
folosite în modul cel mai efi
cient formele instituționale 
create de partidul și statul 
nostru — și anume, organele 
colective de conducere ale între
prinderilor, centralelor și com
binatelor, în care oamenii mun
cii, sindicatele își au reprezen
tanții lor, adunările generale 
ale salariaților, for suprem de 
conducere al tuturor unităților 
economice. Participarea repre
zentanților sindicatelor în coni- 
ducerile unităților economice, 
ca și prezența lor în colegiile 
ministerelor și în guvern im
pun organelor și organizațiilor 
noastre sindicale o înaltă răs
pundere. Participarea sindicate
lor în toate organismele de con
ducere ale țării cere acestora 
să acționeze — activ, nu for
mal, făcînd acolo doar un sim
plu act de prezență, —•' în ca
litate de purtătoare de cuvînt 
ale clasei muncitoare, ale tu
turor salariaților, să militeze 
pentru afirmarea punctului de 
vedere, a părerilor oamenilor 
muncii în aceste organisme. 
(Aplauze puternice). Desigur — 
așa cum am arătat și la recenta 
plenară a Comitetului Centrul 
al partidului — de conducerea 
societății noastre se ocupă parti
dul comunist, statul socialist, 
care asigură ca tot ceea ce fa
cem să corespundă năzuințelor 
oamenilor muncii; dar sindica
tele — ca organisme ce reunesc 
pe toți oamenii muncii, aflîn- 
du-se în permanentă legătură 
cu masele muncitoare — tre
buie să aibă un cuvînt greu 
de spus în elaborarea planu
rilor de stat, a politicii noas
tre economice și sociale. Or, 
tiebuie să spunem deschis, în 
fața Congresului dumneavoas
tră, că pînă acum sindicatele 
nu prea s-au achitat cum tre
buie de această sarcină. Spe
răm că noua conducere a sin
dicatelor ce va fi aleasă de 
Congres, noile conduceri ale 
uniunilor și organelor sindicale 
care au fost alese, împreună cu 
toți oamenii muncii organizați 
în sindicate, vor lichida aceste 
stări de lucruri făcînd ca sin
dicatele să-și îndeplinească ro
lul lor deosebit de important 
în societatea noastră socialistă.
(Aplauze puternice).

După elaborarea și adoptarea 
planurilor economice de dez
voltare socială, un obiectiv cen
tral al activității organizațiilor 
sindicale trebuie să fie mobili
zarea și unirea forței creatoa
re și a elanului constructiv al 
milioanelor de oameni ai mun
cii dih patria noastră in lupta 
pentru realizarea în practică a 
prevederilor planului de stat, a 
programului de edificare a so

cialismului. Sindicatele trebuie 
să militeze pentru o înaltă dis
ciplină în producție, pentru în
deplinirea riguroasă a îndatori
rilor ce revin fiecărui salariat, 
pentru intensificarea eforturilor 
în vederea creșterii productivi
tății muncii, reducerii cheltuie
lilor de producție, sporirii veni
tului național.

Ținînd seama de faptul că 
tot ceea ce se creează în so
cietatea noastră este destinat 
omului, satisfacerii nevoilor 
sale, împlinirii personalității 
lui, sindicatele au datoria de a 
acorda cea mai mane atenție 
problemelor sociale, de viață și 
de muncă ale oamenilor mun
cii, realizării politicii partidu
lui și statului în acest domeniu. 
Ele trebuie să acționeze pentru 
realizarea tuturor prevederilor 
legislației muncii, pentru res
pectarea în fapt a drepturilor 
garantate de lege salariaților din 
țara noastră. Sindicatele au un 
cuvînt important de spus în 
înfăptuirea principiilor salariză
rii socialiste, ale cointeresării 
materiale, în asigurarea retri
buției în funcție de aportul fie
căruia la munca generală, de 
contribuția calitativă și canti
tativă la bunul mers al între
prinderii sau instituției. O aten
ție neslăbită trebuie acordată 
ameliorării neîncetate a condi
țiilor de muncă ale salariați
lor, ușurării, pe baza mecani
zării și automatizării, a efortu
rilor lor fizice, înfăptuirii pre
vederilor legate de securitatea 
muncii, urmărindu-se ca fondu
rile alocate în acest scop de 
statul nostru să-și atingă în
totdeauna destinația, să dea re
zultatele scontate. O îndatorire 
de seamă a sindicatelor este 
să se preocupe de modul în ca
re se asigură ocrotirea sănătă
ții celor ce muncesc, igiena 
muncii și preîntîmpinarea boli
lor profesionale, administrarea 
în cele mai bune condițiuni a 
rețelei noastre sanitare. Un rol 
important revine sindicatelor în 
repartizarea fondului de locu
ințe salariaților, ele avînd grijă 
să fie soluționate în primul 
rînd cerințele celor cu nevoi 
reale, cu condiții mai grele și 
care, totodată, aduc un aport 
prețios la eforturile colectivu
lui din care fac parte. Partici- 
pînd la realizarea tuturor pre
vederilor legate de îmbunătăți
rea condițiunilor de muncă și 
de viață ale oamenilor muncii, 
sindicatele trebuie să ia parte 
activă la elaborarea legilor și 
măsurilor privind acest dome
niu de activitate; numai în a- 
ceste condiții ele își vor putea 
îndeplini cu adevărat sarcina 
de a veghea permanent la creș
terea bunăstării tuturor celor 
ce muncesc din România socia
listă. (Aplauze prelungite).

Sarcini deosebit de importan
te revin sindicatelor în dezvol
tarea conștiinței socialiste a ce
lor ce muncesc, în educarea a- 
eestora în spiritul idealurilor 
noastre comuniste. Evoluția con
tinuă a societății noastre a de
terminat și-determină schimbări 
adinei în concepția despre lume 
și viață a oamenilor, în modul 
lor de existență, în orizontul 
lor de înțelegere a • răspunde
rilor și îndatoririlor sociale. 
Pentru a contribui la accelera
rea procesului de formare a 
omului nou, sindicatele trebuie 
să se preocupe îndeaproape de 
toate problemele legate de com
portarea în societate, de rapor
tul dintre- individ și colectivi
tate, de îmbinarea armonioasă 
a intereselor particulare cu ce
le generale, luptind împotriva 
mentalităților retrograde bur
ghezi, a tarelor morale moște
nite de la vechea orînduire ca
pitalistă, împotriva oricăror ma
nifestări antisociale.

Unul din mijloacele deosebit 
de importante de care sindi
catele dispun pentru a- influ
ența asupra dezvoltării con
științei salariaților este activi
tatea cultural-educativâ de ma
să. De altfel sindicatele dețîn 
întreaga bază materială cultu
rală din întreprinderi și insti
tuții, dispun de toate condițiile 
pentru a organiza o activitate 
educativa vie,atractivă ș; efici
entă. Trebuie să spunem că, 
din păcate, această bază este 
folosită insuficient, munca de 
educare politică și culturală de 
masă nu este la înălțimea con
dițiilor de care dispunem și, 
mai cu seamă, a cerințelor oa
menilor muncii din patria noas
tră ; ea nu asigură într-o mă
sură suficientă posibilitatea ca 
oamenii muncii, îndeosebi tine
retul, să-și petreacă timpul li
ber în condițiile cele mai bune 
și într-un mod cît mai folosi
tor din punct de vedere edu
cativ. In același timp, trebuie 
menționat că sindicatele par
ticipă cu drepturi depline la 
conducerea activității organelor 
de stat și obștești care se o- 
cupă de educația maselor. Mă 
reler la radioteleviziune, la 
presă, cinematografie, ia insti
tuțiile de arlă care — după 
cum am mai arătat de multe 
ori și pentru cinematografie și 
radioteieviziune, de curînd — 
au rol de cea mai mare impor
tanță în activitatea generală 
desfășurată de partidul nostru 
pentru ridicarea conștiinței so
cialiste a maselor, lărgirea o- 
rizontului de cultură al celor 
ce muncesc, pentru cultivarea 
in rîndurile tuturor oamenilor 
muncii a principiilor de : viață 
proprii noii orînduiri. Trebuie 
spus că nicj în această privin
ță nu s-a făcut pe depiin s in- 
țită prezența sindicatelor, în 
sensul de a acționa ca progra
mele radioteleviziunii, creația 
cinematografică să corespundă 
intr-o mai mare măsură cerin
țelor pe care partidul, poporul 
nostru le pun în fața acestor 
instituții de cultură. Sindicate
lor le revine, de asemenea, în
datorirea de a colabora îndea
proape cu uniunile de creatori 
în sensul ca sindicatele Să co
mande și creatorii să creeze 
opere literare și de artă care 

să oglindească cît mai fidel re- 
aurâjue noi aie pauiei noastre, 
munca tumultuoasa a poporu
lui, uogaia sa vra^a suxivceaisca, 
care sa exercite o puternică 
inn ueu vu in procesul ue lurma- 
re a omurui nou. Speram că 
soFiitOTM, creatorii noștri ue 
arta vor raspunue mai bine 
aecit pmă acum ceratelor ma
sei muncitoare, întregului po
por, vor da opere ae vaioare 
artistica și iaeuiogma ridicata, 
contrmumd și mai mult ia fă
urirea omului nou ai societății 
socialiste, la ridicarea culturală 
generală a României, (vii apla
uze).

După cum vecie;.., tovarăși, 
sindicatele dispun de mari po
sibilități, au la îndemlna toate 
mijloacele pentru a realiza un 
larg program de educare poli
tică, culturală, a tuturor celor 
ce muncesc. Sperăm că ele vor 
acționa în viitor cu mai multă 
fermitate pentru reanzarea ro
lului de mare importanță ce 
le-a fost încredințai în această 
direcție de către partidul nos
tru, de oamenii muncii. Sindi
catele au posibilitatea de a lua 
parte nemijlocit la întreaga ac
tivitate de instruire și educare 
publică din țara noastră.

Aci sînt muîți reprezentanți 
ai sindicatelor din străinătate; 
veți avea posibilitatea să dis
cutați cu delegațiile în pauză și 
să vă convingeți și pe această 
cale că nicăieri în țările capi
taliste oamenii muncii nu dis
pun de asemenea mijloace, con
diții și posibilități cum au la 
îndemînă sindicatele din Româ
nia; dimpotrivă, în țările capi
taliste, datorită condițiilor ma
teriale, maselor largi de oameni 
ai muncii le este îngreunat ac
cesul la știință și cultură, la 
învățămînt.

Avînd Ia îndemînă aceste 
largi posibilități sindicatele din 
țara noastră sînt chemate să 
organizeze, în ultimă instanță, 
controlul muncitoresc asupra tu
turor organismelor societății — 
în economie, în viața socială, 
în domeniul învățămîntului, cul
turii, sănătății, al serviciilor 
publice — în interesul mase
lor largi de oameni ai muncii. 
Exercitarea acestui control asi
gură tuturor celor ce muncesc 
posibilitatea de a influența ne
mijlocit activitatea statului, a 
organelor puterii, a celorlalte 
organizații de masă și obștești; 
aceasta reliefează faptul că în 
țara noastră poporul este cu a- 
devărat stăpîn pe destinele sale, 
își făurește în mod conștient 
viața așa cum dorește. (/Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,

Ținînd seama de acest larg 
complex de sarcini ce revin sin
dicatelor este necesară schim
barea atît a concepției de mun
că cît și a structurii organiza
torice a acestora, pornind de 
la principiul democratizării con
ducerii sindicatelor, a întregii 
vieți sindicale. Este evident că 
baza activității sindicale o con
stituie sindicatul fiecărei între
prinderi și al fiecărei instituții 
în parte; acesta trebuie să se 
bucure de autonomie în munca 
sa, în organizarea dezbaterii 
problemelor producției, ale ac
tivității economice, sociale ți 
culturale din unitatea respectivă, 
asigurînd, într-un cadru pro
fund democratic, posibilitatea ea 
masele de oameni ai muncii să 
hotărască asupra tuturor proble
melor ce privesc munca și via
ța lor. Dezvoltarea rolului sin
dicatului de întreprindere sau 
instituție ca factor de bază In 
organizarea și unirea forțelor 
celor ce muncesc va contribui 
Ia înlăturarea fenomenelor de 
birocratism din munca sindi
cală, a suprapunerilor și para
lelismelor care frînează iniția
tiva și orientarea activității spre 
problemele concrete. întărirea 
autonomiei acestuia nu știrbește 
cu nimic, ci dimpotrivă, întăreș
te principiul centralismului de
mocratic care presupune dez
voltarea inițiativei de jos, a- 
sigurărea unei strînse legături 
între conducere și mase, crearea 
condițiilor ca întreaga activi
tate sindicală să exprime vo
ința și interesele celor ce mun
cesc.

Ținînd seama de faptul că 
sindicatele reunesc masele largi 
ale oamenilor muncii este ne
cesar să ne preocupăm perma
nent de perfecționarea forme
lor organizatorice de cuprindere 
și mobilizare a acestora în viața 
economică și socială. In aceas
tă ordine de idei apare nece
sitatea studierii posibilității de 
ridicare a nivelului activității 
sindicatelor agricole, de exem
plu, a rolului pe care acestea 
îl exercită în înfăptuirea pro
gramului de înflorire a agricul
turii noastre socialiste. Totoda
tă, se reliefează necesitatea or
ganizării unei mai intense și 
fructuoase colaborări între. sin
dicatele muncitorilor agricoli și 
uniunile cooperativelor agricole 
de producție. Procesul de pro
ducție în agricultură devine tot 
mai unitar, mecanizarea, chi
mizarea se exercită în măsură 
tot mai puternică atît în agri
cultura de stat cît și în cea 
cooperatistă, formele de orga
nizare a muncii se aseamănă 
tot mai mult, iar în ultima vre
me au loc tendințe tot mai pro
nunțate de cooperare în pro
ducție și în valorificarea pro
duselor, în acțiunile de ame
liorare a solului, între coope
rativele agricole și întreprinde
rile agricole de stat. De aceea 
se impune găsirea unor forme 
care să permită mai buna u- 
nire de către sindicate și u- 
niuni cooperatiste a eforturilor 
țărănimii și lucrătorilor din u- 
riitățile agricole de stat în ve
derea modernizării agriculturii, 
a acestei importante ramuri a 
economiei noastre naționale, 

creșterii producției vegetale și 
animale, a randamentului mun
cii agricole, pentru continua 
înflorire a satelor patriei noas
tre. Am în vedere în perspec
tivă și o colaborare organiza
torică, găsirea unei forme în 
care Uniunea sindicatelor agri
cole și Uniunea cooperativelor 
agricole să constituie un orga
nism comun de îndrumare a 
activității tuturor celor ce mun
cesc în agricultură. (Vii aplauze).

Este necesară, de asemenea, 
luarea unor măsuri pentru dez
voltarea spiritului democratic în 
activitatea organelor de condu
cere sindicale, începînd de la 

i consiliul județean și pînă la 
Consiliul General al Uniunii 
Sindicatelor din România. In a- 
cest scop este necesar ca în 
Consiliul și Comitetul Executiv 
al U.G.S.R., în conducerile u- 
niunilor sindicale, în consiliile 
județene, să participe oameni ai 
muncii care lucrează nemijlocit 
în producție, astfel ca activi
tatea acestora să se bazeze în 
principal nu pe salariații sin
dicali ci pe activiștii muncitori, 
ingineri, tehnicieni, intelectuali, 
creatori de valori materiale și 
spirituale, care lucrează nemij
locit în întreprinderi și insti
tuții. Prin aceasta organele de 
conducere sindicale vor expri
ma mai bine opinia celor 5 mi
lioane de membri ai lor, acti
vitatea lor va fi mai puternic 
ancorată în viața și realitatea 
noastră socială, putînd contri
bui în mod mai substanțial Ia 
soluționarea problemelor condu
cerii societății socialiste.

îmbunătățirea activității sin
dicatelor în concordanță cu ce
rințele noi ale dezvoltării so
ciale va duce la sporirea ro
lului acestora în cadrul siste
mului democrației noastre so
cialiste, transformîndu-ie în
tr-un factor tot mai activ, di
namic și eficient în dezvoltarea 
societății în înflorirea patriei.

De altfel, trebuie avut în- 
vedere — și mă refer la to
varășii care vor fi aleși în 
conducerea sindicatelor — că și 
societatea noastră va continua 
să meargă înainte, că și demo
crația noastră socialistă se va 
perfecționa; de aceea, trebuie 
considerat că ceea ce vom sta
bili la Congres nu înseamnă 
limita dezvoltării democrației 
sindicale și muncitorești ci, 
dimpotrivă, de abia un înce
put spre perfecționarea gene
rală a democrației socialiste, 
spre găsirea formelor organi
zatorice cele mai corespunză
toare care să asigure participa
rea permanentă, în strînsă u- 
nitate, a clasei muncitoare și a 
celorlalte categorii sociale din 
România la- conducerea con
strucției socialiste și comuniste. 
(Aplauze puternice).

Am revenit, tovarăși, de 
cîteva ori asupra problemei 
democrației socialiste pentru 
că aceasta este o problemă de 
bază a dezvoltării societății 
noastre. Avem rezultate deo
sebite în ultimii ani. Cunoaș
teți cu toții că nu există hotă- 
rîre, lege mai importanta care 
să nu fie dezbătută larg cu 
întregul nostru popor. Cu toa
te acestea, nu considerăm că 
am ajuns la maximum in dez
voltarea democrației noastre ; 
acesta este și va fi un proces 
continuu. Problema găsirii ce
lor mai bune forme în care 
să se asigure participarea ce
lor ce muncesc la conducerea 
societății se va pune în con
tinuare chiar și în societatea 
comunistă. De aceea partidul 
și statul nostru —. care și-au 
propus edificarea socialismu
lui și comunismului în Româ
nia — se preocupă permanent 
de găsirea formelor organiza
torice cele mai bune pentru 
îndeplinirea acestui țel măreț. 
(Aplauze puternice).

După cum vedeți, în condi
țiile societății noastre, rolul 
de forță politică conducătoare 
a societății îl îndeplinește Par
tidul Comunist Român. Parti
dul nostru și-a dobîndit acest 
rol în lupta desfășurată de-a 
lungul glorioasei sale existen
țe de jumătate de secol, do
vedind în practică că se iden
tifică în întregime cu interese
le și aspirațiile poporului, că 
exprimă idealurile cele mai 
înaintate ale națiunii noastre, 
demonstrîndu-și capacitatea de 
a conduce masele pe calea eli
berării sociale și naționale, a 
făuririi unei vieți noi, libere 
și prospere, pe drumul luminos 
al socialismului și comunismu- 
I : (Aplauze).

Indeplinindu-și rolul de forță 
conducătoare în societate, este 
normal ca partidul nostru să 
conducă toate organismele so
ciale, deci și sindicatele.

Modul în care se realizează 
această conducere trebuie să 
corespundă stilului generai de 
activitate a partidului nostru 
care nu urmărește să se supra
pună diferitelor instituții sau 
organisme ci, dimpotrivă, să le 
dezvolte capacitatea de a re
zolva singure atribuțiile ce le 
revin, de a-și îndeplini în cele 
mai bune condiții menirea 
pentru care au fost create. 
Partidul nostru veghează ca 
activitatea sindicală, ca și a 
tuturor celorlalte instituții și 
organizații, să corespundă in
tereselor fundamentale aie so
cietății, ale poporului, să con
tribuie la înfăptuirea politicii 
interne și externe a statului 
nostru. Conducerea de. .nitre 
partid a sindicatelor se rea
lizează totodată și prin faptul 
că fiecare comunist care lu
crează în organele sindicale, 
acționează pentru înfăptuirea 
liniei generale a partidului, a- 
s gură îndeplinirea sarcinilor 
încredințate acestor organe.

Tocmai datorită faptului că 
partidul comunist își exercită 
rolul conducător în societate 
nu în mod administrativ, ci 
pe calea dezvoltării dialogului 
nemijlocit cu poporul în elabo
rarea politicii sale, prin consul
tarea largă a maselor de oa
meni ai muncii în conducerea 
țârii, el este înconjurat de sti
ma, dragostea și încrederea ne

țărmurită a tuturor celor ce 
muncesc — romani, maghiari, 
germani și de alte națion îlitâți 
— politica sa este urmată ne 
întreaga națiune cu convinge
rea iermă eă ea exprimă inte
resele supreme ale României, 
slujește cauzei victoriei socia
lismului și comunismului în 
patria n»>>tră, cauzei păcii în 
lume. (Aplauze puternice.)

Stimați tovarăși,

întreaga politică internă și 
externă a statului nostru are 
drept țel asigurarea condițiilor 
pentru construirea cu succes a 
socialismului în România, par
ticiparea activă la lupta pen
tru progres social, colaborare 
și pace în întreaga lume.

Noi acordăm un loc centrai 
dezvoltării continue a relații
lor cu țările socialiste, consi- 
derînd că acestea au o im
portanță deosebită pentru acce
lerarea progresului fiecăreia 
în parte, pentru întărirea siste
mului socialist mondial, pentru 
creșterea prestigiului și influ
enței socialismului în lume, in 
acest sens, concepem raportu
rile dintre țările socialiste ca 
raporturi de t-ip nou, cu un 
caracter profund democratic, 
bazate în întregime pe respec
tul reciproc al națiunilor și 
popoarelor ce făuresc noua o- 
rînduire, pe egalitatea deplină 
în drepturi, pe respectarea in
dependenței și suveranității 
naționale, pe întrajutorarea io
vă, ășească. Col iborarca, în a- 
cert spirit, între țările socialis
te duce la înflorirea fiecărei 
națiuni și, în același timp, la 
întărirea socialismului pe plan 
mondial, exercită o puternică 
influență asupra conștiinței po
poarelor de pretutindeni, asu 
pra vieții internați male în an
samblu.

Partidul și statul nostru ac
ționează, de asemenea, pentru 
extinderea conlucrării cu toate 
popoarele, pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, — cu țările 
în curs de dezvoltare, cu sta
tele capitaliste avansate — 
pornind de la necesitatea par
ticipării active la diviziunea 
internațională a muncii, la 
lupta pentru progres social, 
destindere și pace în lume. La 
baza acestor relații noi_ punem, 
după cum se știe, în mod 
consecvent respectarea princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului in 
treburile interne — principii 
apreciate astăzi de opinia pu
blică mondială ca singurele 
menite să evite conflicte inter
statale, să faciliteze întărirea 
încrederii și colaborării între 
popoare, să salvgardeze secu
ritatea întregii lumi. Noi por
nim de la premisa că astăzi 
participarea tuturor statelor la 
soluționarea problemelor tot 
mai complexe ale vieții inter
naționale este o condiție sine 
qua non a păcii, a lichidării 
cauzelor care generează ani
mozități și războaie. Nu mai 
este posibil ca problemele in
ternaționale să se decidă fără 
participarea tuturor statelor; 
fiecare țară, mare, mică sau 
mijlocie, are îndatorirea de a-și 
aduce contribuția activă la im
punerea pe arena mondială a 
principiilor dreptului interna- 
țional, a respectului voinței 
și intereselor tuturor popoare
lor. In ațcest sens se eviden
țiază necesitatea și utilitatea 
colaborării și contactelor inter
naționale, a schimbului de vi
zite între conducătorii țărilor, 
a promovării metodei tratati
velor în soluționarea litigiilor 
dintre state. în asigurarea des
tinderii.

In politica noastră externă 
pornim de la considerentul că 
atitudinea de izolare nu poate 
aduce decît daune intereselor 
popoarelor, dezvoltării cu suc
ces a socialismului, luptei for
țelor progresiste, antiimperia- 
liste, pentru apărarea interese
lor maselor populare, pentru 
cauza progresului și păcii. Du
pă părerea noastră, nu trebuie 
să existe nici o temere eă dez
voltarea largă a raporturilor 
internaționale ar prezenta pe
ricolul exercitării unei influențe 
negative de către lumea capi
talistă asupra popoarelor care 
au pășit pe calea construirii 
noii orînduiri sociale. Poporul 
nostru are o zicală : „cel căruia 
îi i-e teamă de lup se sperie 
și de iepure". Noi am trăit mult 
în munți, cunoaștem lupii; nu 
ne speriem nici de lupi, și cu 
atît mai puțin de iepuri. Nu 
ne temem să desfășurăm o am
plă activitate de colaborare in
ternațională largă. (Aplauze pu
ternice). A te teme să colabo
rezi cu state avînd altă orîn
duire socială, înseamnă a ma
nifesta neîncredere în popoa
rele care și-au luat soarta în 
propriile mîini și-și făuresc des
tinele corespunzător voinței și 
intereselor lor vitale, în forța 
și viabilitatea orînduirii socia
liste, în superioritatea ideolo
giei noastre marxist-leniniste. 
Am desfășurat în trecut acti
vitatea noastră în România, așa 
cum o desfășoară azi multe par
tide comuniste și muncitorești, 
in condițiile grele ale luptei 
de clasă, ale prigoanei exploa
tatorilor care dispuneau de po
ziții dominante în stat și am 
învins obstacolele. Ne-am con
fruntat nu o dată cu dușmanul, 
eu concepțiile sale și, după 
cum știți, istoria a dat dreptate 
partidului nostru, a dat drep
tate acelora care în rîndurile 
Partidului Comunist și-au pus 
în joc viața pentru eliberarea 
poporului. (Vii aplauze). Iată de 
ce noi avem încredere deplină 
în concepția despre Iunie și 
viață a proletariatului și, de 
aceea, sîntem convinși că în în
fruntarea cu ideologia claselor 
exploatatoare ea va ieși trium
fătoare, așa cum s-a întîmplat 
dealtfel totdeauna de-a lungul 
istoriei cu toate concepțiile îna

intate. (Aplauze). Este evident 
pentru oricine că în lumea de 
azi au loc profunde transfor
mări în gîndirea oamenilor de 
pretutindeni, adînci deplasări 
în conștiința, în convingerile 
filosofice și politice ale unor 
largi pături sociale. Noi și noi 
categorii ale societății se ridi
că în lumea capitalistă împo
triva politicii agresive a im
perialismului, pentru respecta
rea dreptului la existența li
beră a fiecărui popor. Eveni
mentele care au loc într-o se
rie de țări din America Latină, 
din Africa și Asia demonstrea
ză creșterea impetuoasă a as
pirațiilor popoarelor spre o nouă 
cale de organizare a societății, 
hotărirea lor de a acționa inen- 
t-ru dezvoltarea de sine stătă
toare, liberă și independentă, 
împotriva ingerințelor imperia
liste, a politicii de forță și dic
tat imperialist, a amestecului 
în treburile lor interne, pentru 
făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. (Aplauze puter
nice). Toate aceste schimbări 
fac necesară intensificarea re
lațiilor internaționale, a con
tactelor, a activității desfășu
rate în sprijinul proceselor pro
gresiste din societatea contem
porană. Numai acționînd intens 
în arena mondială, de pe po
zițiile ideologiei noastre, vom 
putea determina noi și profunde 
schimbări în viața internațio
nală, în relațiile dintre state, 
vom putea asigura înfrîngerea 
politicii imperialiste de domina
ție și dictat, zădărnicirea pla
nurilor agresive ale forțelor 
reacționare, vom putea contri
bui la apărarea independenței 
și suveranității naționale a po
poarelor, a dreptului lor la o 
viață liberă, independentă. (A- 
plauze).

O latură esențială a politicii 
externe a partidului și guver
nului țării noastre este solidari
tatea cu popoarele care se ridi
că pentru cucerirea libertății 
naționale, care-și apără suve
ranitatea și independența împo
triva dominației imperialiste, a 
oricărui amestec din afară, lup
ta activă împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de asuprire na
țională, de înrobire socială și 
națională.

România și-a manifestat din 
capul locului solidaritatea de
plină și acordă sprijin mate
rial, politic și moral necondi
ționat poporului vietnamez care 
luptă cu arma în ntînă pentru 
apărarea ființei sale naționale, 
a dreptului său la viață liberă 
și independentă, împotriva a- 
gresiunii S.U.A,, a amestecului 
imperialist în treburile sale in
terne. Țara noastră va sprijini 
eu toate puterile și în viitor 
eroicul popor vietnamez, pînă 
la victoria finală. (Aplauze pu
ternice). Considerăm că pentru 
stingerea focarului de război 
din peninsula Indochineză este 
necesară retragerea imediată a 
trupelor S.U.A., asigurarea con
dițiilor ca popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să-și 
(roată hotărî singure destinele, 
fără nici uri amestec din afară.

Poporul nostru este, de ase
menea, preocupat într-un grad 
înalt de evoluția situației din 
Orientul Apropiat, de conflic
tul din această regiune care, 
după părerea noastră, trebuie 
soluționat în spiritul păcii și 
înțelegerii între popoare, al des
tinderii internaționale. Calea de 
rezolvare a problemelor liti
gioase din această zonă este, 
după părerea noastră, înfăptui
rea rezoluției Consiliului de Se
curitate din 1967. Apreciind în 
acest sens inițiativele Republicii 
Arabe Unite pentru o rezolvare 
politică a conflictului, conside
răm necesar ca Israelul să 
vină în fnțîmpinare, să mani
feste receptivitate și să con
tribuie la lichidarea încordării, 
la instaurarea liniștei și păcii 
în Orientul Apropiat. Este e- 
vident că nu se poate ajunge 
la o soluție politică a acestui 
conflict fără retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate; de asemenea, este ne
cesară asigurarea dreptului la 
viață independentă, de sine stă
tătoare a fiecărui popor din a- 
ceastă regiune, precum și sa
tisfacerea cerințelor populației 
palestiniene, în conformitate cu 
interesele ei naționale. (Aplauze 
puternice).

România militează activ pen
tru realizarea unuia din marile 
deziderate ale popoarelor — și 
anume, realizarea securității eu

(Urmare din pag. 1)

In continuare. Congresul a 
ales Comisia de redactare a 
proiectelor de rezoluții și ho- 
tăriri și Comisia de propu
neri pentru candidați în Con
siliul Central al U.G.S.R. și 
Comisia centrală de cenzori.

De asemenea, Congresul a 
ales prezidiile celor cinci co
misii de lucru, pe probleme, 
care vor dezbate activitatea 
sindicatelor: în domeniul e- 
eonomic și al pregătirii pro
fesionale; în problemele so
ciale și ridicării nivelului 
de trai; în domeniul cul- 
tural-educativ, al sportului și 
turismului ; în • domeniul or- 
ganizatoric-statutar și auto
nomia sindicatelor ; în dome
niul relațiilor internaționale.

Au început apoi discuțiile 
la rapoartele prezentate. Au 
luat cuvîntul delegații t 
Gheorghe Stuparu, președin
tele Comitetului sindicatului 
de la Uzinele „23 August*1 din 
București, Teofil Dan, preșe
dintele Comitetului sindicatu
lui de la Grupul industrial de 
petrochimie din Borzești, Ioana 

ropene, așezarea relațiilor din
tre toate statele continentului 
pe baze sănătoase, care să ex
cludă posibilitatea unui nou 
conflict armat în această regiu
ne atît de greu încercată de-a 
lungul istoriei, amestecul în tre
burile interne, folosirea forței 
sau amenințarea cu forța, care 
să asigure dezvoltarea colabo
rării pașnice între națiuni. Rea
lizarea securității europene co
respunde nu numai intereselor 
vitale ale popoarelor care tră
iesc pe acest continent, ci ar 
avea o înrîurire pozitivă asupra 
climatului politic de pe toate 
continentele, asupra destinderii 
internaționale. Tocmai de aceea 
considerăm că ar fi deosebit 
de util ca încă în acest an să 
se organizeze reuniuni pregă
titoare în vederea întrunirii u- 
nei conferințe gcneral-europcne, 
care ar reprezenta un impor
tant pas pe calea întăririi se
curității pe continentul nostru.

Partidul și statul nostru vor 
acționa și în viitor, cu toate 
forțele, pentru promovarea în 
viața internațională a princi
piilor respectului reciproc între 
toate popoarele, a egalității în 
drepturi între națiuni, a așe
zării raporturilor dintre state pe 
baze echitabile, pentru conlu
crarea tuturor țărilor în vede
rea consolidării păcii în lume. 
In acest spirit trebuie să ac
ționeze, pe arena internațio
nală, și sindicatele din Româ
nia. Sindicatele românești au 
datoria să dezvolte mai departe 
relații largi cu sindicatele din 
țările socialiste, din celelalte 
țări ale lumii. Lupta interna
țională pentru progres, pentru 
pace cere sindicatelor noastre 
să-și dezvolte colaborarea atît 
cu organizațiile membre ale 
F.S.M., cît și cu organizațiile 
sindicale care fac parte din alte 
grupări internaționale, cu sin
dicatele de pretutindeni. Acțio
nînd pe baza principiilor po
liticii externe a partidului nos
tru, sindicatelor le revine înda
torirea de a-și intensifica con
tribuția la efortul general al 
forțelor progresului, la lupta 
pentru apărarea intereselor ce
lor ee muncesc, pentru elibe
rarea proletariatului, a mase
lor largi muncitoare exploatata 
și oprimate de cercurile impe
rialiste și colonialiste. Ținînd 
seama de rolul uriaș pe care 
clasa muncitoare îl joacă as
tăzi pe arena mondială, de for
ța pe care o reprezintă sutele 
de milioane de oameni ai mun
cii din întreaga lume, sindica
tele au sarcina de mare răs
pundere de a acționa pentru 
organizarea și unirea lor la 
lupta pentru zădărnicirea poli
ticii de dominație, agresiune și 
război, pentru pace și securita
te internațională, pentru prie
tenie și colaborare între toate 
popoarele. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.

In încheiere doresc să ex
prim deplina convingere a con
ducerii noastre de partid și de 
stat că lucrările Congresului 
dumneavoastră, dezbaterile pe 
care le veți purta vor aduce o 
contribuție hotărîtoare la cla
rificarea sarcinilor ce stau în 
etapa actuală în fața sindicate
lor noastre, Ia definirea limpede 
a obiectivelor de muncă și 
luptă ale organizațiilor noastre 
sindicale, la elaborarea unei o- 
rientări noi, în strînsă concor
danță cu cerințele vieții so
ciale. Fără îndoială că sindica
tele vor acționa tot mai ener
gie și eficient pentru organi
zarea și unirea eforturilor cla
sei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii în vederea în
făptuirii cu succes a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului nostru, de 
dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei, de făurire a bunăstării 
și fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice).

Vă urez, dragi tovarăși, suc
ces deplin în desfășurarea lu
crărilor Congresului, în reali
zarea țelurilor mărețe pe care 
societatea noastră socialistă le 
pune în fața sindicatelor. în 
lupta pentru cauza măreață a 
socialismului și comunismului în 
România. (Vii aplauze).

Vă doresc tuturor multă să
nătate și multă fericire I

(Aplauze puternice, prelungi
te; întreaga asistență, în picioa
re, ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu),

Tutor, președinta Comitetu
lui sindicatului de la Fabri
ca de stofe „Argeșana" din 
Pitești, Alexandru Stoica, 
prim-topitor la Combinatul 
siderurgic din Galați, dr. ing. 
Traian Mocuța, cercetător Ia 
Institutul de cercetări și pro 
iectări țiței și gaze din Cîm 
pina. Cornelia Szamossy, ac 
triță la Teatrul de stal din 
Tg. Mureș, Ion Soare, preșe
dintele Comitetului sindicatu
lui din secția Oțelărie a U- 
zinei de utilaj greu pentru 
construcții „Progresul" din 
Brăila, Mihai Țoția, preșe
dintele Consiliului municipal 
al sindicatelor din Brașov, 
Viorica Maxim, președinta 
Comitetului sindicatului de 
la Fabrica de confecții „Mon- 
diala“ din Satu Mare.

Tovarășul Ion Vîlsan, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a prezentat apoi 
raportul Comisiei de validare, 
care a fost aprobat de Con 
greș.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres)
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Steagul roșu

RAPORTUL
Consiliului Central al Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România
Anii care au trecut de la 

precedentul Congres al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, prin 
amploarea realizărilor și pro
funzimea înnoirilor ce au avut 
loc în toate domeniile vieții 
economice și sociale, se deta
șează ca cea mai fructuoasă 
etapă a construcției socialiste 
în România.

Socialismul a triumfat defi
nitiv în România și nu există 
forță în lume care să poată 
întoarce poporul nostru de pe 
calea glorioasă pe care înain
tează cu neabătută hotărîre 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, calea socialis
mului și comunismului.

Reprezentanții muncitorimii, 
intelectualității, ai altor cate
gorii de oameni ai muncii, 
printre care se află vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, 
întruniți în acest forum su
prem al sindicatelor, sînt che
mați să facă o analiză pro
fundă, multilaterală, în spiritul 
general înnoitor, inițiat și pro
movat de partid, a activității 
desfășurate de organele și or
ganizațiile sindicale de la pre
cedentul Congres, să stabileas
că locul, rolul și sarcinile ce 
revin sindicatelor în noile con- 
d.ții ale construcției socialiste.

Clasa muncitoare, se arată 
în raport, toți oamenii muncii 
au primit cu vie satisfacție și 
deplină aprobare analiza mul
tilaterală făcută activității sin
dicatelor de către Plenara 
C.C. al P.C.R. din 10—11 fe
bruarie a.c., concluziile de 
mare importanță teoretică și 
practică cuprinse în cuvânta
rea tovarășului Ni co lac 
Ceaușescu — secretar general 
al partidului nostru. Benefi
ciind de acest ajutor prețios, 
pregătirile pentru Congresul 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România s-au desfășu
rat în spiritul unei largi de
mocrații muncitorești, lucrări
le Congresului fiind precedate 
de o amplă dezbatere publică 
a Tezelor Consiliului Central 
și a proiectelor de statute, în 
presă. în adunări ale organi
zațiilor sindicale.

Cuvîntarea rostită, de la tri
buna Congresului, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
înalta aoreciere dată activită
ții smdicatelor, îndrumările 
deosebit de prețioase pentru 
activitatea de viitor a organe
lor și organizațiilor sindicale, 
sublinierea răspunderilor tot 
mai importante ce revin sindi
catelor în întreaga viață a so
cietății, însoțite de înflăcăratul 
îndemn al partidului spre noi 
eforturi pentru perfecționarea 
activității noastre, ne vor că
lăuzi în întreaga noastră ac
tivitate.

Vă rog să-mi permiteți, to
varăși, ca de la tribuna Con
gresului, în numele celor 5 
milioane de oameni ai muncii 
organizați în sindicate, să ex
prim recunoștința profundă 
față de Partidul Comunist 
Român, față de conducerea sa 
marxist-leninistă. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru consecvența și clarvizi
unea cu care călăuzește po
porul român în măreața operă 
de edificare a societății socia
liste în România.

In continuare, raportul su
bliniază mărețele înfăptuiri ob
ținute de poporul nostru în 
cincinalul încheiat, consecven
ța cu care partidul, clasa mun
citoare, toți oamenii muncii 
din patria noastră înfăptuiesc 
programul luminos elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

Raportul înfățișează apoi 
perspectivele mărețe ce se des
cind in fața oamenilor muncii, 
a poporului și societății noas
tre prin programul de dezvol
tare a României adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Sindicatele din România, se 
arată în raport, toți oamenii 
muncii vor depune toate «or
turile, întreaga lor capacitate 
și pricepere pentru înfăptuirea 
acestui luminos program care 
va asigura ridicarea țării noas
tre pe noi trepte de civiliza
ție progres și bunăstare.

Ârătînd că făurirea și dez
voltarea societății socialiste in 
România contemporană este 
indisolubil legată de eroica ac
tivitate a clasei muncitoare, 
căreia i-a revenit nobilul rol 
de forță socială conducătoare 
sub conducerea politică a Par
tidului Comunist Român, în 
lupta pentru răsturnarea ve
chii orînduiri și edificarea noii 
societăți, raportul subliniază 
că rolul social conducător al 
clasei muncitoare se rea'izează 
și se afirmă, înainte de toate, 
prin conducerea politică a în
tregii societăți de către Parti
dul Comunist Român. Expri- 
mînd voința unanimă a clasei 
muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii, sindicatele văd in 
Partidul Comunist Român cen
trul vital al întregului nostru 
sistem social, forța politice* 
conducătoare a societății so
cialiste, recunosc principiul fun
damental al conducerii politice 
a sindicatelor de către Partidul 
Comunist Român.

Participarea tot mai largă 
a maselor muncitoare la orga
nizarea Și conducerea produc
ției, la perfecționarea societă
ții socialiste, se arată in ya- 
port, este expresia înfăptuirii 
de către partidul nostru a 
principiilor democrație^ parte 
componentă inseparabilă a so
cialismului și, totodată, o_ ne
cesitate obiectivă pentru întă
rirea și dezvoltarea noii orîn
duiri. Dreptul acordat sindica
telor de a avea reprezentanți 
în guvern, în colegiile ministe
relor constituie o măsură de

— prezentat de tovarășul Virgil Trofin —
mare importanță; ea oferă 
sindicatelor condițiile necesare 
pentru a participa efectiv la 
elaborarea și aplicarea hotărî- 
rilor care privesc întreaga ac
tivitate economică și socială a 
țării. Folosind acest drept le
giferat, sindicatele au contri
buit la activitatea de condu
cere și planificare a economiei 
naționale, la adoptarea măsu
rilor pentru asigurarea dez
voltării continue a întregii e- 
conomii, a învățămîntului, ști
inței și culturii, la creșterea 
nivelului de trai material și 
cultural al clasei muncitoare, 
al tuturor salariaților, la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Pentru a se îmbunătăți acti
vitatea generală a sindicatelor 
și pentru a da mai multă efi
cacitate participării reprezen
tanților acestora în organele 
colective de conducere econo
mică și de stat, se impune ca 
principalele probleme pe care 
aceștia le supun spre soluțio
nare guvernului, colegiilor mi
nisterelor, consiliilor de ad
ministrație ale centralelor in
dustriale. comitetelor de direc
ție, comitetelor executive ale 
consiliilor populare, să fie re
zultatul consultării organizații
lor sindicale, expresia gîndirii 
colective a oamenilor muncii. 
Avînd în vedere importanța și 
rolul pe care trebuie să-1 aibă 
adunările generale ale salaria
ților în viața întreprinderilor, 
în raport se arată că sindica
tele trebuie să manifeste toată 
grija pentru ca în adunările 
'.cneraie oamenii muncii să-și 
exprime deschis opiniile și 
pozițiile lor față de probleme
le esențiale din unitățile eco
nomice, să critice nestingherit 
neajunsurile ce se manifestă 
și să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea activității. Drep
tul acordat adunării generale 
a salariaților ori a reprezen
tanților acestora de a aproba 
sau dezaproba darea de seamă 
prezentată de comitetul de di
recție sau de consiliul de ad
ministrație, precum și de a se 
pronunța asupra cadrelor ce 
urmează a fi promovate în di
ferite funcții pe linie de stat, 
în organizații de masă și ob
ștești, este expresia cea mai 
concludentă a democrației mun
citorești, a largilor posibilități 
ale sindicatelor de a acționa 
în vederea asigurării bunului 
mers al activității în toate în
treprinderile.

Raportul subliniază că sin
dicatele fiind organizația pro
fesională care unește clasa 
muncitoare, toți salariații, în 
dubla lor calitate de proprie
tari și producători, au menirea 
să asigure participarea tot mai 
intensă și activă a acestora la 
conducerea societății, consti
tuind cadrul de desfășurare 
organizată a consultării mase
lor, de dezbatere eu aceștia a 
tuturor problemelor construc
ției socialiste, de participare 
nemijlocită a oamenilor mun
cii la soluționarea problemelor 
care privesc activitatea între
prinderilor și instituțiilor, pro
gresul economie și social-cul
tural al întregii noastre țări.

O atenție deosebită se acor
dă în raport sarcinilor sindica
telor în domeniul activității 
economice.

In perioada la care se re
feră raportul, Consiliul Cen
tral, uniunile pe ramuri și 
sindicatele din întreprinderi 
s-au preocupat de soluționarea 
unor probleme majore ale e- 
conomiei, folosind mai bine 
mijloacele muncii politice și 
organizatorice, adunările gru
pelor sindicale, consfătuirile, 
schimburile de experiență, 
consultarea maselor, cercurile 
inovatorilor.

Rezultatele pozitive obținute 
în activitatea sindicatelor, con
tribuția lor la înfăptuirea pre
vederilor cincinalului recent în
cheiat puteau fi însă mai sub
stanțiale dacă în munca lor nu 
s-ar fi menținut o seamă de 
lipsuri mari. Organele sindicale 
nu au contribuit suficient la li
chidarea neajunsurilor manifes
tate în activitatea întreprinde
rilor, șantierelor de construcții, 
unităților agricole de stat și 
exploatărilor forestiere, în ve
derea creșterii contribuției lor 
la realizarea sarcinilor econo
mice.

Este necesar, se arată în ra
port, ca sindicatele să pună 
în centrul preocupărilor lor pro
blemele principale de care de
pinde organizarea și conducerea 
activității de producție in în
treprinderi, să ajute efectiv 
conducerile unităților respective 
în luarea măsurilor menite să 
creeze condiții pentru desfășu
rarea normală a procesului de 
producție.

Subliniind că în prezent oa
menii muncii, întregul nostru 
popor, muncesc cu hotărîre 
pentru a obține rezultate supe
rioare în îndeplinirea planului 
de stat pe 1971, primul an al 
noului cincinal, în raport se 
arată că sindicatele consideră 
programul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe perioada 
1971—1975, ca fiind propriul lor 
program. In acest sens, se sub
liniază în raport, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, uniunile 
pe ramuri, toate sindicatele, 
consideră că obligația lor fun
damentală este stimularea ini
țiativei creatoare a maselor 
largi de oameni ai muncii, a- 
sigurarea participării lor active 
la îndeplinirea ritmică a pla
nului de stat pe întreaga eco
nomie, pe fiecare ramură și în
treprindere la toți indicatorii, 

la toate sortimentele, atît pen
tru producția internă, cît și 
pentru export. Sindicatele tre
buie să asigure participarea ac
tivă a tuturor salariaților la or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii, la elaborarea 
și aplicarea măsurilor în vede
rea folosirii integrale a capaci
tăților de producție și a tim
pului de lucru. Problema îm
bunătățirii calității produselor 
trebuie să devină o preocupare 
centrală a tuturor categoriilor 
de salariați.

Reducerea cheltuielilor de 
producție și îndeosebi a celor 
privind materiile prime, mate
rialele, combustibilul și ener
gia, care în unele ramuri au o 
pondere însemnată, trebuie să 
constituie, de asemenea, o 
preocupare esențială a organe
lor și organizațiilor sindicale, 
cărora le revine sarcina să mo
bilizeze pe toți salariații astfel 
îneît fiecare să-și aducă o con
tribuție efectivă la economisi
rea de materiale și materii 
prime.

Un aport sporit trebuie să 
aducă sindicatele la promova
rea progresului tehnic în toate 
ramurile economiei naționale. 
Ele sînt chemate să dezvolte 
mișcarea inovatorilor. Comisiile 
inginerilor și tehnicienilor de 
pe lingă comitetele sindicate
lor trebuie să acorde o aten
ție sporită îndeplinirii exem
plare a prevederilor din pla
nul tehnic al întreprinderilor.

Creșterea considerabilă a nu
mărului de salariați care vor 
lucra în condițiile înzestrării 
întreprinderilor cu tehnica mo
dernă, ale introducerii pe scară 
largă a cuceririlor științei și 
tehnicii, se arată în continuare 
Sn raport, reclamă o atenție 
sporită pentru pregătirea și per
fecționarea cadrelor.

Sindicatele din întreprinde
rile agricole de stat, întreprin
derile de mecanizare a agri
culturii și amenajare a siste
melor de irigații trebuie să 
pună în centrul activității lor 
mobilizarea lucrătorilor pentru 
creșterea producției agricole, ve
getale și animale, înfăptuirea 
programelor naționale privind 
amenajările funciare și dezvol
tarea zootehniei. In scopul creș
terii eficienței economice a in
vestițiilor, sindicatele trebuie să 
militeze pentru înfăptuirea in
dicațiilor date de partid, ca 
partea hotărîtoare a investițiilor 
să fie folosită în scopul dotă
rii obiectivelor economice cu 
mașini, utilaje, instalații de 
înaltă productivitate, de care 
depinde nemijlocit creșterea a- 
vuției naționale.

Sindicatele au datoria să spri
jine activitatea de organizare 
și dezvoltare a unităților de 
cercetare la nivel de ramură și 
în întreprinderi, să concentreze 
eforturile cercetătorilor spre sa
tisfacerea nevoilor economiei 
naționale, să ajute la aplicarea 
rapidă în producție a rezul
tatelor cercetărilor științifice.

In continuare, raportul subli
niază că o îndatorire de bază 
a sindicatelor constă in rezol
varea problemelor privind îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale clasei mun
citoare. ale celorlalți salariați. 
‘Sindicatele din țara noastră, 

se arată în raport, au adus o 
importantă contribuție la ela
borarea și înfăptuirea hotărîri- 
lor luate de partid și guvern 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață ale 
salariaților. Organele și orga
nizațiile sindicale au pârtiei- . 
pat activ la elaborarea tuturor 
măsurilor privind salarizarea, 
normarea muncii și premierea, 
au participat la încadrarea an- 

gajaților potrivit pregătirii și 
capacității lor.

îmbunătățirea condițiilor de 
lucru, prevenirea accidentelor 
de muncă și a imooinavirilor 
proiesionale au constituit preo
cupări principale ale sindicate
lor.

organizațiile sindicale au 
întreprins numeroase acțiuni 
pentru folosirea judicioasa a 
celor 4o miliarde lei alocate 
de stat în ultimii cinci ani 
pentru plata pensiilor și aju
toarelor de asigurări sociale. 
De asemenea, in aceasta pe
rioadă aproape 4 milioane de 
oameni ai muncii și-au petre
cut concediul de odihnă ori au 
fost la tratament în stațiuni ; 
dintre aceștia, mai mult de 
jumătate au suportat numai 30 
la sută din costul biletului. 
Din fondurile proprii ale sin
dicatelor s-au construit, în 
ultimii ani, complexe sanato- 
riale însumînd 4 500 locuri. 
In același context al preocu
părilor. în domeniul proble
melor de natură socială, se în
scrie și activitatea desfășurată 
de Consiliul Central al U.G.S.R., 
organele teritoriale și comite
tele sindicatelor pentru organi
zarea și exercitarea controlului 
obștesc muncitoresc.

Militînd pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului și 
folosind posibi 1 itățile create de 
orînduirea noastră socialistă, 
se arată în continuare în ra
port, sindicatele vor acorda un 
loc primordial în activitatea 
lor problemelor sociale, creș
terii nivelului de trai al tutu
ror salariaților.

In continuare, raportul pre
cizează sarcinile sindicatelor 
privind înfăptuirea politicii 
partidului și statului în dome
niul asigurărilor sociale, orga
nizarea trimiterilor în odihnă 
și tratament, participarea la 
exercitarea controlului obștesc, 
asigurarea bunei funcționări a 
cantinelor, bufetelor căminelor, 
creșelor, grupurilor sociale.

Subliniindu-se sarcina impor
tantă a sindicatelor în încheie
rea contractelor colective ia 
nivelul întreprinderilor, centra
lelor industriale și celorlalte 
unități cu statut de centrală și 
al ministerelor, în raport se 
subliniază că organele sindi
cale au datoria să îmbunătă
țească conținutul contractelor 
colective, să vegheze la crește
rea eficacității lor -economice și 
sociale și să informeze sala
riații asupra modului cum -se 
realizeaă angajamentele reci
proce.

De asemenea, raportul subli
niază grija pe care trebuie 
să o manifeste sindicatele pen
tru rezolvarea problemelor 
profesionale și sociale pe care 
le ridică munca și activitatea 
femeilor și tinerilor, precum 
și datoria sindicatelor de a 
participa la stabilirea măsuri
lor organizatorice și tehnice ne
cesare creării condițiilor cu în 
acest cincinal, conform hotă- 
rîrii adoptate de conducerea 
partidului, să se treacă treptat 
la reducerea săptămîni; de lu
cru.

Jn continuare, raportul înfă
țișează activitatea desfășurată 
de sindicate pentru îmbunătă
țirea conținutului și formelor 
muncii politiee și cultural-edu
cative de masă, pentru lărgi
rea. diversificarea și adaptarea 
acesteia la cerințele diferitelor 
categorii de oameni ai muncii, 
astfel îneît ele să răspundă în 
mai mare măsură interesului 
salariaților pentru cunoașterea 
temeinică a politicii partidu
lui, a procesului de perfecțio
nare a vieții sociale și politice, 
ca și a noilor fenomene ce ca
racterizează lumea contempo
rană.

Folosind mijloacele de care 
dispun, valorificînd experiența 
acumulată, sindicatele s-au pre
ocupat de îmbunătățirea per
manentă a activității politice și 

cultural-educative, de populari
zarea documentelor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român și a celorlalte documen
te de partid, de înțelegerea de 
către mase a principiilor de ba
ză ale politicii generale inter
ne și externe a partidului nos
tru.

Acționînd pe un front mai 
larg în sprijinul producției, sin
dicatele au subordonat într-o 
măsură crescîndă activitatea 
Cultural-educativă cerințelor le
gate de ridicarea nivelului ca
litativ al producției. Au fost 
mai bine folosite formele cu o 
mare putere de influențare a 
maselor; dezbaterile și discuțiile 
la locurile de muncă pe teme 
de etică profesională, brigă
zile artistice de agitație etc.

In continuare, raportul scoa
te în evidență răspunderile ce 
revin sindicatelor în domeniul 
cunoașterii și însușirii de că
tre toți salariații a principiilor 
fundamentale ale politicii parti
dului și statului nostru, pentru 
educarea tuturor salariaților, a 
tineretului, femeilor în spiritul 
atitudinii înaintate față de 
muncă și avutul obștesc, al 
respectării normelor de con
viețuire socială și de cultivare 
a frăției și prieteniei între oa
menii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți.

Perioada la care se referă ra
portul este marcată de stră
duința Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, a sindicate
lor, asociațiilor și cluburilor 
sportive din întreprinderi și in
stituții pentru îmbunătățirea 
organizării activității sportive și 
turistice de masă. Realizările 
obținute, se arată în raport, re
prezintă doar un început pe 
calea înfăptuirii sarcinilor tra
sate de partid. Nu ne putem 
declara satisfăcuți cu rezulta
tele obținute, îndeosebi cu cele 
privind sportul de masă. Este 
necesar să se acorde mai multă 
atenție activităților simple, care 
se pot organiza de către fie
care asociație sportivă, prin u- 
tilizarea bazei materiale aflată 
la îndemîna lor și care creează 
totodată premise favorabile lăr
girii caracterului de masă al 
activității sportive.

Un capitol din raport este 
rezervat perfecționării structu
rii organizatorice, dezvoltării 
democrației și autonomiei sin
dicatelor, îmbunătățirii stilului 
lor de muncă.

După recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, s-a supus 
unei analize critice activitatea 
și structura organizatorică a 
sindicatelor, metodele și stilul 
de muncă, pentru a găsi cele 
mai potrivite soluții în vederea 
înfăptuirii rolului și sarcinilor 
pe care le au sindicatele în 
condițiile societății socialiste. 
Din aceste analize și dezbateri 
a reieșit ca fiind caracteristic 
faptul că în decursul anilor s-a 
ignorat specificul pe care îl au 
sindicatele — această organi
zație profesională a clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor 
muncii. Nu s-a avut în vedere 
că baza activității sindicatelor 
este în întreprinderi și insti
tuții, ,în unitățile unde oame
nii muncii își desfășoară acti
vitatea. Nu a fost asigurată în 
mod practic autonomia sin
dicatelor, o largă democrație, 
elemente esențiale pentru înde
plinirea în bune condițiuni a 
atribuțiilor pe care le-au avut 
și le au sindicatele.

Măsurile luate în ultimul timp, 
pe baza documentelor Plenarei 
C.C. din februarie a. c., intensa 
activitate politică și organiza

torică de pregătire a Congre
sului nostru, s-au înscris în pro
cesul de adaptare a muncii 
sindicatelor la cerințele și exi
gențele etapei actuale.

Principiile care trebuie să 
stea la baza activității sindi
catului sînt autonomia și de
mocrația sindicală, parte inte
grantă a democrației noastre so
cialiste. Sindicatul, se arată în 
raport, trebuie să reprezinte ca
drul organizat de participare a 
tuturor salariațiloi' la condu
cerea treburilor economice, de 
consultare și dezbatere cu oa
menii muncii a hotărîrilor de 
partid și de stat, în vederea 
elaborării și aplicării măsurilor 
luate de partid și de stat, a 
propriilor hotărâri pentru dez
voltarea economici naționale, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de via
ță ale salariaților.

Pornind de la aceste princi
pii s-a elaborat și supus dez
baterii proiectul de statut-ca- 
dru al sindicatului care sinte
tizează rolul, atribuțiile și mo
dul de lucru al sindicatului. 
S-a elaborat, de asemenea, și 
a fost supus dezbaterii publice 
și proiectul de Statut-cadru al 
Uniunii sindicatelor pe ramură 
de activitate.

In continuare, raportul în
fățișează succint atribuțiile și 
sarcinile Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și 
consiliilor județene, municipale 
și orășenești, ale căror proiecte 
de statut sînt supuse dezbaterii 
Congresului.

Un factor important în rea
lizarea rolului și atribuțiilor ce 
revin sindicatelor, se arată în 
raport, îl constituie atragerea 
maselor de oameni ai muncii 
la dezbaterea și soluționarea 
problemelor ce interesează sa
lariații, astfel ca hotăririie și 
măsurile mai importante, adop
tate de organele sindicale să 
fie emanația clasei muncitoa
re a celorlalți oameni ai mun
cii, a tuturor membrilor de 
sindicat.

In continuare raportul înfă
țișează intensa și multilaterala 
activitate pe plan internațional 
desfășurată de Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, subliniind 
că U.G.S.R. a situat in cadrul 
activității sale internaționale 
dezvoltarea legăturilor de prie
tenie și cooperare frățească cu 
sindicatele din toate țările so
cialiste, o dezvoltare deosebită 
eunoscînd în acești ani și le
găturile cu organizațiile sindi
cale de alte orientări și afi
lieri din țările capitaliste.

Hotărîrile Congresului al X- 
lea al partidului, se arată în 
încheierea raportului, deschid 
noi și strălucite perspective 
României, marchează ridicarea 
pe o treaptă nouă, calitativ su
perioară, a operei de edificare 
a societății socialiste.

In opera complexă de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, sindicatele, 
ale căror atribuții de mare răs
pundere unesc în toate dome
niile de activitate, își vor afir
ma și mai puternic capacitatea 
lor politică și organizatorică, 
rolul lor de forum de consul
tare și atragere a maselor de 
oameni ai muncii la conduce
rea societății socialiste. Sindica
tele voi- întîmpina Semicente
narul Partidului Comunist Ro
mân cu noi și însemnate rea
lizări în toate domeniile vieții 
sociale, își vor intensifica efor
turile pentru sporirea aportu
lui lor la prosperitatea și fe
ricirea întregului nostru popor, 
la ridicarea patriei pe noi trep
te de civilizație și progres.
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l 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra '71. Emisiune-

• concurs de construcții
1 tehnice pentru pionieri
| și școlari.
i 18,30 Economie, știință, con

ducere. Primul pas în 
ț adoptarea unei decizii e-

conomice fundamentate
i științific.J 19,10 Tragerea Pronoexpres.
ț 19,20 1001 de seri.

}

Să fie concentrate 
toate eforturile pentru 

realizarea întocmai 
a investițiilor miniere 

ale Văii fiului
(Urmare din pag. 1) 

putea ajunge, peste aproape 10 
ani, la producția de 1 000 000 
tone...

In perioada anilor 1971— 
1975 volumul construcțiilor in
dustriale de suprafață ele la 
E. M. Livezeni se reduce trep
tat, în schimb se va mări ver- 
t'ginos volumul lucrărilor sub
terane. Complexul va cuprinde 
deschiderile din zona puțurilor 
de aeraj 2 și auxiliar 1, în ve
derea punerii în exploatare a 
unei părți de zăcămînt încă 
din anul viitor. Nu peste mult 
timp vor fi intensificate lucră
rile de deschidere prin puțu
rile din incinta principală, e- 
xeCutarea complexului de lu
crări pentru încărcarea în 
sehip din circuitele de la ori
zontul 300 a celor două pu
țuri. După săparea puiului de 
aeraj 1, va urma executarea 
puțurilor similare 2 și 3 și a 
magistralei de transport de la 
orizontul 300 dintre puțurile 
din incinta principală și puțul 
auxiliar est. Corelarea lucrări
lor de suprafață cu cele din 
subteran va putea fi astfel 
realizată îneît în 1972 mina Li
vezeni să intre parțial în pro
ducție, iar la finele actualului 
cincinal să atingă o producție 
de cea. 600 mii de tone.

E. M. Petrila își va moder
niza. în Viitorii ani, transpor
tul pe verticală prin transfor
marea actualului puț auxiliar 
în puț principal de extracție 
echipat cu vase de extracție de 
mare capacitate, cu funcționare 
în regim automat.

Lucrările miniere de deschi
dere care se vor executa în 
perioada care vine pentru spo
rirea capacității de producție 
a E. M. Aninoasa sînt cele din 
flancul sudic al orizontului 
minier, la orizonturile IX și X.

In cadrul E. M. Lupeni, în 
intervalul 1971—1975. se pre
conizează amplificarea și mo
dernizarea incintelor, dotarea 
și echiparea orizonturilor prin
cipale de transport cu benzi 
transportoare suspendate pe 
cabluri, cu funcționare auto
mată, reechiparea puțului 12 
cu vase de extracție de capa

fruntariile cunoașterii->

(Urmare din pag. 1)

lor de lucru din bazin, con
stituie obiectul unui alt stu
diu ce va fi terminat eu 15 
zile înainte de data înscrisă 
în grafic.

Cele două colective de cer
cetare, conduse de inginerii 
Viorel Diaconu și Anton 
lîacu, se străduiesc să înfăp
tuiască aceste scurtări de ter
mene, organizîndu-și mai bi
ne, folosind mai din plin 
timpul avut la dispoziție.

Inginerii cercetători Vasile 
Caramele, Constantin Dascălii 
și Virgil Cimpu lucrează in
tens la studiul privind me
tode de exploatare îmbunătă
țite pentru straiele subțiri 
cu înclinare mare din bazin 
și vor să-l dea gata eu o ju
mătate de lună mai repede 
decît e prevăzut să se ter

V R E
Vremea continuă să se răceas

că în toate regiunile țării. Ce
rul va fi variabil, temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale mai 
ales .sub formă de averse în
soțite pe alocuri de descărcări 
electrice. In nordul țării se vor 
transforma în lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla tare în

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani în 50 de evo

cări. Anul 1930. Ferovia
rii din Oradea ocupă 
gara în momentul opri
rii trenurilor internațio
nale. Petre Isăcescu, re
editează, în povestirea 
sa, ace! moment impor
tant înscris în cronica 
mișcării muncitorești din 
România. Din cronica a- 
nului 1930.

20,10 Tele-cinemateca : „Viva 
Zapata". Premieră pe 
țară.
Poșta TV de Ion Bu- 
cheru,
Comuna din Paris — 
1871. „Paris — cînd se 
coc cireșele" Film rea
lizat de studiourile de 
televiziune franceze, pe 
baza documentelor de e- 
pocă.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

22,05

22,15

22,50
23,00

citate mărită și executarea 
unei benzi transportoare aerie
ne între puț și preparația de 
aici.

Prevederile planului de in
vestiții al C.C.P. pe anul în 
curs asigură un debut promi
țător pentru realizarea sarcini
lor prevăzute de cincinalul 
curent, în lumina directivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
După trecerea primelor două 
luni din 1971 planul valoric a 
fost depășit cu 5 la sută, rea- 
lizîndu-se stadii fizice cores
punzătoare. Cu toate acestea, 
starea de execuție a investiții
lor miniere ale Văii Jiului nu 
este în întreg perimetrul con
formă cu cerințele, cu prevede
rile graficelor de lucru. Astfel 
se consemnează rămîneri în 
urmă la câteva dintre lucrările 
de suprafață. îndeosebi Ia cele 
în antrepriza M.E.E. — I. E. 
Sibiu, la care — deși posedă 
condiții normale — nu se con
stată o plasare Ia nivelul cerut 
al efectivelor necesare. Din a- 
nalizele și măsurile luate (să 
se urmărească cu atenție ș» 
răspundere materializarea în
tocmai a acestora !) de factorii 
direct interesați, se deslușesc 
premise pentru înfăptuirea o- 
biectivelor respective chiar di» 
primul trimestru, dar acest 
fapt solicită eforturi susținute. 
Avînd în vedere realizările ob
ținute în perioada de început 
a cincinalului actual, pregăti
rea încă din anul 1970 a con
juncturii favorabile înfăptuirii 
obiectivelor din plan, capacita
tea și resursele umane și ma
teriale existente în cadrul co
lectivelor angrenate în acțiu
nea ca atare, de o atît de mare 
importanță pentru configurația 
de mîine a mineritului Văii 
Jiului, se poate afirma că sar
cinile de investiții pe 1971 Sînt 
perfect realizabile. că sînt re
zerve serioase de atingere » 
unor indicatori superiori de 
scurtare a termenelor de pu
nere în funcție la o serie de 
lucrări. Sarcinile de învestițȘ 
miniere ale cincinalului ‘•£>7'1—— 
1975 sînt mobilizatoare și ele 
cer strădaniile concentrate ale 
tuturor colectivelor ile muncă 
ale Văii Jiului.

prin mecaniza-

permanentă în
de creație e o

mine. Prin soluțiile studiului f 
ca atare se estimează o re- r 
ducere a prețului de cost de l 
8 lei pe tona de cărbune ex- C 
trasă, o avansare lunară me- < 
die de 75 de metri. Abata- C 
jul cu front lung va înlocui / 
treptele răsturnate, mărindu- / 
se randamentul la peste 6 ? 
tone pe post, s
rea tăierii.

Colaborarea 
tre colectivele 
premisă a realizării de către 
cercetătorii de. la Î.C.P.M.H. 
a unor studii de. bună cali
tate, cu termene scurtate de 
onorare, ceea ce va conduce 
la aplicarea lor mai devreme 
în practica minieră. E o do
vadă a cinstirii semicentena
rului creării P.C.R., care se 
cere subliniată cu mândrie și 
mulțumire lăuntrică.

MEA
prima parte a intervalului din 
sectorul nordic. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 
zero și 8 grade, mai coborîtă 
în nord și depresiuni, iar ma
xima va oscila între 2 și 12 
grade, mai ridicată în sud-est.

(Agerpres)
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE

ÎN R. P.
RADULESCU 
CHINEZA

PEKIN 23. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite ; Vizita la Pekin a delega
ției guvernamentale 
conduse de 
Rădulescu, 
Consiliului 
sfîrșit. In 
23 martie, 
capitala chineză pentru o vi
zită în provincie.

Membrii delegației române au 
fost conduși de vicepremierul 
Li Sien-nien, Ciu Hui-tzo, ad
junct al șefului Marelui Stat 
'Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ken Piao, 
șeful Secției relații externe al 
C.C. al P.C. Chinez, Fan I, im

române 
tovarășul Gheorghe 
vicepreședinte al 

de Miniștri, a luat 
dimineața zilei de 
delegația a părăsit

nistrul relațiilor economice cu 
străinătatea, Pai Sian-kuo, mi
nistrul comerțului exterior, Li 
Cian, adjunct al ministrului co
merțului exterior,. Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și alte per
soane oficiale chineze, precum 
și de membri ai Ambasadei 
române la Pekin.

La aeroport erau arborate 
drapelele de stat român și chi
nez. Mii de cetățeni aflați pe 
aeroport pentru a-și lua rămas 
bun de la oaspeții români, 
scandau într-o atmosferă entu
ziastă, pentru prietenia dintre 
cele două țări.

pe scurtr
•- - - ‘ J  __________________________________________ __ ____ .  4

> Președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gustav 
(Heinemann, însoțit de minis
trul de externe, Walter Scheel, 
a sosit luni la Caracas, într-o 
vizită oficială de trei zile.

+ Mahmoud Riad, ministrul 
afacerilor 
va sosi la 
tămîni la 
oficială.

externe al R.A.U., 
sfîrșitul acestei săp- 
Paris, într-o vizită

< Ministrul afacerilor exter
ne al Angliei, Alec Douglas 
Home, a anunțat în Camera 
Comunelor că a acceptat, în 
principiu, o invitație de a face 
o vizită în Israel. Data la care 
va avea loc această călătorie 
urmează să fie stabilită ulte
rior.

I
1

I
I

BONN 23 (Agerpres). — La 
Niirnberg a avut loc, în pre
zența a numeroase oficialități 
și oameni de artă, vernisa
jul expoziției intitulate „Aur, 
argint, podoabe — de la Dii- 
rer pină în zilele noastre*. 
Inaugurată sub auspiciile mu
nicipalității, expoziția face 
parte din manifestările con
sacrate „Anului Diirer". Ală
turi de lucrările maeștrilor 
bijutieri din multe țări ale 
lumii sînt expuse și opere 
ale artistei Florica Fărcașu 
din România, relatează co
respondentul nostru, Mircea 
Moarcăș.

/

Lovitură 
de stat 
militară 

în Argentina

I
I

GENEVA 23 (Agerpres). — La 
Geneva își continuă lucrările 
cea de-a 27-a sesiune a Co
misiei drepturilor omului. Șe
dința de luni a fost consacrată 
anului internațional de luptă 
împotriva rasismului și discri
minării rasiale. In cur.sul reu-

niunii, Winspeare Guicciardi, di
rectorul oficiului european al 
O.N.U., a dat citire unui mesaj 
al lui U Thant în care se a- 
rată că „1971 trebuie să fie un 
an în cursul căruia doctrinele 
discriminării rasiale vor trebui 
să fie declarate pretutindeni

primejdioase și injuste". In a- 
cest an — se spune în mesaj 
— vor trebui adoptate „măsuri 
eficace, la toate nivelurile, pen
tru a se pune oapăt, o dată 
pentru totdeauna, practicii ru
șinoase a segregației și discri
minării rasiale".

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, l-a primit pe Sta
nislaw Trepczynski, ministru 
adjunct al afacerilor 
al R. P. Polone, cu 
avut o convorbire în

de ordin economic — în do
meniile sanitar, cultural și a- 
gricol.

★
externe 
care a 
proble-

Telex
me ce prezintă interes pentru 
U.R.S.S. și Polonia.

*

LUSAKA 23 (Agerpres). — 
Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a condamnat, în ca
drul unei conferințe de pre
să, acțiunile întreprinse de co
lonialiștii portughezi împotri
va țării sale. El a menționat 
că, începînd din luna iulie 
1970, trupele portugheze au 
comis 40 de acte de agresiu
ne pe teritoriul Zambiei, în 
cursul cărora numeroase per
soane au fost împușcate, ră
nite sau răpite.

În preajma- celui de-al X-lea
Congres al P.C.B.

Jacques Duclos, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P, ‘ C. Francez, care se află la 
Varșovia cu prilejul sărbăto
ririi centenarului Comunei din 
Paris, a făcut o vizită la C.C. 
al P.M.U.P., unde a fost primit 
de Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

> Agenția MTI a transmis 
comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică cu privire la în
deplinirea celui de-a treilea 
plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a R. P. 
Ungare (1966—1970).

+ Guvernele Marii Britanii 
și Franței au căzut luni de 
acord să continue elaborarea 
studiului fina] în vederea con
struirii unui tunel sub Cana
lul Mînecii. Această hotărâre 
a fost luată după convorbirile 
avute la Londra de ministrul 
britanic al transporturilor, 
Wohn Peyton, cu omologai său 
francez. Jean Chamant.

+ Președintele R.A.U., 
war Sadat, a semnat o 
prin care limita de vîrstâ 
tru serviciul militar este 
rită de la 30 la 35 de ani, 
nunță ziarul „Al Ahram*.

An- 
lege 
pen-
mă- 

a-

< Suveranul marocan, Has
san al II-lea, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al 
(Tunisiei, Mohamed Masmoudi, 
care întreprinde o vizită ofici
ală în Maroc. I

< Intr-o convorbire cu un 
grup de ziariști iugoslavi, re
latată de agenția Taniug, pre
mierul italian Emilio Colombo a 
apreciat că schimbul de vizite 
ale președinților Tito și Saragat 
reprezintă un moment impor
tant în relațiile dintre cele 
două țări. Intre Italia și Iugos
lavia, a spus el, s-au dezvoltat 
relații puternice de prietenie 
și colaborare, care trebuie con
solidate și adincite.

Luptele din
1 PNOM PENH 23 (Agerpres). 
i— In cursul zilei de luni au 
continuat luptele între forțele 
populare de rezistență cambod
giene și unități ale trupelor re
gimului Lon Nol-Sirik Matak. 
'Agenția France Presse relatea
ză că cele mai violente cioc
niri s-au produs în apropierea 
orașului Saang situat la 25 
de kilometri sud-est de Pnom 
Penh. In pofida intervenției a- 
viației americane, precizează a- 
genția citată, patrioții au ata
cat continuu timp de mai mul-

Cambodgia
te ore, provocînd grele pier
deri inamicului în oameni și 
material de luptă. Orașul Saang, 
important punct strategic din 
zona capitalei, a fost ocupat în 
urmă cu cîteva luni de forțele 
patriotice.

In același timp, artileria for
țelor patriotice cambodgiene a 
bombardat statul major al re
giunii Siem Reap. Mai multe o- 
buze au explodat în perimetrul 
dispozitivului statului major al 
trupelor regimului de Ia Pnom 
Penh.

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — In cursul nopții tre
cute, în Argentina a avut loc 
o lovitură de stat militară ca
re l-a înlăturat de la putere 
pe președintele Roberto Le- 
vingston. Lovitura a fost or
ganizată de comandanții for
țelor terestre, aeriene și na
vale și 
vărsare 
militară 
puterii 
neață, s-a făcut cunoscut că 
Roberto Levingston a remis 
liderilor militari demisia sa 
din funcția de șef al statului.

Evenimentele au început să 
se precipite luni seara, cînd 
Levingston adresa un mesaj 
națiunii, anunțînd că, de a- 
cord cu comandanții aviației 
și marinei, l-a destituit din 
funcție pe comandantul for
țelor terestre, generalul Ale
jandro Lanusse. Acesta fusese 
reținut la Palatul guverna
mental, iar funcția sa încre
dințată provizoriu generalu
lui Caceres Monie, șeful po
liției din Buenos Aires. Dar, 
spre surprinderea tuturor, co
mandanții aviației și marinei 
au negat aproape imediat că 
ar fi contrasemnat decretul 
de destituire a generalului 
Lanusse. Cel numit în frun
tea forțelor terestre declara, 
la rîndul său, că nu acceptă 
postul decît pentru a i-1 re
mite din nou, îndată ce va fi 
posibil, lui Lanusse. In a- 
celași timp, forțele armate 
dislocate în provincia Cordo
ba anunțau prin ra3io că se 
opun deciziei șefului statului 
și nu acceptă să primească or
dine decît de la generalul 
Lanusse.

s-a desfășurat fără 
de sînge. O juntă 
a anunțat preluarea 

politice. Spre dimi-

SOFIA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva,/trans
mite : In preajma celui de-al 
X-lea Congres al P.C.B., în Bul
garia sînt inaugurate noi obiec
tive industriale. Intre acestea 
se numără și combinatul tex
til din orașul Vrața, ale cărui 
lucrări de construcție s-au în-

cheiat recent. Combinatul, al 
treilea ca mărime din țară, este 
înzestrat cu utilaje dintre cele 
mai moderne. El dispune de 
cîte două secții de țesut și fi
lat. In halele sale sînt montate 
1 330 de războaie, 78 000 de fuse, 
precum și utilaj adecvat, de 
înaltă productivitate. Anual, cele

două filaturi ale combinatului 
vor oferi comerțului peste 22 
milioane metri de stofă din 
bumbac și poliesterice. In sec
ția apretură vor fi prelucrate 
peste 38 milioane metri de țe
sături.

La noul combinat textil, lu
crează peste 3 000 de oameni.

BEIRUT 23 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Liba
nului a elaborat un plan cin
cinal pentru dezvoltarea ță
rii în toate domeniile. 750 
milioane de lire libaneze (în 
jur de 250 milioane dolari) 
vor fi alocate diferitelor lu
crări și proiecte. Printre prio
rități figurează sarcinile în 
vederea apărării, proiectele

99
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înfrângerile suferite de invadatorii amerieano«saigonezi
în Laos o a eșecului politicii de „vietnamizare“

I WASHINGTON 23 — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, 
Cenzura severă a 
asupra informațiilor 
de corespondenții de 
Indochina nu poate 
amploarea înfrângerilor sufe
rite de invadatorii americano- 
saigonezi în Laos. „New York 
(Times* anunță că saigonezii 
S-au văzut nevoiți să aban
doneze una după alta bazele 
lor militare bine 
din aceste baze, 
toate instalațiile, 
tacte și au fost 
patrioți în lupta

transmite i 
militarilor 
transmise 

război din 
ascunde

Joseph Kraft 
Post", a con- 
bazei Lolo în 

Pathet Lao.

★
HAVANA 23 (Agerpres). — 

In Cuba au luat sfîrșit con
gresele provinciale în pro
blemele învățămîntului, care 
au prilejuit ample dezbateri 
în vederea pregătirii Congre
sului național al educației, 
ce va avea loc la Havana în 
aprilie.

R U l Y N r
poartă aeriană

a capitalei cehoslovace
fumați, prindeți-vă

utilate. Multe 
împreună eu 
au rămas in- 
folosite de 
împotriva a- 

gresorilor. Cea mai dramatică

înfrângere, scrie 
în „Washington 
stituit-o căderea 
mîinile forțelor
Saigonezii au părăsit baza în
tr-o extraordinară grabă și 
debandadă. Potrivit unor știri, 
pierderile suferite de aceștia au 
fost foarte grele. La Washing
ton se spune că forțele rezis
tenței au reușit să captureze 
toate tunurile aduse de inva
datori. Din Laos, coresponden
tul agenției Associated Press, 
Holger Jensen, transmite că 
„un batalion înfrînt în luptă 
a fost transportat înapoi în 
Vietnamul de sud, de 40—50 
elicoptere americane, din care

15 s-au 
avariate 
artilerie, 
fugă cu 
continuă 
unii soldați saigonezi s-au a- 
gățat de trenurile de ateriza
re «ale elicopterelor. Un pilot 
ne-a spus că mulți dintre ei 
și-au găsit moartea căzînd de 
la sute de metri înălțime. „Ni
meni nu-i mai putea controla, 
spunea pilotul american. Nu 
exista nici o îndoială că sa 
retrag în panică sub presiu
nea atacurilor adversarilor*.

Aceste știri, subliniază zia
rele americane, infirmă decla
rațiile Pentagonului și coman-

prăbușit sau au fost 
de un intens tir do 
îngroziți și dorind să 
orice preț din Laos, 
corespondentul —

danților americani și saigonezi 
din Vietnamul de sud, potrivit 
cărora invadatorii s-ar retrage 
„în ordine și disciplină, con
form planului prestabilit". 
„New York Times" remarcă 
ironic că în declarațiile oficia
le făcute la începutul invaziei 
retragerea era prevăzut# pen
tru o dată mult mai îndepăr
tată. Planul, așa cum arăta 
secretarul de stat, William 
Rogers, la ultima sa conferin
ță de presă, prevedea ca for
țele invadatoare să rămînă în 
Laos pînă la începutul sezo
nului ploios adică pînă la în
ceputul lunii mai a.c. Mai 
mult, intervenționiștii își pro-

șosea- 
fi tă- 
șosea- 
ei au

puseseră să înainteze în inte
riorul Laosului pînă la 
ua nr. 92 după ce vor 
iat în numeroase locuri 
ua națională nr. 9. Or,
început să bată în retragere 
înainte de a-și fi atins vreu
nul din obiectivele fixate.

Cotidianul „Evening Star", 
revistele „Time" și „Newswe
ek" și alte publicații sublinia
ză pierderile grele în elicop
tere și oameni suferite de for
țele aeriene americane de spri
jin, arătînd că oficial se recu
noaște doborârea doar a aproa
pe 90 de elicoptere. Unele sur
se, însă, apreciază că această 
cifră, furnizată de militari, ar

reprezenta numai 50 la sulă 
din pierderile reale.

înfrângerile din Laos sînt în 
opinia multor observatori o do
vadă a eșecului politicii de 

„Vietnamizare", „Washington 
Post" arată, în acest sens, că 
„în actualele circumstanțe cea 
mai bună tactică este aceea de 
a da viață negocierilor de pace 
de la Paris pentru găsirea 
unei soluții politice războiu
lui din Indochina. Este mult 
mai cuminte să negociem acum 
asigurând astfel retragerea în 
pace a trupelor americane, 
decît să riscăm o totală 
frângere în Indochina".

îri-

„Nu
centurile de siguranță". Avi
onul își micșorează viteza. 
Indicatorul de altitudine sca
de încet-încet. 2000 metri... 
dedesubt capătă contururi din 
ce în ce mai distincte un 
măre oraș. 500... 400 metri... 
Pilotul orientează aparatul 
după indicațiile și semnali
zările stației dirijoare către 
mijlocul pistei... 380 metri 
deasupra nivelului mării și 
uriașa pasăre argintie atin
ge abia simțit betonul pistei. 
După cîteva manevre, avio
nul este adus pe unul din 
cele 17 locuri de staționare 
ale aeroportului. Pe frontis
piciul modernei aerogări ci
tim „Praha". Este aeroportul 
internațional „Ruzyne", si
tuat la 15 km de capitala 
R.S. Cehoslovace.

Uriașa clădire din beton 
armat, cu acoperiș de oțel și 
pereți din aluminiu și sticlă, 
a fost dată în exploatare în 
urmă cu doi ani și jumătate, 
fiind unul dintre cele mai 
impozante edificii din Pra
ga. Ea poate deservi anual 
circa 4 milioane pasageri; 
această capacitate va spori 
în mod considerabil pînă în 
anul 1980, cînd vor fi înche
iate lucrările de 
tuturor corpurilor 
lui. Ca de altfel și capaci
tatea de primire și expedi
ere a mărfurilor care în pre
zent este de peste 30 000 to
ne anual.

Aeroportul internațional 
„Ruzyne" dispune de un nu
măr mare de piste pentru a- 
terizare. decolare și mane
vrare. Betonul care le aco
peră ar fi suficient pentru 
construirea unei autostrăzi 
cu patru benzi de circulație 
de peste 50 km lungime. Im
portant nod aerian din cen
trul Europei, aeroportul cu
noaște un trafic intens. Aici

K_________________

finisare a 
complexu-

aterizează cele mai diverse 
tipuri de avioane, aparținînd 
a 23 de companii aeriene 
străine care au curse regu
late cu Praga. Anual, pe ae
roport . se efectuează 52 000 
de starturi și aterizări; în 
zilele de vîrf numărul lor a- 
junge la 400.

Ruzyne deservește în a- 
celași timp — pînă la con
struirea unui nou aeroport 
— și liniile aeriene interne. 
Praga este legată pe calea 
aerului cu zece dintre cele 
mai importante centre din 
Cehoslovacia. Rețeaua aeri
ană internă are 32 0Q0 km i 
raportată la dimensiunile ță
rii, aceasta este una dintre 
cele mai dense rețele de pe 
continentul european.

In anii care urmează aero
portul „Ruzyne" va fi extins 
și utilat cu cele mai mo
derne mijloace tehnice, cum 
sînt mașinile de calcul elec
tronice și instalațiile de a- 
utomatizare a dirijării aero
navelor. La sfîrșitul acestui 
an, va fi dat în folosința un 
nou bloc tehnic. Lucrările de 
extindere și modernizare țin 
cont de faptul că transpor
tul aerian civil pășește în 
era avioanelor supersonice 
de mare capacitate. In acest 
scop, de exemplu, se preve
de prelungirea cu 350 metri 
a principalei piste de ateri
zare și decolare, urmînd ca, 
într-o etapă ulterioară, ea să 
fie dublată prin construirea 
unei noi piste paralele.

Intr-un viitor nu prea în
depărtat, capitala Cehoslova- , 
vaciei socialiste se va putea 
mîndri deci cu una din ce
le mai mari și mai moderne 
aerogări din lume.

E. IONESCU 
Corespondent Agerpres la 

Fraga
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Penemiinde : 
dezvelea re- 
a laboratoa- 
lucrau peste 
la construi- 

și

Luna februarie a anului 1945 
a adus pe litoralul Mării Bal
tice o primăvară timpurie. To
tuși ea nu era pe placul tehni
cienilor uzinelor militare secre
te germane de la 
dezghețul timpuriu 
țeaua de camuflaj 
relor secrete unde 
2 000 de specialiști
rea rachetelor de tipul „V-2 
„Taifun".

In schimb, la poligonul de 
încercare al forțelor aeriene 
militare germane de la Pene- 
miinde-Vest, căldura fusese pri
mită cu bucurie pentru că pe 
o astfel de vreme zborurile de 
încercare puteau fi înmulțite. 
Aici se experimentau ultimele a- 
parate create de industria germa
nă și destinate războiului aerian : 
mitraliere, proiectile dirijate, ra
chete și torpile. Pe aerodrom se 
află acum 35 de avioane, majo
ritatea fiind bombardiere bimo- 
toare de tipul „Heinkel-111". 
Citeva hangare, niște bunchere 
uriașe de stat-major au fost 
construite aici în august 1943, 
după raidurile aviației aliate.

...Dedesubtul unuia din apara
tele „Heinkel" cîțiva mecanici 
lucrează la montarea noului sis
tem de suspendare pentru ra
cheta „V-l". In apropierea poli
gonului de încercare se află un 
grup de prizonieri de război 
care acoperă gropile făcute de 
bombe. Sînt prizonieri ruși, 
aduși aici zilnic din lagărul 
Karlshagen; uneori ei trebu
iau să care obiecte grele, cum 
ar fi acumulatoare de aviație 
sau piese de schimb. La una 
din clădirile comandamentului,

unde aveau loc aplicații cu avia
torii, a sunat deodată telefonul. 
Locotenentul major Graudenz a 
luat aparatul și a auzit vocea 
furioasă a șefului său : „Care 
dintre idioții tăi a șters-o ca o 
cioară scîrboasă ?“ Graudenz 
și-a ridicat ochii spre graficul 
zborurilor și, liniștindu-se, răs
punse cu glas sigur : „Vă înșe
lați. Acum nu zboară nimeni" ! 
Dar de la celălalt capăt al tiru
lui același glas tună : „In acest 
moment am văzut avionul Gus- 
tav-Anton de tipul He-lll“. In
tr-adevăr, avionul cu însemne
le „G.A.“ se afla în grupul 
exerciții al lui Graudenz.

Peste citeva clipe, sosind 
mașina pe timp, Graudenz 
observat, intr-adevăr, că
tav-Anton" lipsește; pe pământ 
rămăsese doar husa de camu
flaj. Graudenz a luat imediat 
legătura cu comandantul deta
șamentului de vînătoare de la 
Greifswalde. La numai 9 minu
te de la dispariția avionului, un 
alt avion de vînătoare a pornit 
în urmărirea fugarului. A luat-o 
spre est, pentru că piloții consi
derau că un simplu „Heinkel" 
nu putea ajunge pînă in Franța 
sau Anglia. După ce a căutat 
zadarnic tot litoralul Balticii, a- 
vionul de urmărire s-a reîntors 
la Penemiinde-Vest.

La Karlshagen — unde
afla o secție a lagărului de con
centrare de la Sachsenhausen — 
in seara aceleiași zile Gesta
poul a început „cercetările". In 
scurt timp au aflat că zece pri
zonieri de război ruși, care lu
crau zilnic la aerodrom, 
s-au întors la lagăr.

NU TE POȚI NAȘTE PILOT
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Comandamentul aerodromului 
de la Penemiinde-Vest a învinuit 
administrația lagărului că „a- 
lături de muncitori necalificați 
s-au Strecurat și aviatori bol
șevici". La rîndul lui, coman
dantul lagărului se străduia să 
convingă pe militari că printre 
cei fugiți nu se afla nici un 
pilot. Dar, în ziua următoare 
— cînd era evident că nu se 
mai putea face nimic —, vino-

In timpul celui de-al doilea război mohdial, la baza 
militară din Penemuhde, un mare grup de specialiști hitle- 
riști lucrau Ia punerea la punct a sistemului de rachete de 
tip „V“, care au fost folosite pentru bombardarea orașelor 
engleze. Intenția de a extinde cercetările pentru ca rache
tele să devină operaționale pe toate fronturile nu a putut 
fi adusă la îndeplinire de înaintarea victorioasă a forțelor 
aliate.

Reproducem după revista „Stern" o amplă relatare asu
pra acțiunii curajoase a ofițerului sovietic Mihail Deveatev 
care a evadat de pe aerodromul din Penemiinde la bordul 
unui avion german.

cinat ura la deschiderea parașu
tei și și-a pierdut cunoștința. 
Primul lucru pe care l-a auzit 
cînd s-a trezit erau cuvintele 
nemțești: „J.os, Ivan, steh' auf !“ 
(„Hai, Ivane, sus“ !)

A doua zi, împreună cu alți 
aviatori prizonieri, a fost trimis 
la Varșovia. Timp de cinci zile 
l-au supus unor interogatorii 
neîntrerupte. I se cerea să indi
ce numărul unităților sovietice, 
corpul de comandă etc. Nici- 
unul dintre prizonieri nu a spus 
nimic. Au fost solicitați să se

lagăr ? 
existau 
frontu- 
Atunci

• •

EVADATUL DE LA PENEMUNDE
vatul principal a fost depistat: 
era unul dintre fugari, învăță
torul Nikitenko, pe adevăratul 
său nume Mihail Deveatev — 
locotenent de aviație al Armatei 
Roșii.

Mișa Deveatev avea nouă ani 
cînd a văzut pentru prima oară 
un avion și a hotărit să devină 
aviator. In 1936 a devenit mem
bru al aeroclubului din Kazan, 
iar la 20 ani a făcut primul 
zbor pe un avion adevărat. La 
scurt timp, Mihail a 
mit în Armata Roșie 
trimis la o școală de 
Intr-una din primele
te, Deveatev a doborit un bom
bardier german „V-87" 
care a fost decorat cu Ordinul 
Steagul Roșu. Peste două luni, 
avionul lui a fost avariat in 
luptă, dar Deveatev a reușit să

fost pri- 
și a fost 

aviație, 
sale lup-

pentru

sară cu parașuta din aparatul 
în flăcări. După 13 zile petre
cute intr-un spital a fost trimis 
iarăși 
parte 
rănit, 
trucît
data asta destul de grave el s-a 
reîntors pe front abia după o ju
mătate de an. Iată-l pe Devea
tev pe timpul de luptă în 1943, 
de data asta pe un bombardier 
de noapte ; tînjea insă după un 
avion de vînătoare din cele care 
tocmai sosiseră din Ural. După 
cîteva luni a fost primit din 
nou intr-un detașament' de vină- 
toare.

Aproape în fiecare săptămână, 
detașamentul in care se afla 
Deveatev își schimba aerodro
mul. Mihail Deveatev a doborit 
încă nouă avioane, printre care

pe front. A luat din nou 
la luptă, a fost din flou 
și din nou spitalul... In- 
rănile căpătate erau de

trei bombardiere. In primăvara 
lui 1944, Mihail a primit un 
aparat „YAK-3", cel mai bun 
avion de vînătoare sovietic din 
acea vreme. La 14 iunie, în a 
șasea luptă din ziua aceea, 
„YAK"-ul lui Deveatev a fost 
doborit și s-a prăbușit în flă
cări în apropiere de Lvov. In 
căști îi răsuna vocea comandan
tului escadrilei, Bobrov : „Mișa, 
sari!“ Dar Mihail încerca za
darnic să redreseze avionul 
flăcări spre pozițiile unde 
aflau ai lui. Din nou, glasul 
Bobrov: „Mișa! Iți ordon 
sari

DINCOLO DE SIRMA 
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ca-Deveatev a ridicat trapa 
binei și a sărit. A simțit zdrun-

înroleze 
trădător 
zat.

De la 
fost trimis în lagăr, unde i s-au 
luat toate decorațiile și docu
mentele. Curînd, Mihail a făcut 
cunoștință cu alți prizonieri și 
împreună cu ei a început să în
tocmească planuri de evadare. 
Au încercat să stabilească le
gături cu ilegaliștii polonezi; 
dar nu au mai avut timp să-și 
pună planurile în aplicare. 500 
de prizonieri au fost încărcați 
în vagoane de marfă și au fost 
trimiși în Germania.

In noul lagăr, Mihail s-a îm
prietenit cu un maior, fost pro
fesor la o școală de aviație. Dis
cuțiile lor se purtau pe aceeași

în armata generalului 
Vlasov. Toți au refu-

Varșovia, Deveatev a

temă: cum să fugă din 
Șanse aproape că nu 
pentru că pînă la linia 
lui erau 600 sau 700 km. 
le-a venit o idee năstrușnică:
dacă s-ar putea furișa pînă la 
aerodromul vecin și să pună 
mina pe un avion gata de zbor ? 
A fost creat un comitet ilegal 
al lagărului care a dezbătut în
delung planul lui Deveatev. 
Practic, acesta consta in săpa
rea unei galerii subterane pînă la 
aeroport, de la una din bară
cile pustii pînă la pivnița ad
ministrației situată la marginea 
lagărului. Cum se va acționa 
mai departe încă nu se hotărî- 
se. Prizonierii voiau să pună 
mina pe unul sau două avioane. 
Dacă operația de capturare a 
avioanelor ar fi eșuat, ei urmau 
insă să se îndrepte spre răsărit 
pe jos.

Prizonierii au început să sape 
cu lingurile și farfuriile de ta
blă tunelul, l-au consolidat cu 
scindările scoase de la paturi. 
Lucrul începuse să meargă mai 
bine după ce unul din prizonieri 
a adus în lagăr un topor. Mai 
rămăseseră vreo două săptămîni 
pînă ce tunelul trebuia să fie 
gata, cind a intervenit ceva ne
așteptat : în drumul tunelului 
se afla o țeavă de canalizare. 
Trebuia schimbată direcția tune
lului, ceea ce presupunea încă 
șase săptămîni de lucru.

Fuga a fost plănuită într-o 
simbătă pentru că în această zi 
în lagăr rămâneau mai puțini 
paznici. Deodată,. insă, simbătă, 
în fața bărăcii unde se afla Mi
hail s-a oprit mașina comandan
tului lagărului. Era escortat de

zece SS-iști. La un semn al co
mandantului, paznicii au început 
să înfigă în pământ niște pră
jini după baracă. Tunelul fuse
se descoperit.

Unul din participanții la ac
țiune i-a șoptit lui Mihail la 
ureche : „Am fost trădați 1“ Apoi 
Mihail, maiorul și alți prizo
nieri au fost ridicați.

...In cameră mirosul era apă
sător, fereastra era bătută in 
cuie și se dormea pe ciment. In 
fiecare noapte, Mihail era dus 
la interogatoriu. Anchetatorii îi 
ofereau vodcă, țigări ea să le 
spună cine a fost instigatorul 
in afacerea cu tunelul. Nemții 
ii cereau lui Deveatev să divul
ge unde se află harta după ca
re a fost construit tunelul.be- 
ținuții au tăcut, deși îi bateau 
cu bastoane de cauciuc pină 
cind își pierdeau cunoștința.

Peste trei săptămîni, ancheta
torii au ajuns la concluzia că 
în afară de „nu știu" nu pot 
stoarce nimic de la locotenen
tul sovietic.De aceea ei l-au 
considerat deosebit de pericu
los și l-au trimis 
de exterminare. A 
sosirea in lagărul 
senhausen, Mihail
se mai număra printre cei vii... 
Cel puțin in registrele lagărului. 
Noii săi tovarăși l-au ajutat să- 
și ia un alt nume de familie — 
cel al învățătorului Nikitenko 
care tocmai murise. „Dacă SS- 
iștii vor descoperi că ești avia
torul, In aceeași zi vei ajunge 
în camera de gazare și apoi 
în cuptor'' — i-au spus ei.

intr-un lagăr 
treia zi după 
de la Sach- 
Deveatev nu

(Va urma)
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