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„Ștefan Gheorghiu"

Cu planul
trimestrial
îndeplinit

Unitatea de vederi, de voin
ță și de acțiune constituie unul 
din principiile 
ale organizării 
partidului. Principiul unității 
organice-politice, ideologice și 
organizatorice — reflectă o ce- 
»7nfă legică care stă la baza 
construcției, funcționării și dez
voltării partidului, o 
vitală a construcției 
și comuniste. Acest 
în interacțiunea cu 
principii și norme, 
partidului tăria, forța și capa
citatea de luptă necesară pen
tru afirmarea sa ca organiza
ție de luptă, ca organizație con
ducătoare și transformatoare a 
societății.

Subliniind rolul și însemnă-, 
tatea unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în raportul Comi
tetului Central prezentat la 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
subliniază că : „Izvorul forței 
și capacității de acțiune a par
tidului îl constituie unitatea și 
coeziunea de nezdruncinat a 
rîndurilor sale, a tuturor or
ganizațiilor de partid, a tutu
ror comuniștilor, în jurul Co
mitetului Central, — condiție 
de pea mai mare însemnătate 
pentru exercitarea rolului său 
conducător, pentru înaintarea 
neabătută pe calea socialis
mului, pentru trăinicia noii 
orînduiri*.

Descifrarea semnificației și 
conținutului acestor teze cu
prinse în documentele partidu
lui relevă concluzia de o în
semnătate excepțională, potri
vit căreia unitatea reprezintă 
.o condiție esențială a modului 
de existență, a exercitării rolu
lui și funcțiilor partidului în 
societate, că ea chezășuiește 

’forța, trăinicia și dinamismul 
orînduirii noastre socialiste. In 
deplină concordanță cu relația 
dialectică dintre concepție, 
scopuri, aspirații, organizare și 
acțiune, partidul este construit 
și activează ca un tot 
ca un sistem viguros, 
și armonios închegat.

Experiența istorică, 
ftica vieții sociale, confirmă că 
țoate succesele de importanță 
istorică obținute de poporul 
nostru în construcția socialistă 
își au punctul de origine în 
(justețea politicii partidului, în 
faptul că partidul, călăuzin- 
du-se după învățătura marxist- 
leninistă pe care a aplicat-o 
In mod creator la condițiile și 
particularitățile țării noastre, 

. exercitîndu-și rolul conducător, 
a acționat ca un tot unitar, și-a 
manifestat unitatea de voință 
și de acțiune în elaborarea și 
înfăptuirea liniei sale politice, 
în organizarea și unirea forțe
lor clasei muncitoare și ale în
tregului popor în luțtta pentru 
cucerirea puterii politice, pen
tru edificarea și dezvoltarea 
orînduirii noastre socialiste.

Pornind de la necesitatea o- 
biectivă a unității, de la rolul 
și însemnătatea pe care o are 
în viața și activitatea sa, a 
societății. Partidul Comunist 
iRomân a desfășurat de-a lun
gul întregii sale istorii de o 
(jumătate de secol o luptă prin
cipială, fermă și intransigentă 
pentru apărarea, menținerea și 
întărirea coeziunii 
sale. Prin istoria 
trece ca un fir roșu activitatea 
tenace, plină de devotament și 
abnegație a cadrelor de bază, 
a masei comuniștilor consacra
tă întăririi unității partidului. 
In această luptă s-au înfruntat 
și zdrobit idei și practici stră-

fundamentale
și activității

necesitate 
socialiste 

principiu, 
celelalte 
conferă

unitar, 
perfect

dialec-

rîndurilor 
partidului

ine, s-a format nucleul de bază 
al partidului, s-au călit cadre
le ue partid, s-a elaborat și 
înfăptuit linia politică a parti
dului, tactica și formele de 
acțiune.

Ceea ce caracterizează întrea
ga activitate a partidului nos
tru desfășurată pentru întă
rirea unității și coeziunii îîn- 
durilor sale este fidelitatea 
nețărmurită față de adevăru
rile generale ale marxism-le- 
ninismului și aplicarea lor 
creatoare la condițiile concrete 
ale, țării noastre ; apărarea 
purității ideologiei și a rîndu
rilor sale ; lupta hotărîtă și 
consecventă pentru 'respecta
rea și dezvoltarea principiilor 
și normelor care stau la baza 
construcției și activității parti
dului.

Bilanțul drumului victorios 
al partidului nostru demon
strează că unitatea sa interi
oară s-a plămădit. întărit și 
consolidat în focul asprelor bă
tălii de clasă, în procesul re
voluției șj construcției socialis
te, al transformărilor profun
de petrecute în economie, în 
structura socială, în fiziono
mia spirituală a membrilor so
cietății -noastre. Acest drum is
toric învederează că unitatea 
este rezultanta luptei dusă de 
partid pentru a o menține, 
apăra și întări, reușind în evo
luția șa ascendentă să dobîn- 
dească opțiunea poporului, 
să-și realizeze rolul de avan
gardă de conducător unic al 
clasei muncitoare, al poporului.

Unitatea trainică, indestruc
tibilă, reprezintă una din ma
rile cuceriri ale partidului, o 
trăsătură distinctă a vieții sale 
interne. In prezent, caracteris
tica dominantă, fundamentală 
a partidului nostru este coezi
unea de monolit a rîndurilor 
sale, unitatea tuturor comuniș
tilor, a organizațiilor de partid 
în jurul Comitetului Central.

Proprie Partidului Comunist 
Român, îi este adeziunea de
plină a tuturor comuniștilor, a

organizațiilor de partid față 
de politica sa internă și ex
ternă, munca plină de abnega
ție a tuturor membrilor par
tidului pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea. Partidul Comu
nist Român este în prezent 
mai puternic ca oricînd, el nu 
a avut niciodată o asemenea 
claritate a țelului, e aseme
nea unitate, nu și-a îndeplinit 
la un asemenea nivel ca în 
prezent misiunea de forță po
litică conducătoare a societății, 
de accelerator al dezvoltării 
sociale.

îmbunătățirea vieții Interne 
de partid, dezvoltarea democra
ției, ridicarea nivelului de pre
gătire politico-ideologică și 
cultural-științifică a membrilor 
de partid, intensificarea educa
ției lor partinice în spiritul 
ideologiei și moralei comunis
te, perfecționarea formelor de 
organizare, a stilului și meto
delor de muncă, a marcat ri
dicarea pe o treap.ă superi
oară a unității partidului, creș
terea rolului său conducător, 
lărgirea legăturilor sale cu ma
sele.

Această unitate este bazată 
pe convingerea lăuntrică, pe 
reflecția și judecata proprie a 
membrilor partidului, pe înțe
legerea necesității și însemnă
tății muncii unite, a faptului 
că politica și măsurile adop
tate de partid, la a căror ela
borare au fost părtași, coau
tori, sînt juste, exprimă gîn- 
durile și aspirațiile partidului 
și poporului, cerințele dezvol
tării sociale — pe temeiul 
unui mod de gîndire superi
oară, căreia îi este caracteris
tic spiritul unitar, cutezanța, 
originalitatea, realismul, per
manenta confruntare a teoriei 
cu practica, cu cerințele vie
ții, care respinge cu desăvîr- 
șire pasivitatea, inerția, conser
vatorismul.

produc-

calcul, 
de tone

rezultă 
de cal-

La cariera de calcar Banița 
a fost prins un nou și valo
ros succes în salba faptelor 
de vrednicie pe care colecti
vul de aici le închină glo
riosului semicentenar al par
tidului. In ziua de 24 mar
tie a fost îndeplinit pianul 
pe trimestrul I 1971 la pro
ducția fizică. Devansînd cu 
G zile-termenul de înfăptuire 
a sarcinilor trimestriale, co
lectivul carierei și-a asigurat 
condițiile ca în acest inter
val să realizeze suplimentar 
planului un spor de 
ție de 1500 tone.

Făcînd un 
că cele 2 000
car date peste plan în prime
le două luni și cu sporul de 
1 500 tone cu care se va în
cheia luna martie vor în
suma un volum de produc
ție echivalent cu întregul an
gajament luat de colectiv 
pînă la 8 mai. Continuînd să 
muncească cu același avînt, 
să pună accentul pe organi
zarea mai judicioasă a mun
cii și utilizarea intensivă a 
mașinilor și utilajelor, munci
torii mineri și cadrele teh
nice de la Bănița își vor ve
dea cu certitudine împlinit 
și următorul obiectiv de în
trecere : acela de a furniza 
centrelor siderurgice alte 
1 000 de tone de calcar me
talurgic peste plan în perioa
da 1 aprilie — 8 mai, cu 
care colectivul carierei a no- 
tărît să-și majoreze angaja
mentul inițial de întrecere.
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Sîmbăiăț și*a încheiat lucrările

CONGRESUL SINDICATELOR
După cinci zile de dezbateri 

fructuoase, care au prilejuit ex- 
ponenților celor cinci milioane 
de sindicaliști, reprezentînd ju
mătate din populația activă a 
țării, o analiză profundă și mul
tilaterală a problemelor con
strucției socialiste in țara noas
tră, Congresul Uniunii Generale

a Sindicatelor din România 
încheiat, sîmbătă lucrările.

Delegații și invitații au 
lutat cu căldură prezența la șe
dința de închidere a tovarăși
lor : EMIL BODNAR AȘ, MA
NEA MĂNESCU, paul nicu- 
LESCU-MIZIL, GHEORGHE PA
NĂ, FLORIAN DĂNĂLACHE,

și-a

sa

EMIL DRĂGANESCU, JANOS 
FAZEKAS, GHEORGHE STOI
CA.

Erau prezenți numeroși in
vitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și

stat, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din țara noas
tră, ziariști români și străini.

In prima parte a ședinței de 
dimineață, Congresul a ales 
Consiliul Central al Uniunii Ge-

de (Continuare în pag. a 3-a)

Comitetul Executiv al Uniunii Generale a
Ion Alexandru, președinte al 

Consiliului județean Prahova al 
sindicatelor; Marin Avram, 
șef de echipă la Uzina Electro- 
putere Craiova; Paraschiv Be- 
nescu, președinte al Consiliu
lui județean Galați al sindica
telor; Gheorghe Borș, președin
te al Consiliului Municipal Bu
curești al sindicatelor; Iosif 
Burian, președinte al Consiliu
lui județean Harghita al sindi
catelor; Floarea Bucur, pre
ședinta comitetului sindicatului 
de la întreprinderea Textilă 
Pucioasa ; Constantin Buzatu, 
președintele comitetului sin
dicatului de la Uzina Utilaj 
Chimic „Grivița Roșie" Bucu
rești ; Florea Chițu, șef sec
ție la Consiliul Central al 
U.G.S.R. ; Iacob Coțoveanu, ac
tivist al Consiliului Municipal 
București al Sindicatelor; Pe
tru Despot, șef de secție la 
Consiliul Central al U.G.S.R. ; 
Constantin Dinculescu, preșe
dinte la Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor ; 
Zoltan Faluvegi, președintele 
Comitetului sindicatului de Ia 
întreprinderea de utilaj pentru

Industria ușoară — Tirgu Mu
reș ; Margareta Filipaș, direc
tor al întreprinderii „Crinul" 
— București; Nicolae Gavri- 
lescu, membru supleant al Co
mitetului Central al P.C.R.;
Ion Găleteanu, redactor-șef al 
ziarului „Munca"; Mircea
Georgescu, președintele Uniu
nii Sindicatelor din Construc
ții și Industria Materialelor de 
Construcții; Maria Giligor,
președinta Comitetului sindica
tului de 
otice — 
secretar 
nesc al
Constantin Herescu, președin
te al Uniunii Sindicatelor din 
Agricultură, industria alimen
tară și silvicultură ; Marin loan, 
președintele Comitetului sindi
catului de la Uzina de Alumi
niu — Slatina ; Gheorghe Ion, 
președintele Comitetului sindi
catului de la întreprinderea 
agricolă de Stat — Murfatlar ; 
Francisc Kronaweter, maistru 
principal la Uzinele de Con
strucții de Mașini — Reșița ; 
Vasile Lupșe, șef de echipă la 
Uzina „înfrățirea" — Oradea; 
Viorica Maxim, președinta Co

Ia Fabrica de antibi- 
Iași ; Ioana Grozea, 
al Consiliului orășe- 
sindicatelor Fetești ;

Biroul Executiv al Uniunii
Trofin, 
Execu- 

Permanent 
Central a!

PREȘEDINTE : Virgil 
membru al Comitetului 
tiv, al Prezidiului 
al Comitetului 
P.C.R.

VICEPREȘEDINȚI : Glieor- 
ghe Petrescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R. ; Nicolae Ga-

vrilescu, membru supleant al 
C. C. al P. C. 
Giligor, președinta 
sindicatului 
Antibiotice 
Kronaweter, 
Ia Uzinele 
Mașini — 1

R.; Maria 
Comitetului 
Fabrica de

Francisc
de la

Iași ;
, maistru principal 

de Construcții 
Reșița ; Ileana

de 
l’e-

Iamitetului sindicatului de 
Fabrica „Mondiala" — Satu 
Mare; Nicolae Moraru, preșe
dinte al Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din întreprinde
rile Industriei Metalurgice Și 
Construcțiilor de Mașini; La
risa Munteanu; Paul 
membru supleant al 
al P. C. R.; Elena 
președinta Comitetului 
catului de la Combinatul de 
confecții și tricotaje — Bucu
rești ; Constantin Năstase, pre
ședinte al Comitetului sindica
tului de la Exploatarea minie
ră — Lupeni ; Aurelian Nisior, 
președintele Comitetului sindi
catului de la Uzina de auto
camioane „Steagul Roșu" — 
Brașov; Lidia Orădean, preșe
dinta Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din Unitățile Sanita
re ; Arpad Orban, președintele 
Comitetului Uniunii Sindicate
lor din Industria Lemnului; 
Ștefan Pavel, membru al Co
mitetului Central al P.C.R.; 
Gheorghe "Petrescu, membru 
supleant al Comitetului Central 
al P.C.R.; Ileana Peter, tehni
ciană la Fabrica de 
minte — „Clujana" ;

Nagy, 
C.C. 
Nae, 

sindi-

Incălță- 
Roman

Generale a
ter, tehniciană la Fabrica de 
încălțăminte „Clujana* ; Oliviu 
Rusii, vicepreședinte al Consi
liului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor; Gheorghe 
Stuparu, președintele Comite
tului sindicatului de la Uzine-

Comitetului Central

Sindicatelor
Pircea, președinte al Consiliu
lui județean Timiș, al sindica
telor ; Teodor Prunea, membru 
supleant al Comitetului Cen
tral al P.C.R., activist al Con
siliului Central al U.G.S.R. 
Ion Radu, președinte al Consi
liului județean Mehedinți al 
sindicatelor ; Oliviu Rusu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicie
nilor ; Maria Stănescu, preșe
dinta Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din Instituțiile de in- 
vățămînt și cultură ; Gheorghe 
Stuparu, președintele Comite
tului sindicatului de la Uzine
le „23 August" — București ; 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului 
Central al P.C.R., Ioana Tutor, 
președinta Comitetului sindi
catului de la Fabrica de stofe 
„Argeșana" — Pitești; Traian 
Vasiliu, președintele Comitetu
lui sindicatului de Ia Comple
xul de Celuloză și Hîrtie Su
ceava ; Matei Wiserner, inginer 
la Uzina „Balanța" — Sibiu, 
membru al Biroului executiv 
al Consiliului municipal al sin
dicatelor.

Sindicatelor
Ie „23 August" — București. 

SECRETARI: Ștefan Favel, 
membru al Comitetului Central 
al P.C.R.; Paul Nagy, membru 
supleant al Comitetului Cen
tral al P.C.R. ; Larisa Muntea- 
nu.

al Partidului Comunist Roman,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România în
trunit în perioada de puternic 
entuziasm ! vînt creator cu 
care întregu. popor întîmpină 
aniversarea 
glorios al 
eveniment 
ficații în 
cialiste —

semicentenarului 
partidului nostru — 
cu profunde semni- 

istoria României so- 
în numele celor cinci

milioane de membri de sindicat, 
exprimă atașamentul nețărmu
rit față de politica marxist-le- 
ninistă a partidului și se anga
jează solemn în fața Comite
tului Central, a dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
militeze neabătut pentru înde
plinirea exemplară a obiective
lor Congresului al X-Iea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru edificarea socialismului 
și comunismului în scumpa 
noastră patrie.

Reunind reprezentanți ai cla
sei muncitoare, ai celorlalte ca
tegorii de oameni ai muncii — 
bărbați și femei, vîrstnici și 
tineri, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
Congresul nostru a făcut bilan
țul activității organizațiilor sin
dicale și a relevat contribuția 
lor valoroasă Ia înfăptuirea 
politicii partidului și statului,

Ia construcția socialismului, la 
progresul multilateral al între
gii țări.

Desfășurîndu-se sub semnul 
profundelor sentimente patrio
tice, animat de aprecierea și în
drumările deosebit de prețioase 
pe care Comitetul Central al 
partidului le-a acordat activită
ții sindicatelor, Congresul s-a 
afirmat ca o înaltă tribună a 
opiniei muncitorești, ca un larg 
forum democratic de analiză și 
dezbatere a problemelor esen
țiale ale construcției noastre 
socialiste, stabilind cu. claritate 
rolul și locul sindicatelor în 
dezvoltarea societății românești 
contemporane.

Sintetizînd experiența acumu
lată și manifestînd o exigență 
sporită în spiritul criticii și 
autocriticii față de lipsurile ca
re au existat în munca sindi
catelor, Congresul a reliefat

cu a- 
Parti- 
în e- 
socia-

pregnant coordonatele activită
ții de viitor, în consens 
tribuțiile sporite cu care 
dul a investit sindicatele 
tapa actuală a edificării
lismului în patria noastră.

Sindicatele — organizația pro
fesională care unește clasa 
muncitoare, toți salariații, în 
dubla lor calitate de proprie
tari ai mijloacelor de produc
ție, ai avuției naționale și de 
principali producători ai bunu- 
rilor materiale, se angajează 
să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea cu 
înaltă responsabilitate a planu
lui cincinal 1971—1975. Pe baza 
dezvoltării continue a democra
ției muncitorești, a democrației 
socialiste, sindicatele vor asD 
gura participarea tot mai intens

martie

marxism-leninism
(Continuare în pag. a 3-a)

SUTLIC1UL MESERIEI

In problema ocrotirii minorilor

și stela- 
destinate 

intre dul- 
mă gîn-

ca-
nasturi de paltoane,

(Continuare în pag. a 3-a)

JUDECATA LUI SOLOMON Șl
| 1 ‘Poate în nici un alt domeniu, 

cuvîntul justiției nu are atîta 
greutate și răspundere ca în 
.domeniul ocrotirii minorului, al 
apărării intereselor și dreptu
rilor lui. Greutatea și răspun
derea actului justițiar în aceas
tă sensibilă problemă se ex
plică prin aceea că o hotărîre 
eronată poate influența nefa
vorabil evoluția ulterioară a 
minorului, prefigurîndu-i un 
destin nefericit, fie că este vor
ba de o încredințare de minor, 

, 'de o stabilire a filiației sau 
1 chiar de o simplă stabilire a 

pensiei de intreținere. Pe bună 
'dreptate s-a spus că „nu este

de temut lipsa de cunoștințe ci 
eroarea. Și judecata greșită*.

Răspunzînd exigențelor noii 
orînduiri, conduși de conștiința 
lor juridică socialistă, și su- 
punîndu-se numai legii, magis- 
trații de azi sînt atașați oame
nilor muncii — aleși și contro
lați de ei — militînd neobosit 
pentru încetățenita respectu
lui față de legile țării și pro
movarea echității sociale în 
relațiile dintre cetățeni, dintre 
aceștia și organizațiile socialis
te sau dintre cetățean și stat.

„Sfînta Dreptate11 se împarte azi 
după alte criterii și țeluri, inspi
rate de umanismul socialist 
ostil oricărui formalism care

făcea, odinioară, dintr-o aparen
ță de adevăr, un „adevar" de 
necontestat — prin motivări 
iscusite — și din conceptul de 
dreptate, mai multe... dreptăți. 
De unde, înțeleaptă resemnare 
și neîncredere, exprimate atît 
de sugestiv, în zicala populară : 
„mai bine o pace strîmbă, de- 
cît o judecată dreaptă".

Cu toate acestea, o cuvioasă 
dialectică păstrează încă, și în 
conștiința omului de lege, ră
mășițele formalismului de ieri, 
exprimate mai ales în tendința 
de a rezolva dosarul și nu ca
zul cu problematica sa, așa 
cum se va vedea. Asemenea 
rămășițe de mentalitate sînt

cu atît mai dăunătoare 
cît, în problema pe care o dis
cutăm — ocrotirea minorului 
— ele contravin rațiunii însăși 
a acestei instituții: umanis
mul ei. Din această cauză, ero
rile judiciare în rezolvarea 
unor cauze privind interesele 
minorului — și care pot avea 
grave implicații asupra evolu
ției ulterioare a acestuia — 
devin, prin formalismul lor, 
inumane.

Fără intenția de a cenzura 
convingeri care au stat la 
baza unor hotărîri — drept 
pe care nu-1 avem — vom 
semnala unele soluții care 
poartă în ele amprenta forma-.

Programul 
Universității 
serale de

pentru zilele de
29, 30 și

ziua de 
la cabi-

ziua de

Anul I economie, în 
luni 29 martie, ora 17, 
netul de partid.

Anul III filozofie, în
30 martie, ora 18, la cabinetul 
de partid.
Anul II estetică, în ziua de 
miercuri 31 martie, ora 18, la 
cabinetul de partid.

Anul I relații internaționale, 
în ziua de miercuri 31 martie, 
ora 17, la cabinetul de partid.

lismului.' Și, pentru a se înțe
lege mai bine sensul dezbaterii 
de față și aspectul negativ al 
exemplelor date, vom apela la 
ceea ce ni se pare a fi — cel 
puțin în problema ocrotirii mi
norului — un model de jude
cată pe cît de vechi pe atît de 
actual prin înțelepciunea lui i 
judecata lui Solomon.

...Intr-una din zilele în care 
vestitul Solomon, împărțea 
dreptatea, înaintea lui au

David MANIU 
procuror-șef al Procuraturii 

locale Petroșani

„ (Continuare în pag. a 3-a) l.

Am cunoscut o fată, intr-un 
mic magazin. Tînără. Drăguță. 
Vindea nasturi. Nasturi de 
cămăși, mărunți, nasturi de 
balonzaide, de felurite 
libre", 
nasturi albi, nasturi negri, al
baștri, grena, bej și sinilii, 
nasturi... Pur și simplu — 
nasturi. O marfă care, să re
cunoaștem, deși posedă harul 
contabilicesc de a... încheia 
toate socotelile, nu provoacă 
— și, de fapt, nici nu poate 
să determine — în jur, în 
raionul respectiv, o atmosfe
ră ultra atrăgătoare, deosebit 
de destinsă și ispititoare, ca 
aceea din fața unui raft-dis- 
cotecă, de exemplu. Și totuși, 
mâinile fetei se mișcau rapid, 
amabilitatea-i creștea in ra
port direct proporțional cu 
sporirea clientelei și, pe față, 
zîmbetul îmbobocit delicat cu 
care-și intîmpina oaspeții, se 
desfăcea firesc, propulsat de-o 
lumină mare — ecusonul me
seriei mult îndrăgite. Am pri
vit-o îndelung, cu atenție. Nu 
știu ce-o fi crezut, prinzîn- 
du-mi privirea... Sint, însă, 
convins că nu se va supăra, 
aflind acum, că mă uitam la 
ea și mă gîndeam la... altele. 
Da, mă gindeam la atîtea alte 
fete, tot tinere, tot drăguțe, 
tot vinzătoare, in diverse ma
gazine — „pensionare" feri-

cite tronînd în decoruri dia
fane de lenjerie feminină, in 
împărății ale jucăriilor care 
împăienjenesc ochii copiilor, 
înaintea rafturilor 
jelor pentru cărți 
oricăror vîrste sau 
ciurile apetisante;

deam la 
drăguțe, 
magazine, care aidoma unor 
suverane prăfuite din isto
rie, nu coboară nicicum de 
la înălțimea tonului aferat, 
de stăpîne absolute... Care 
răspund, rind pe rînd, clien- 
ților cu un plictis demn de 
invidia chiar și a coanei 
Vet a lui Caragiale, cusînd 
mundirul lui Chiriac... Unele 
invocă o osteneală (nejusti
ficată) de ocnași epuizați, și 
se reped virulente in „musa
firi", ca furioasele păsări ale

atitea fete, tinere, 
tot vinzătoare, în

lui Hitchcock în uși și feres
tre, cu răspunsuri „tari", și 
monosilabice și echivoce... Al
tele te forțează să meditezi, 
în tihnă, la nemurirea sufle
tului, la avansarea în post la 
serviciu, la o superbă „Da
cie 1 300“, la o vilă cu tran
dafiri lingă Călimănești sau 
chiar la șirul neîntrerupt de 
victorii viitoare ale „Jiului", 
in timp ce ele, fetele, conti
nuă o „șuetă" de proporții, 
mușcă cu poftă dospită din 
sandvișuri dolofane, sau sint 
apucate brusc de reverii lungi, 
pe cite-un scaun ascuns ceva 
mai... la umbră. Sînt ji din
tre cele care fac monetarul 
cu cel puțin 20 de minute 
înainte de ora închiderii, ci
tesc încă o dată o scrisorică 
al cărei conținut le pare in
credibil etc... Mă gîndeam la 
toate aceste fete, pe care 
le-am cunoscut astfel, cu fețe 
ca de hîrtie creponată, cris
pate de supliciul meseriei, 
și-aș vrea să le întreb acum, 
aici, pentru că nu le înțeleg 
și țin neapărat să nu mor 
ignorant : Dacă ați fi puse să 
vindeți catran, fetelor, jerbe 
decolorate de roze artificiale 
pentru înmormîntări, cuie 
pentru sicrie sau piroane pen
tru cruci, ce-ați face, fete
lor ? I ?...

V. TEODORESCU

I 
t
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Steagul roșu PAI

In anul 305 al erei noastre 
au fost decretate 81 de „ca
noane", de o rigoare extre
mă, care pretindeau să pună 
puțină ordine în obiceiurile 
și moralitatea locuitorilor re
gatului Granada. Dar cel mai 
„crud" dintre toate s-a dove
dit a fi canonul 70 ce suna 
cam așa: „Este interzis tutu
ror femeilor să se 
Cea care va încălca 
fi aspru pedepsită".

Grecii și romanii,
nu ne îndepărta prea mult în 
timp, își reprezentau zeițele 
Olimpului împodobite cu un 
păr magnific și-și numeau 
muzele „zeițe cu frumoase

bucle". Importanța pe care 
cei din vechime o dădeau 
părului se manifestă și prin 
sacrificarea lui. în zilele de 
deliu și durere; era un gaj 
al pietății, al dragostei, al de-

Moda părului lung la femei 
a supraviețuit tuturor capri
ciilor secolelor. Frumusețea 
orientală, de asemenea, nu 
era concepută fără un păr 
„foarte abundent și străluci-

ISTORIA PARULUI LUNG
coafeze, 

legea va

pentru a
voțiunii.

După mitologie, istoria po
vestește și ea că, în Cartagi- 
na asediată, femeile își ofe
reau pletele pentru împleti
rea fringhiilor și parîmelor.

Ictor, care să coboare pînă 
genunchi"...

Dar secolul al XX-lea a dis
trus frumoasele construcții ca
pilare, deoarece un păr lung 
presupune o îndelungată și 
plictisitoare îngrijire.

tung sau scurt, părul feme
ilor "ja supraviețui oricum. 
Ce va deveni însă podoaba 
capilară a eternului ei tova
răș de viață ? Această pro
blemă nu pare să-i fi preo
cupat vreodată pe străbunii 
bărbaților de toate vîrstele... 
Și a trebuit să se aștepte al 
XX-lea veac, a doua lui ju
mătate chiar, pentru ca or
dinea să fie încălcată... Nu 
vom găsi însă nici un vers 
care să cînte părul bărbați
lor, chiar dacă este vorba de 
un păr îngrijit, bine 
nat și curat... ceea ce 
foarte greu de găsit

pieptă- 
este și 
astăzi.

E. D.

...IN S.U.A., la fiecare mi
nut părăsesc banda rulantă opt 
automobile, iar Ia fiecare mi
nut este furat un automobil ? 
Se așteaptă ca în acest an nu
mărul mașinilor furate să atin
gă cifra record de un milion.

STIATI CA* >

— Faceți extracții fără durere ?
— Nu întotdeauna. Ieri, de exemplu, mi-am luxat încheie

tura Ia o extracție, de™ și azi mă doare (!)

— Soră, apa din pahar e murdară...
— Doar n-o beți, doamne sfinte!, vă clătiți gura și-o a- 

runcați aici...

POPULAȚIA 
VIITORULUI

Copiii născuți iu cursul aces
tui an, dacă vor atinge vîrsta 
de 80 de ani, vor trebui să îm
partă pămîntu! și atmosfera îm
preună cu alte 15—20 miliarde 
de oameni, față de 3,6 miliar
de cit sînt în prezent, a infor
mat un reprezentant al Agen
ției suedeze pentru dezvoltare.

O asemenea stare de lucruri 
va exista dacă creșterea medie 
a ratei nașterilor de 1 la sută 
va fi atinsă pînă în anul 2000 
în toate țările din lume. Dacă 
această creștere este menținu
tă în continuare, globul pămîn- 
tese va trebui să „susțină", pes
te 250 de ani, o populație de 
80 miliarde de oameni.

Este, 
oare, 
ziarul 

mai 
important ?

Teama că televiziunea va 
transforma mulți cititori de zi
are in „spectatori" s-a dovedit 
a fi nejustificată. Acum ca și 
înainte, cotidianul figurează pe 
primul loc ca mijloc de infor
mare in masă, după cum a reie
și} dintr-un sondaj efectuat de 
institutul Wickert, din R.F.G. 
Ziarul a cîștigat chiar noi a- 
depți. 4 066 de locuitori ai Re
publicii Federale au fost între
bați ce ar alege dacă li s-ar 
pune la dispoziție doar un sin
gur mijloc de informație — zia
rul, revista ilustrată, radioul 
sau televiziunea ? 61 la sută 
dintre cei întrebați s-au pro
nunțat în favoarea ziarului. Nu
mai 18 la sută au declarat că 
nu se pot lipsi de televiziune, 
iar 13 la sută nu au vrut să re-‘ 
nunțe la revista ilustrată.

Intr-un articol scris pentru 
revista britanică de medicină 
legală „The Criminologist", 
medicul Thomas Stowell, aflat 
în al nouălea deceniu al vieții, 
redeschide vechea dispută în 
jurul identității celui care a 
intrat în istoria criminalisti- 
cii sub numele de ..Jack spin
tecătorul".

Cel care, în toamna anului 
1888, a înjunghiat în cartie
rul rău famat londonez East 
End, cu o abilitate care i-a a- 
tras sinistra poreclă, cinci ti
nere de moravuri îndoielnice 
aparținea unei „familii atît de

-----.♦---

CINE
A FOST 

JACK SPINTE
CĂTORUL ?

—♦—
sus-puse" încît poliția, deseo- 
perindu-1 în cele din urmă, 
a preferat să tacă și să cla
seze afacerea, afirmă bătrînul 
medic, în timpul copilăriei 
căruia au avut loc asasinate- 
le. Deși autorul articolului re
fuză să dezvăluie identitatea 
celui pe care îl numește „un 
moștenitor al puterii și al a- 
verii", o> altă publicație bri
tanică, „Sunday Times*, ajunge 
la concluzia că suspectul pre
zentat de Stowell avea tră
sături comune cu Edouard, 
duce de Clarence, nepot al 
reginei Victoria a Angliei și 
frate al regelui George al 
V-Iea. Ca și omul despre care 
vorbește chirurgul Stowell, 
ducele a murit tînăr, „în ur
ma unei maladii care î-a afec
tat echilibrul psihic", afirmă 
„Sunday Times". Oricum, du
pă aproape opt decenii noile 
speculații nu pot decît să a- 
ducă cel mult o sugestie în 
plus asupra identității sinis
trului personaj, care pare sor
tită să răraînă învăluită în 
mister.

Foto: V. IORDÂCHESCU
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...IN LUMEA întreagă există 
astăzi 251 000 de cinematografe, 
din care peste jumătate, și a- 
nume 140 900, în U.R.S.S. ? Po
trivit unor statistici ale 
U.N.E.S.C.O., în Europa* există 
62 000 de cinematografe,
S.U.A. — 18 600, în Asia
15 800, în America Latină 
8 400, în Africa 2 600.

■«WWWWW/WAWW.W

...REGIZORUL italian Pier 
Paolo Pasolini turnează la Roma 
un film după piesa de teatru a 
lui B. Brecht „Mama Curaj și 
fiii ei" ?_ Rolul titular îl va in
terpreta eîntăreața Maria Callas.

lantomă
De vreo 300 de ani, 

abilii englezi suportă 
Iile pentru repararea 
Eîlligham... care n-a existat ni
ciodată, 
gi nației 
care a 
ții* (a 
nar" ai
mă suplimentară 
10 șilingi pe an. 
mul britanic nu 
nici de data asta
oamenii știu foarte bine că un
deva în Lincolnshire nu există 
nici un castel, varsă în continu
are suma pentru fantomaticele 
reparații.

contribu- 
cheltuie- 

castelului

Castelul este rodul ima- 
regelui Carol al II-Iea, 
încasat pentru „repara
se citi „banii de buzu- 
majestății sale) o su- 

de 75 lire și 
Tradiționalis- 
se dezminte 

deoarece, deși

Polițist
corn

Cînd polițiștii dintr-o locali
tate din Austria au arestat o 
bandă de spărgători, mare le-a 
fost mirarea cînd printre aceș
tia au descoperit și un... inspec
tor al poliției criminale. Pentru 
suma de 1 000 șilingi acesta „du
cea la lucru" în mașina poliți
ei gangsterii complici. Uneori 
însă se întîmpla să-i și areste
ze, bineînțeles pe cei cu care 
nu ajungea la o înțelegere.

...Te-am visat azi noapte-n vis

Pe nesimțite, 
a prins să se resfire 
țesătura albă 
de zăpadă.
Soarele, 
fără odihnă-n fire, 
aurii,
întinsurile înnoadă.
Pe canavaua 
de lumină, 
din tainiți neștiute, 
se arată 
surîsul ghiocelului — 
victorie deplină 
a firii-nmiresmată.

I 
I

— Vai, dar nu măseaua aceea m-a durut!
— Răbdare, ajungem și la cele rele...

— Știi, tu, cînd am febră, noaptea, «i 
in gură !

— Ce noroc de mine că dorm... fără

dinții îmi clănțănesc 

ei!
Desene : Simion POP.

OMAGIU LUI
A dispărut unul din cei mai 

mari comici ai ecranului fran
cez — Fernandel.

Ultimul său film, „Don Camil
lo", pe care-1 turna în regia lui 
Christian Jacques, se apropia de 
sfîrșit. Intr-o zi, însă, Fernan
del n-a venit pe platoul de tur
nare — era bolnav — și filmări
le s-au oprit aici, pentru mo
ment și... pentru totdeauna.

S-a născut la Marsilia (8 mai 
1903), în familia unui cîntăreț 
de cafe-concert. Da vîrsta de 
15 ani, Fernand Constandin (a- 
cesta era numele său adevărat) 
era deja cunoscut în întreaga 
regiune marsilieză, jucînd în 
diferite trupe locale. In 1928, 
apare pentru prima dată în 
fața publicului parizian, la tea
trul „Bobino". Succesul este ră

sunător. Marc Allegret îl anga
jează imediat pentru un rol în 
filmul „Alb și negru". „Tran
dafirul d-nei Husson", unul din 
primele filme vorbite, care se 
turnează în 1931, îl consacră 
definitiv ca vedetă a ecranului.

Fernand Constandin devine 
și rămine pentru toți Fernandel. 
Pseudonimul are de fapt la o- 
rigine o glumă de familie. Soa
cra lui îl numea adesea „Fernand 
d’elle" (Fernand al fiicei sale — 
soțul fiicei ei). Lui Fernand îi 
vine ideea să transforme acest 
prenume banal intr-un pseudo
nim care va simboliza ulterior, 
pentru lumea întreagă, „provin
cialul" naiv și optimist.

Fernandel s-a lansat pe orbita 
marilor vedete. Turnează fără 
întrerupere — în medie trei 
filme pe an — pătrunde în lu-

mea marilor artiști, colaborea
ză cu ei, își face intrarea în 
teatru, regizează filme. Fernan
del este peste tot. Creațiile sale 
de debut — „Omul fără nume" 
(1932) „Cocoșul regimentului" 
(1933), „Ademai aviator" (1934), 
„Fernandel ginere" (1935), „O 
viață de cline" (1939), „Fiica 
fîntînarului" (1940) — au făcut 
epocă.

In 1949, întreprinde un turneu 
în America, după care, reîntors 
în Franța, își continuă seria 
turnărilor. In 1951, începe în 
Italia ciclul „Don Camillo" pe 
care-1 va încheia abia în 1965. 
Dar, între timp, „Inamicul pu
blic nr. 1" (1953), „Oaia cu cinci 
picioare" (1954), „Aii baba și cei 
40 de hoți" (1954), „Don Juan" 
(1955), „Fatru pași în nori" 
(1956), „Legea e lege" (1958), 
„Vaca și prizonierul" (1959), 
„Dracul și cele zece porunci" 
(1962) dezlănțuie în sălile de 
spectacol cascade de rîs. Publi

cul este îneîntat, regăsindu-se cu 
plăcere in acest actor care a- 
duce Ia Paris umorul provinci
al și. accentul sudului. Fernan
del se încadrează în categoria 
restrînsă de actori care, pe e- 
cran, indiferent că au sau nu 
ceva de spus, te determină să-i 
privești numai pe ei, să-i asculți 
doar pe ei. Fernandel își im
pune prezența. Tăcerea lui, e- 
zitările, inegalabilul său rîs, mut 
sau sonor, potrivit împrejură
rilor, captivează sălile de spec
tacol.

In 1964, ia ființă societatea 
GAFER. Fernandel, asociat cu 
Gabin, devine producătorul pe
liculelor în care continuă să a-

pară : „Vîrsta ingrată", „Rela- 
xează-te dragă", „Punga sau 
viața", „Călătoria tatălui", „O- 
mul cu Buickul".

... Și, totuși, intr-o zi din iar
na lui '71, spectatorii parizieni 
au trebuit să-și ia rămas bun 
de Ia dragul lor Don Camillo. 
Filmografia Fernandel s-a oprit 
aici. Peste 150 de filme, peste 
300 milioane de spectatori în 40 
de ani de carieră cinematografi
că. Sute de spectatori, nume
roase personalități au venit în 
acea zi de iarnă să aducă un 
ultim omagiu celui care a fost 
provincialul Fernandel — vîn- 
zătorul de bucurie.

C. E.

FERNANDEL

A?. •

III

Cîntecul 
balenei

Discul care a determinai < 
mare afluență de eumpărS* 
tori la începutul acestui aa 
la New York este intitula» 
„Cîntecul Balenei*. Succesul 
s-a datorat, pare-se, faptului 
că în înregistrarea sunetelor 
emise de acest cetaceu, unii I 
sînt dispuși să descifreze ce- 
va din muzica concretă. Spe
cialiștii nu înțeleg însă cum 
emit balenele sunete cînd le^ 
lipsesc coardele vocale...

Unde sînt 
jaguarii ?

Moda mantqurilor din piele 
de jaguar este cauza unei epi
demii grave apărută în Ama
zonia. Specialiștii Institutului a- 
meriean de boli tropicale din 
Panama au depistat că febra 
hemoragică, care a făcut 600 de 
victime în localitatea San Ra
mon (Bolivia), a fost provocata 
de o zoonoză (maladie comună 
oamenilor și animalelor) răspân
dită de șobolanii care au infes
tat orașul. Iar dușmanii șobo
lanilor erau jaguarii, vînați pen
tru mantourile la modă...

Trepanare 
în epoca 
bronzului

Specialistul sovietic Vilis De- 
runls, din Letonia, a stabil' că* 
acum 3000 de ani, pe actualul 
teritoriu al republicilor baltica 
se practica trepanarea craniu
lui. Studiind clișeele radiogra- 
fice efectuate pe un craniu din 
epoca bronzului, descoperit în 
această regiune, Vilis Derums 
a observat o cicatrice care a- 
testă că craniul fusese deschis,

Hotărîre 
judecătorească

Un tribunal italian a respins 
acțiunea unui client pe care un 
frizer l-a abandonat, tuns pe 
jumătate, exact în clipa înce
perii unei greve. Tn hotărîrea 
tribunalului se spune că dreptul 
de a fi tuns și pe cealaltă ju
mătate a capului nu constituie 
un drept cetățenesc fundamen
tal.

î
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' Lucrările Congresului nostru, 
înalt forum al reprezentanților 
oamenilor muncii, al sindicate
lor din țara noastră se apropie 
de sfîrșit.

In cele cinci zile de lucrări 
rodnice, participanții la Con
gres au făcut bilanțul activită
ții desfășurate de organizațiile 
sindicale în ultimii cinci ani. 
Evidențiind activitatea rodnică 
a sindicatelor, congresul a a- 
nalizat cu exigență, în spirit 
critic și autocritic, activitatea 
desfășurată pînă în prezent, 
stabilind rolul și locul sindica
telor în etapa actuală de dez
voltare a țării, sarcinile ce re
vin sindicatelor pentru înfăp
tuirea programului elaborat de 
C.ongresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român pentru 
construirea societății socialiste, 
multilateral dezvoltate în patria 
•noastră. Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor a relevat 
uriașa activitate creatoare des
fășurată sub conducerea Parti
dului Comunist Român, de e- 
roica noastră clasă muncitoare, 
de masele largi ale oamenilor 
muncii, în care se află încor
porată și contribuția adusă de 
sindicate la construcția econo
mică și social-culturală, la 
munca de conducere a țării, la 
remarcabilele realizări obținute 
In opera de edificare a noii 
orânduiri sociale, de ridicare a 
bunăstării întregului popor.

Congresul nostru și-a desfă
șurat lucrările în 
largi democrații 
sindicale, generată 
înnoitoare, inițiată 
tă de Partidul Comunist Ro
mân pentru continua perfecțio
nare a vieții economice și so- 
cial-politice, pentru dezvoltarea 
societății noastre socialiste.

Cred că sînt în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor, să 
apreciem valoarea deosebită a 
dezbaterilor care au avut loc 
In cadrul Congresului — atît în 
ședințele plenare, cît și în co
misiile pe probleme — dezba
teri caracterizate printr-o înaltă 
ținută politică, combativitate și 
inițiativă, responsabilitate, care 
■demonstrează creșterea maturi
tății politice și competența cla
sei muncitoare — clasă condu
cătoare a societății —, și a tu
turor oamenilor muncii din ța
ra noastră, proprietari ai mij
loacelor de producție, principali 
făuritori ai bunurilor materiale 
și spirituale, care au devenit 
In anii socialismului, pentru 
prima oară și pentru totdeauna, 
«ub conducerea partidului nos
tru comunist, stăpîni ai patriei 
lor.

Dezbaterile în cadrul Con
gresului reprezintă o manifes

spiritul unei 
muncitorești, 
de acțiunea 
și promova

(Urmai* din pag. 1)

să și eficientă a oamenilor 
muncii la conducerea societății, 
constituind cadrul de desfășu
rare organizată a consultării 
maselor, de dezbatere a tuturor 
problemelor construcției socia
liste. Participanții la Congres 
consideră ca o obligație fun
damentală a Uniunii Generale 
a Sindicatelor, a uniunilor pe 
ramuri, a tuturor sindicatelor, 
stimularea și valorificarea ini
țiativei creatoare a maselor, în 
vederea îndeplinirii exemplare 
a planului de stat pe întreaga 
economie, pe fiecare ramură și 
fe>f. aprindere.

Dezbătînd pe larg sarcinile 
ce revin sindicatelor pentru 
continua dezvoltare a bazei ma
teriale a societății, pentru creș
terea avuției naționale — con
diție esențială a ridicării ni
velului de trai al celor ce mun
cesc — sindicatele vor acorda 
atenția necesară problemelor 
sociale, de viață și de muncă 
ale clasei muncitoare, ale tu
turor salariaților, militînd pen
tru realizarea politicii partidu
lui și statului în acest dome
niu, preocupîndu-se consecvent 
de promovarea principiilor 
dreptății și echității sociale, fo
losind posibilitățile ample crea- 

(Urmare din pag- 1)

nerale a Sindicatelor din Ro
mânia, din care fac parte 225 
membri și 79 membri supleanți, 
și Comisia centrală de cenzori, 
alcătuită din 35 de membri.

S-a anunțat apoi că in pri
ma ședință plenară, Consiliul 
Central al U.G.S.R. a ales Co
mitetul Executiv, format din 
45 de membri, precum și Bi
roul Executiv, alcătuit din pre
ședinte, șapte vicepreședinți și 
trei secretari.

Președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a fost 
ales, în unanimitate, tovarășul 
VIRGIL TROFIN, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.

Alegerea președintelui Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ-

a democrației

oamenilor 
conducerea vieții e- 

sociale și politice în 
Socialistă România, 
să-mi permiteți ca

asentimentul 
asigurăm Co
al Partidului 
care 
clasa

reunesc
munci-

vor

tare grăitoare 
noastre muncitorești, a demo
crației socialiste, o expresie a 
participării largi a 
muncii la 
conomice, 
Republica

Vă rog 
exprimînd gîndurile noastre, ale 
celor prezenți și ale tuturor 
celor pe care-i reprezentăm la 
acest Congres, să adresez încă 
o dată un cald și tovărășesc 
cuvînt de sinceră mulțumire 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
pentru grija manifestată față de 
activitatea sindicatelor, pentru 
îndrumările deosebit de prețioa
se date cu privire la locul, ro
lul și atribuțiile sindicatelor 
în societatea noastră socialistă. 
Cred că sînt în 
dumneavoastră să 
mitetul Central 
că sindicatele — 
în rîndurile lor 
toare, masele de oameni ai mun
cii din țara noastră 
munci cu perseverență și devo
tament pentru a aplica în viața 
și activitatea organizațiilor sin
dicale suflul înnoitor recoman
dat de partid pentru îmbună
tățirea întregii noastre activi
tăți, pentru creșterea aportului 
sindicatelor la înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor, care a demon
strat încă o dată coeziunea și 
unitatea națiunii noastre socia
liste, a fost în același timp o 
puternică manifestare a unită
ții de granit a întregului nostru 
popor în jurul partidului, a Co
mitetului său Centra], în frunte 
cu secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sindicatele din România, toți 
oamenii muncii văd în Partidul 
Comunist Român centrul vital 
al vieții întregului popor, văd 
în conducerea politică de către 
partid principiul fundamental 
și chezășia îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor mari și de răs
pundere ce revin sindicatelor.

Congresul nostru a aprobat, 
în unanimitate, Raportul de ac
tivitate al Consiliului Central, 
Statutul-cadru al sindicatului, 
Statutul-cadru al Uniunii sin
dicatelor pe ramură de acti
vitate, Statutul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România și Sta
tutul organelor teritoriale ale 
sindicatelor. Au fost adoptate, 
de asemenea, în unanimitate, 
Rezoluția Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor și un 
număr de moțiuni în care este 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român

celor ce

nostru, 
dumnea- 
tovarășe 
sindica- 
tot mai

te de orînduirea socialistă pen
tru creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a 
muncesc.

Asigurăm Partidul 
Comitetul Central, pe 
voastră personal, 
Nicolae Ceaușescu, că 
tele își vor îndeplini 
bine sarcinile deosebit de în
semnate ce le revin în forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, 
în educare, acestora în spiritul 
idealurilor comuniste, folosind 
mai eficient baz.a materială de 
care dispun, pentru a cuprinde 
în sfera muncii educative, ma
sa largă a salariaților, tineretul 
muncitor.

Sindicatele vor contribui mai 
susținut 
fundarea 
muncii a 
tale ale 
statului, 
maselor devotamentul fără mar
gini față de patrie și partid, 
față de cauza socialismului, vor 
educa masele în spiritul inter
naționalismului socialist.

Aplicînd consecvent politica 
externă 
Român, 
noastră 
și în viitor relațiile 
rale de colaborare și 

ta însușirea și apro- 
de către toți oamenii 
principiilor fundamen- 
politicii partidului și 
vor cultiva în rîndul

și Partidului 
sindicatele 

vor extinde

Comunist 
din țara 
și adînci 
multilate- 
co operare

sa ședință, Comisia 
cenzori a ales pre- 
tovarășul CSUPOR

VIRGIL TROFIN a 
cuvîntul de închi

nia și a celorlalte organe de 
conducere a fost primită cu vii 
și îndelungi aplauze.

In prima 
centrală de 
ședințe pe 
LUDOVIC.

Tovarășul 
rostit apoi 
dere a Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, Congresul a hotărît 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Scrisoarea, citită 
la tribuna Congresului, a fost 
aprobată cu ovații puternice, cu 
aplauze prelungite. Delegații și 
invitații scandau : „P.C.R. —
P.C.R." !, „Ceaușescu,— P.C.R.!“.

(Agerpres) 

pentru activitatea de 
sindicatelor din țara 
Aplicarea cu consec- 
viață a hotărîrilor 
va duce, fără îndo- 
înlăturarea lipsurilor,

exprimată poziția sindicatelor 
din țara noastră față de prin
cipalele probleme internaționale 
care confruntă astăzi omenirea.

Considerăm toate aceste do
cumente ca fiind de o valoare 
deosebită 
viitor a 
noastră, 
vență în 
adoptate 
ială, la 
la întărirea și dezvoltarea de
mocrației muncitorești, a auto
nomiei sindicale, la participarea 
și mai efectivă a sindicatelor 
la întreaga viață economică și 
politică a țării. Apreciem că 
modul cum a fost pregătit Con
gresul, larga dezbatere a docu
mentelor în organizațiile sindi
cale și în presă, spiritul de 
înaltă exigență, combativitate și 
responsabilitate în care s-au 
desfășurat lucrările Congresului, 
constituie primii pași pe calea 
înfăptuirii liniei înnoitoare me
nite să asigure înfăptuirea a- 
tribuțiilor de mare responsa
bilitate care revin sindicatelor 
în societatea noastră socialistă. 
Este necesar ca Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, uniunile pe 
ramuri de activitate, sindica
tele din întreprinderi și insti
tuții, organele teritoriale ale sin
dicatelor să treacă de îndată 
la înfăptuirea hotărîrilor adop
tate de Congres, să-și organi
zeze și să-și desfășoare întreaga 
activitate în spiritul și pentru 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate 
de Congresul nostru.

In întreprinderi, instituții, în 
toate sectoarele vieții economice 
și spirituale să muncim în așa 
fel îneît să obținem succese cît 
mai însemnate în înfăptuirea 
planului de stat pe acest an, să 
întâmpinăm glorioasa aniversare 
a semicentenarului Partidului 
Comunist Român cu noi reali
zări în toate 
vitate.

In plenul 
lucrările pe 
numeroase observații critice și 
propuneri. Ne exprimăm con
vingerea că toate conducerile 
unităților economice și social- 
oulturale, ministerele și insti
tuțiile centrale, nu numai că 
vor studia cu atenție aceste 
propuneri dar, conform legilor 
țării și pe baza practicii ini
țiate și promovate de partid, 
vor trece de îndată la rezol
varea lor concretă. Și dacă noi 
am adoptat și înscris în hcrtă- 
rîrile Congresului 
a informa oamenii 
pra modului cum 
propunerile făcute 
rile generale ale 
credem că este necesar ca or- 

domeniile de acti-

Congresului și în 
comisii s-au făcut

practica de 
muncii asu- 

se rezolvă 
în adună- 
salariaților,

cu sindicatele din toate statele 
socialiste, cu sindicatele din ță
rile capitaliste și din cele în 
Curs de dezvoltare; vor milita 
neobosit pentru întărirea uni
tății de acțiune și solidarității 
clasei muncitoare din întreaga 
lume în lupta pentru apărarea 
intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, împotriva exploatării 
și asupririi, a imperialismului 
și colonialismului, pentru trium
ful păcii, libertății și indepen
denței popoarelor.

Insușindu-ne întrutotul orien
tarea dată activității sindicate
lor de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, vă 
asigurăm că vom acționa cu ho
tărîre și perseverență pentru 
dezvoltarea democrației sindi-
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i care
copil.
seama

Solomon

două femei 
același 

da : 
copilul

re- 
Ne- 
cui

venit 
vendicau 
putîndu-și 
aparține
a recurs la un șiretlic : hotărî 
să se taie copilul în două, pu- 
nînd astfel, la încercare, dra
gostea maternă. Disperată, una 
din cele două femei îl imploră 
pe rege să nu facă acest lucru 
oribil spunîndu-i că cedează 
copilul, celeilalte femei. Solo
mon a înțeles, astfel, cine este 
adevărata mamă și i-a dat co
pilul. Cu această judecată — 
devenită celebră — Solomon a 
intrat în legendă ca „înțelep
tul Solomon", apreciere, pe 
care nu o poate egala nici un 
titlu științific sau academic. 
De ce însă faimoasa judecată 
este un model ? Cu toate limi
tele ei — a avut loc cu 3000 
de ani în urmă — această ju
decată satisface atît exigența 
științifică cît mai ales pe cea 
etică. Stratagema lui Solomon 
are o dublă valoare științifică : 
una metodologică — ca proce
deu de investigare a adevă
rului — și una psiho
logică — de cunoaștere a 
sufletului omenesc — an
ticipând, mental, pe baza 
acestei cunoașteri, modeto de 
comportament ; reacția diferi
tă a celor două mame. Adevă
rul i s-a descoperit deci prin 
cunoaștere — singura cale de 
acces spre esența lucrurilor. 

ganele colective de conducere 
ale Uniunii Generale a Sindica
telor, împreună cu ministerele, 
să informeze oolectivele de oa
meni ai muncii și opinia pu
blică asupra rezolvării proble
melor ridicate în aoest înalt 
forum al oamenilor muncii, al 
sindicatelor din România.

Compoziția noului Consiliu 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, ales azi de Con
gres, compoziția organelor exe
cutive ale Consiliului Central 
— din care fac parte mulți to
varăși care lucrează nemijlocit 
în producție — ne dau certi
tudinea să afirmăm în fața 
dumneavoastră că avem toate 
condițiile pentru ca în viitor, 
ținînd seama de criticate aduse 
în Congres, să îmbunătățim sub
stanțial activitatea Consiliului 
Central și să justificăm pe de
plin încrederea care ne-ați a- 
cordat-o.

Stimați tovarăși,
Am avut bucuria de a primi 

ca oaspeți la Congresul nos
tru un mare număr de dele
gații sindicale de peste hotare, 
reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale din toate țările so
cialiste frățești, precum și ai 
organizațiilor sindicale prietene 
din majoritatea țărilor Europei, 
Africii, Asiei și Americii La
tine. Permiteți-mi, dragi tova
răși, ca în numele dumneavoas
tră, în numele tuturor oame
nilor muncii din România or
ganizați în sindicate, să exprim 
calde mulțumiri oaspeților noș
tri pentru participarea la lucră
rile Congresului și pentru cu
vintele de salut și apreciere 
rostite la adresa oamenilor mun
cii din patria noastră, la adresa 
sindicatelor din România. Vă 
asigurăm, dragi oaspeți de peste 
hotare, că sindicatele din Ro
mânia vor milita în continuare 
cu energie, pentru promovarea 
relațiilor de strînsă prietenie 
cu sindicatele și oamenii muncii 
din toate 
țești, din 
indiferent 
nomică și 
za respectării 
mestecului în 
întrajutorării 
lidarității de 
nală. Congresul nostru a de
monstrat în mod elocvent cît 
de necesar este ca organizațiile 
sindicale din întreaga lume — 
indiferent de afiliere — să ac
ționeze în comun pentru pro
movarea și rezolvarea interese
lor clasei muncitoare, a pro
gresului social, pentru întări
rea solidarității internaționale, 
pentru apărarea suveranității și 
independenței naționale a po

țările socialiste fră- 
toate statele lumii, 

de orînduirea lor eco- 
social-politică, pe ba- 

principiilor nea- 
treburile interne, 
tovărășești și so- 
clasă internațio-

cale și muncitorești, pentru îm
bunătățirea stilului și metodelor 
de lucru ale sindicatelor, bizu- 
indu-ne în toate măsurile ce le 
vom lua pe experiența și înțe
lepciunea clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii.

Exprimînd voința și hotărîrea 
clasei muncitoare, a tuturor sa
lariaților, Congresul sindicalelor 
se angajează să aducă în noul 
cincinal o contribuție și mai 
substanțială la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare econo
mică, socială și culturală a pa
triei.

Considerînd hotărîrile Congre-

CONGRESUL UNIUNII
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Putea fi însă și un alt adevăr i 
unul formal, o aparență de a- 
devăr, în cazul în care și-ar 
fi format altfel convingerea. De 
pildă, pe baza unor asemănări 
frapante, dar întâmplătoare, 
dintre copil și una din cele 
două femei, sau pe calea, atît 
de relativă, a unor martori „de 
profesie". O asemenea judeca
tă, tehnico-formală ar fi fost 
și ea o judecată. Dar nu una 
adevărată și mai ales, nu una 

JUDECATA LUI SOLOMON
dreaptă. Sub acest aspect, ju
decata lui Solomon capătă di
mensiuni etice, prin umanis
mul ei : un înalt spirit de răs
pundere și o caldă grijă pă
rintească pentru soarta copilu
lui.

Din păcate, această judecată 
faimoasă, denaturată ulterior 
de formalism, a născut un 
monstru : solomonismul, e ju
decată aparent adevărată și, 
formal corectă, o hotărîre pri
ceput motivată care nu rezol
vă însă cazul în sine ci dosa
rul. Judecata lui Solomon în
semna adevăr relevat, pătruns 
de spiritul dreptății ; solomo
nismul este o judecată în care 
adevărul formal — produs al 
unei tehnici juridice abile — 
este o judecată neadevărată și, 

poarelor care luptă împotriva 
exploatării capitaliste, a impe
rialismului și colonialismului, 
pentru menținerea și apărarea 
păcii în lume.

Participarea unui număr atît 
de mare de delegați ai orga
nizațiilor sindicale la Congresul 
nostru și diversitatea orientă
rilor lor, ilustrează că această 
unitate de acțiune este posi
bilă, este pe deplin realizabilă, 
și de aceea Uniunea Generală 
a Sindicatelor va milita în con
tinuare pentru realizarea aces
tui deziderat major a! mișcării 
sindicale mondiale.

Vă rugăm, stimați tovarăși, 
ca. o dată înapoiați în patrie, 
să:, transmiteți oamenilor mun
cii din țările dumneavoastră, 
sindicatelor și conducătorilor lor 
un călduros și frățesc salut din 
partea oamenilor muncii din 
România, însoțit de urarea de 
noi succese în lupta pentru 
construirea socialismului și co
munismului, de asigurarea de
plinei noastre solidarități în 
lupta pentru cucerirea unor 
condiții de viață și de muncă 
mai bune, în lupta împotriva 
exploatării capitaliste și a 
gresiunii imperialiste.

Stimați tovarăși delegați 
invitați,

Cu experiența acumulată 
nă acum, conștienți de măreția 
obiectivelor pe care le avem 
de înfăptuit în opera de edi
ficare a societății noastre so
cialiste multilateral dezvoltate, 
încrezători în capacitatea și 
priceperea de care dispune po
porul nostru, oamenii muncii 
din patria noastră au pornit 

,cu nestăvilit entuziasm la în
deplinirea noului cincinal.

Cred că sînt în asentimen
tul dumneavoastră, al tuturor 
delegaților și invitaților, al mi
lioanelor de oameni ai muncii 
organizați în sindicate pe 
îi reprezentăm în acest 
greș, să ne luăm încă o 
angajamentul solemn în 
întregului nostru popor, în fața 
partidului comunist și a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune toate eforturile, întreaga 
noastră capacitate de muncă și 
pricepere în slujba clasei mun
citoare, a poporului român, 
pentru consolidarea și apăra
rea cuceririlor obținute, pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
economiei noastre naționale, 
pentru ridicarea continuă a ni- 

; voiului de trai material și spi- 
| ritual al celor ce muncesc, pen- 
< tru înflorirea continuă a țării, 

pentru triumful socialismului și 
comunismului în scumpa noas
tră patrie — Republica Socia
listă România.

care 
Con- 
dată 
fața

I

sului nostru ca un început al 
procesului de perfecționare con
tinuă a muncii sindicatelor, vom 
milita fără preget pentru ca 
întreaga activitate a organelor 
și organizațiilor sindicale să fie 
străbătută de suflul înnoitor 
promovat de partid în întrea
ga viață a țării, devenind un 
factor activ, dinamic și eficient, 
în ridicarea patriei pe trepte 
tot mai înalte de civilizație, 
progres social și bunăstare, pen
tru făurirea societății socialiste 
și comuniste în scumpa noastră 
patrie Republica Socialistă Ro
mânia.

GENERALE A SINDICATELOR

mai ales, nedreaptă. Solomonis
mul este formalism de diferite 
nuanțe și surse : din rutină 
profesională, comoditate, igno
ranță, dezinteres sau pripeală. 
Cînd este deliberat, solomonis
mul reprezintă expresia cea 
mai inumană a formalismului. 
In această formă, el este un 
produs tipic al justiției trecu
tului.

Să confruntăm însă modelul 
cu... copiile sale și să vedem

cît de mult îi seamănă ele. Cu 
alte cuvinte, după ce am vă
zut judecata lui Solomon să 
vedem și... reversul ei i solo
monismul unor judecăți.

•< Aspectul cel mai negativ 
ni se pare a fi reîncredințarea 
repetată a minorului, dăunătoa
re prin faptul că-1 obligă la 
restructuări continue privind 
modelele educative, deprinderi
le și obișnuințele, condițiile de 
trai, sistemul de relații etc. 
Tipic în acest sens este cazul 
minorilor Horincar din Vulcan. 
Astfel, în 1966 cei doi minori 
au fost încredințați tatălui, dar 
îngriijiți de bunici ; în 1967, sînt 
încredințați mamei (fără obli
garea tatălui la pensie de în
treținere, ca urmare a unei tran
zacții între părinți) ; în 1968, 
respingîndu-se cererea tatălui
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8,45 Deschiderea 
Gimnastica 
neață.

9,90 Matineu duminical pen
tru copii.

10,00 Viața satului.
11.30 Albumul compozitorilor 

români : Tiberiu Bredi- 
ceanu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Revista 
operetei (II). Pagini în
drăgite din operete cla
sice și moderne într-un 
film al Televiziunii din 
R.D.G.

■13,15 Fotbal : Sport Club Ba-

Izvorul forței și capacității
de acțiune a partidului

(Urmare din pag. 1)

Potrivit concepției partidului 
nostru, unitatea de monolit a 
rîndurilor sale, îndeplinește și 
o importantă funcție politică și 
socială. In acest context, unita
tea de voință și de acțiune a 
partidului se manifestă ca prin
cipal catalizator al unității cla
sei muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii, al coeziunii moral- 
politice a poporului în lupta 
pentru apărarea cuceririlor re
voluționare, a suveranității pa
triei, pentru făurirea societății 
socialiste și comuniste.

Viața practică socială atestă 
că unitatea partidului exercită 
o influență hotărîtoare asupra 
unității clasei muncitoare, de
termină înfăptuirea rolului ei de 
clasă conducătoare în revolu
ția și construcția socialistă. Re- 
ferindu-se la această problemă 
Lenin spunea că unitatea pro
letariatului este o condiție ne
cesară a victoriilor lui, că uni
tatea proletariatului nu este 
posibilă fără unitatea partidu
lui său.

Experiența demonstrează că 
în procesul revoluției, al edifi
cării socialismului în țara noas
tră, clasa muncitoare, acționând 
cu rîndurile strîns unite, con
dusă de partid, s-a dovedit la 
înălțimea misiunii sale istorice 
de forță socială conducătoare, 
capabilă să unească, să antre
neze și să ducă după sine ță
rănimea, intelectualitatea, pe 
toți oamenii muncii la cuceri
rea puterii politice, la opera de 
construcție socialistă.

In condițiile actuale, cînd spo
rește rolul conducător al parti
dului, rolul clasei muncitoare, 
al maselor în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, coeziunea rîndurilor 

de reîncredințare, copiii rămîn 
la bunica după nu..a, m vîrstă 
de 68 de ani; in 1969 in urma 
unei tranzacții între taiăl mi
norilor și mătușa acestora (ca
re îngrijea, de fapt, copiii) a- 
ceștia sînt reîncredințați tatălui.

Deși fiecare încredințare. în 
parte — cu dosarul ei ar putea 
fi o judecată corectă (cel puțin 
formal), tratarea cazului — ca 
problemă în site — poartă am
prenta solomonismului. O insu

ficientă cunoaștere a cazului — 
în parte datorită și calității 
slabe a anchetelor sociale în
tocmite de autoritatea tutela
ră — concesiile făcute de in
stanță spiritului de tîrguială al 
părților, în detrimentul unor 
interese ale minorilor, ca și 
lipsa de continuitate a judecă
ții (de fiecare dată, alt judecă
tor) explică acest cerc vicios t 
readucerea minorilor, după pa
tru ani, tot în casa tatăiui. Au 
folosit însă, minorilor, aceste 
continue restructurări in modul 
lor de viață?!

Intr-un alt caz — privind 
pe minorii Radu și Victoria 
Drăgușanu din Petrila — solu
ția instanței păcătuiește prin 
criteriile subiectiviste avute în 
vedere : dorința minorilor și tin 
acord al tatălui, necenzurate
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cau — C.F.R. Timișoara. 
Transmisiune directă de 
la Bacău.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Studioul „N“. Invitatul 
emisiunii : scriitorul Ma
rin Preda.
Emisiune-concurs : „Un- 
de-i greșeala ? Dome
niile : Istorie, energeti
că, filatelie, construcții 
navale, astronomie, geo
logie, sport.
Voci tinere : Paula Stăn- 
ciulescu, Gabriela Stă- 
nescu, Tatiana Ghenu- 
che, Mariana Milea. 
1 001 de seri. 
Telejurnalul de scară. 
50 de ani, in 50 de e- 
vocări — anul 1933. Pro
cesul de la Craiova.
Film artistic : „O sută 
de băieți și o fată" — . 
comedie muzicală. Pre- ' 
mieră pe țară, 
întâlnire pe platou cu 
Nicolae Heriea, Ion Voi- 
cu, Stela Popescu, Ște
fan Bănică ș. a. 
Telejurnalul de noapte. 
Duminică sportivă.

r

partidului capătă o importanță 
deosebită. înfăptuirea rolului 
conducător al partidului la ni
velul cerințelor și exigențelor 
etapei pe care o parcurgem, 
crearea tuturor condițiilor pen
tru manifestarea plenară a per
sonalității umane, a participă
rii conștiente și mai active a 
maselor în frunte cu clasa 
muncitoare la conducerea tre
burilor de stat, la elaborarea, 
și înfăptuirea deciziilor de im
portanță națională și locală, la 
perfecționarea întregii vieți so
ciale, în esență la transpune
rea în viață a vastului program 
elaborat de Congresul al X-lea, 
impune în mod obiectiv întă
rirea continuă a unității clasei 
muncitoare, a avangărzii sale.

Partidul comunist înregimen
tează în rîndurile sale cele mai 
înaintate elemente din rîndu
rile clasei muncitoare, țărăni
mii și intelectualității, a tuturor, 
categoriilor de oameni ai mun
cii, fără deosebire de naționa
litate. Aceasta este premisa so
cială care amplifică capacitatea 
partidului de a cunoaște în mo
dul cel mai profund aspira
țiile, interesele, gîndurile po
porului, de a exprima cît mai 
complet și a îmbina în modul 
cel mai armonios interesele 
specifice ale tuturor claselor și 
categoriilor sociale. faptul că 
cei peste două milioane de co
muniști reprezintă o zecime din 
populația țării și un procent 
cu mult mai ridicat raportat 
la populația adultă activă, că 
ei reprezintă floarea națiunii 
noastre socialiste, care gindesc, 
judecă și acționează unitar, se 
răsfrînge asupra întregului po
por, radiază lumină și energie 
în toți porii vieții sociale, de- 

3
suficient. Astfel, după o primă 
încredințare — cu ocazia di
vorțului părinților — prm care 
băiatul era încredințat tatălui, 
iar fata — mamei (după dorin
ța lor. dar contrar opiniei -auto
rității tutelare), la numai cîteva 
luni după aceea minorii sînt 
reîncredințați mamei. Cu acest 
prilej s-a constatat că minorul 
Radu deși fusese, așa cum s-a 
arătat, încredințat tatălui, a 
rămas de fapt, cu vo:a acestuia, 

la mamă. Deci prima încredin
țare a avut un caracter pur 
formal, cu contribuția autorită
ții tutelare și a tatălui minori
lor. Solomonică era și despăr
țirea fratelui de soră (după 
mulți ani de conviețuire), prm 
încredințarea minorei, mamei, 
pe motivul că „este fată și es
te aproape de majorat". Cri
teriile — dacă se pot numi ast
fel — nu sînt de loc convingă
toare.

•■ Există și cazuri în care 
starea de fapt reținută de in
stanță nu este cea reală, cores
punzătoare datelor culese în 
teren, ceea ce face ca hotărîrea 
să nu reflecte adevărul. De pil
dă, în dosarul de divorț David 
și Lenuța Ban din Lupeni, cei 
doi minori (de 15, respectiv, 
12 ani) au fost încredințați ma-

Concurs !
k

Mărețul eveniment al sărbă
toririi semicentenarului creării 
P.C.R. prilejuiește o variată 
gamă de manifestări cu tural- 
artistice, prin care sînt expri
mate sentimentele de prețu’ro 
și venerație a luptei comuniș
tilor pentru făurirea României 
socialiste. Printre acestea se 
numără și recentul concurs is- 
torico-geografic intitulat > „Lo
curi care evocă pagini glo
rioase din Lupta P.C.R." — 
organizat de Casa de copii-școa- 
lă Uricani.

Pionierii claselor V-VIII, par- 
ticipanți la acest concurs, au 
avut prilejul șă-și manifesta 
nu numai cunoștințele acumu
late în școală ci și dragostea 
și devotamentul față de P.C.R* 
gloriosul conducător al popo
rului nostru pe drumul socia-' 
lismului.

termină unirea maselor în ju
rul organizațiilor de partid pen
tru elaborarea și îndeplinirea 
acelorași decizii, au drept re
zultat acțiunea unitară pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

Coeziunea de nezdruncinat a 
rîndurilor partidului, întărirea 
continuă a acestei unități con
feră posibilitatea partidului să 
constituie nucleul în jurul că
ruia gravitează întreaga socie
tate, să se manifeste ca cen
tru) vital al întregului nostru 
sistem social căruia îi asigură 
reglarea dinamică și funcționa
rea optimă, să unească și să 
pună în mișcare întregul an
grenaj al orînduirii noastre so
cialiste, domeniul economic, so
cial politic și spiritual. Dato
rită unității sale de nezdrun
cinat, partidul se poate mani
festa ca factor politic funda
mental în structura sistemului 
de conducere al societății, poate 
să conducă din punct de ve
dere politic toate organismele 
și instituțiile economice și so
ciale ale statului, întregul sis
tem al democrației socialiste, 
toate forțele națiunii, pentru a 
acționa în mod unitar în direc
ția edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Unitatea socialistă a între
gului popor în jurul partidului 
are rolul unei puternice forțe 
motrice care accelerează dezvol
tarea socială. Unirea muncitori
mii, țărănimii, intelectualității 
și celorlalte categorii de oa
meni ai muncii fără deosebire 
de naționalitate, în jurul parti
dului. constituie factorul hotă- 
rîtor al marilor biruințe dobîn- 
dite de poporul nostru. întări
rea continuă a acestei unități 
reprezintă garanția sigură a 
mersului nostru înainte pe dru
mul socialismului. , 

tot

mei deși din ancheta socială 
rezulta o comportare ușuratică 
a acesteia, neglijarea învățăturii 
copiilor 
situație 
ficiente 
sociale, 
minorul 
a cerul 
unde se 
juns la concluzii 
realității și străine intereselor 
minorilor.

In fața acestor aspecte ne-, 
gative — expresii ale formâlis-' 
mului — o întrebare ni se parei 
a avea tîlcul e; cu valoare de 
comentariu ; oare. Solomon, 
așa ar fi judecat ?

Actul de justiție ca să 
ceea ce trebuie să fie — act 
Dreptate - 
dus la un 
„Nu este — 
vernargues 
dacă ai spirit vioi dar nedrept; 
un ceasornic este bun nu cînd 
merge iute, ci cînd merge re
gulat".

In retortele conștiinței omu
lui de lege, alături de inteli
gență trebuie să ardă și dra
gostea fată de om. Fără aceas
ta — fără grija părintească a- 
tunci cînd este vorba de mi
nori — legea dreptății rămîne 
fără roade. Căci dacă, așa cum 
s-a spus, adevărul este soare
le inteligenței, dreptatea este 
strigătul inimii, 
virtuții, ar mai rămîne 
din această lege a Sfintei Drep
tăți ? ,

ș.a. Instanța, reținând o 
de fapt -ai<ă probe su- 
și contrară anchetei 
și neținînd seama că 
Viorel (cel de 15 ani) 
să rămînă la tată — 
găsea din 1965 — a- 

neconformej

fie . 
de 

nu poate fi re- 
exercițiu cerebral, 
cum spunea Vau- 

- mare pricopseală

Fără aceste
ceva
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Tovarășul 
Gheorghe Radulescu 
și-a încheiat vizita 
în R. P. Chineză

PEKIN 27. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația guvernamentală 
română și-a încheiat vizita de 
prietenie în R. P. Chineză, fă
cută la invitația guvernului a- 
cestei țări, și sîmbătă a părăsit 
teritoriul chinez, plecînd spre 
patrie.

In decursul celor nouă zile, 
cît a durat vizita, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Corpi tetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, și persoanele 
care îl însoțesc au avut con
vorbiri cu conducătorii chinezi, 
finalizate prin semnarea unor 
acorduri privind livrarea de in
stalații în cadrul creditului fă
ră dobîndă acordat României 
de către China, la sfîrșitul a- 
nului trecut, și au vizitat ora-- 
șele Pekin, Nankin, Șanhai, 
Hancijou și Canton. Pretutin
deni, delegația română s-a bu

gasaesagQsa ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
MOSCOVA 27. — Cores

pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite i Un nou 
furnal puternic, al treilea, a 
intrat în funcțiune la marele 
centru siderurgic din Temir
tau (Kazahstan). Mecanismele 
au pus în mișcare cele cinci 
benzi lungi de 1,5 km, care 
au început să alimenteze fur
nalul cu cocs și minereu. 
Pentru o șarjă se încarcă în 
furnal 200 vagoane de mate
rie primă. Cupola de oțel a 
noului agregat are înălțimea 
unui bloc cu 24 de etaje.

Funcționînd cu aer suflat 
îmbogățit cu oxigen și praf 
de cărbune, furnalul a per
mis o creștere a temperaturii 
de topire a metalului cu 100 
de grade. El poate elabora 
14 șarje de fontă în 24 de 
ore.

■■■C■■■■■■■■■BM■■■■■■■■■GB■■■■■B■■■■■■■■■■■■■■■■■■■E

Comunicatul cu privire la vizita președintelui Tito in Italia
ROMA 27 (Agerpres). — La 

Roma a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita 
oficială a președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în 
Italia.

Părțile, relevă comunicatul, 
au căzut de acord că este ne
cesar să se depună în conti
nuare eforturi pentru consoli
darea atmosferei de încredere 
și destindere internațională, în 
scopul găsirii unor soluții co
respunzătoare crizelor care a- 
menință încă pacea în lume.

O preocupare latino-americană

Restabilirea relațiilor cu Cuba
HAVANA 27 (Agerpres). — 

Reluarea relațiilor diplomatice 
și comerciale cu Cuba a devenit 
în ultimele două săptămîni o

SPORT
Volei

Pe terenul de bitum al Li
ceului Vulcan s-a consumat 

* ultima întîlnire dintre echi
pa de fete a liceului din lo
calitate și echipa similară 
a Liceului Petrila, contînd 
pentru campionatul munici
pal. După un meci de mare 
luptă, evidențiind un surplus 

i de pregătire fizică și tehnică, 
î au învins liceenele din Petrila, 

pregătite de profesoara Iu- 
liana Pop — cu scorul de 
2—1. Aceasta dovedește că 
prima victorie a liceenelor 
din Petrila asupra colegelor 

, din Vulcan nu a fost întîm- 
f plătoare. Iată și cîteva evi- 
ț dențieri din această pasionan

tă finală : Elena Manea, Vîl- 
ca Bouleanu și Ileana Bucur 
(de Ia Petrila), Adriana Cor- 
ciani, Rodica Săpunaru și 
Zoia Vîjdea (de Ia Vulcan). 
Echipa de fete a Liceului 
Petrila a devenit astfel cam
pioană municipală a Văii Ji
ului pe acest an, spulberînd 
mitul invincibilității vulcă- 
nencelor. Ele vor participa 
la etapa județeană a liceelor, 
care va avea loc Ia Deva în 
luna aprilie.

I. IMLING

Popice
In penultima etapă a cam

pionatului municipal de po
pice au fost programate me
ciurile : Minerul Petroșani — 
Jiul Petrila și Minerul Vul
can — Parîngul Lonea. Pri
ma întîlnire a fost deosebit 
de disputată, de echilibrată, 
și a dat cîștig de cauză, du
pă măi multe răsturnări de 
rezultat, echipei Minerul Pe
troșani, aflată într-un evident 
progres l 5 029 p.d. — 5 022 
p.d. Cel mai bine s-au com
portat Ion Panța — 855 p.d., 
Ion Pop — 854 p.d.. Ion Scor- 
țea _ 843 p.d. (de la învin
gători), Ștefan Cozma — 859 
p.d., Mihai Torok — 856 p.d., 
Constantin Mihăilă — 846 
p.d, (de la învinși).

Staicu BALOI 

curat de o caldă ospitalitate din 
partea poporului chinez, ca o 
manifestare a sentimentului de 
prietenie care leagă cele două 
țări și popoare.

La plecare, în gara din Can
ton, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu și ceilalți membri ai de
legației române au fost salu
tați cu căldură de Kun Shi- 
ciuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, secretar al Comitetu
lui de partid al provinciei Gu- 
andun, prim-vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar pro
vincial, Cen Iu, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, secretar al Co
mitetului de partid provincial, 
și de alte persoane oficiale lo
cale, precum și de numeroși 
locuitori ai orașului, care au 
scandat pentru prietenia dintre 
cele două popoare, urînd drum 
bun delegației române.

Pînă la punctul de frontieră, 
oaspeții români au fost conduși* 
de Li Cian și de Li Lien-cin, 
director adjunct în M.A.E.

„Peste 58 000 000 kWțh de la 
începutul anului peste plan 
— două grame de cărbune e- 
conomisite la fiecare kW/h“. 
Ecuație ce reprezintă rezul
tatul inițiativei oamenilor

Știri din

din orașul Troițk, regiunea 
Celiabinsk. Angajamentul luat 
de colectivul acestui impor
tant centru energetic în cin
stea Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S. prevedea o mai 
bună folosire a combustibilu
lui la blocurile energetice de 
300 000 kW.

In prezent, cărbunele, îna

Este necesar să se facă totul, 
se arată în comunicat, pentru 
ca litigiile internaționale să fie 
rezolvate exclusiv prin mijloace 
pașnice și pentru a se renunța 
la folosirea forței și amenin
țării cu forța. Cele două părți 
și-au reafirmat încrederea în 
Națiunile Unite și au subliniat 
necesitatea întăririi rolului și 
eficacității Organizației Mon
diale și a realizării deplinei sale 
universalități.

Apreciind că tratatele înche
iate între R.F.G. și U.R.S.S. și 

preocupare importantă pentru 
cancelariile latino-americane, 
scrie Prensa Latina, într-un co
mentariu consacrat tendințelor 
noi care se manifestă în aceste 
țări în problema relațiilor cu 
Cuba. Consiliul Ministerial al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), programat să aibă loc 
la 14 aprilie la San Jose, în 
Costa Rica, a concentrat inte
resul asupra acestei probleme.

Prensa Latina reamintește 
faptul că conducătorii Cubei 
au repetat în numeroase ocazii 
permanenta dorință a țării de 
a relua relațiile cu acele gu
verne care promovează o poli
tică externă independentă. Du
pă ce arată că Chile este pri
ma țară latino-americană care 
a normalizat complet relațiile 
cu Cuba, agenția relevă fap
tul că această acțiune a impul
sionat tendința spre o nouă 
abordare a problemei relațiilor 
cu Cuba.

In unele țări latino-americane 
— scrie Prensa Latina — pro
blema restabilirii relațiilor cu 
Cuba s-a transformat într-un 
subiect important al dezbate

SUEDIA : Cvartetul muzical de chitariști „Family Four" va reprezenta Suedia la Festi
valul european de la Dublin, la 3 aprilie, cu melodia „Vita Vidder" a lui Hakan Elmquist. 

In foto : Cvartetul „Family Four".

Evenimentele
din Pakistan

KARACI 27 (Agerpres). — 
Postul de radio Karaci, citat de 
agențiile internaționale de pre
să, a difuzat sîmbătă un comu
nicat în care anunță oficial a- 
restarea lui Mujibur Rahman, 
liderul Ligii Awami, și a al
tor colaboratori apropiați ai a- 
cestuia. Autoritățile centrale 
pakistaneze au făcut cunoscut 
că au fost impuse restricții de 
circulație în orașele Chittan- 
gong, Khulna, Comilla, Silhuet, 
Barisal și Jesure și precizează 
că într-o serie de localități au 
loc incidente între armată și

inte de a fi introdus în cup
toare, este cu grijă fărîmițat 
pentru a i se folosi mai bine 
capacitatea calorică. Tocmai 
aceasta a determinat reduce
rea cantităților de combusti
bil la kW/h.• ★ •

Turbina de 508 000 kW, 
destinată celui de-al 11-lea 
agregat energetic al hidro
centralei de la Krasnoiarsk, 
a fost construită cu trei luni 
mai devreme de oamenii 
muncii de la uzina leningră- 
deană „Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S". Numai ro
torul uriașei turbine cintă- 
rește 240 tone. Aceasta este 
una din cele mai importante 
realizări ale oamenilor mun
cii din Leningrad în cinstea 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

între R.F.G. și Polonia consti
tuie o etapă importantă pe ca
lea destinderii și promovării 
coexistenței pe continentul eu
ropean, părțile își exprimă do
rința ca tratativele în problema 
Berlinului occidental, preeum și 
celelalte convorbiri în curs sau 
care trebuie să înceapă în Eu
ropa să fie încheiate cu succes, 
în scopul eliminării încordării, 
consolidării procesului de des
tindere și punerii bazei pentru 
relații egale în drepturi între 
toate popoarele europene.

rilor politice, determinînd reac
ția opiniei publice împotriva 
presiunilor externe de izolare 
a Cubei. Sînt relevate în con
text aprecierile unor publicații 
din Uruguay care au determi
nat la 11 martie pe subsecre
tarul de stat din Ministerul u- 
ruguayan al afacerilor exter
ne, Americo Pablo Ricaldoni, 
să pre’cizeze că țara sa „este 
gata să discute reintrarea 
Cubei în O.S.A., dacă o altă 
țară va face această propu
nere".

Referindu-se la reacțiile cer
curilor politice de la Washing
ton, Prensa Latina transmite 
că în capitala S.U.A. se consi
deră că se intensifică tendin
țele de „deteriorare a disci
plinei interne din cadrul O.S.A." 
și că în 1972 majoritatea țări
lor membre ale organizației se 
vor declara în favoarea resta
bilirii relațiilor cu Cuba. Agen
ția citează declarația unui re
prezentant oficial al O.S.A. ca
re a afirmat la 13 martie că 
„tendința țărilor latino-ameri
cane este în direcția unei nor
malizări progresive cu Cuba". 

populația care susține actul 
proclamării independenței Pa
kistanului de est. Intr-o emi
siune în limba engleză, postul 
de radio Karaci, citat de a- 
genția U.P.I., arăta sîmbătă că 
întreaga regiune de est se află 
sub controlul armatei și că 
viața revine la normal.

Paralel, însă, comunicatele di
fuzate de postul de radio ' al 
Ligii Awami, „Vocea Bangla 
Desh Liberă", citat de agen
țiile U.P.I., A.P. și Reuter, a- 
firmă că o mare parte din pro
vincia estică s-ar afla sub con
trolul forțelor conduse de Mu- 
.jibur Rahman. Intr-un mesaj 
difuzat sîmbătă, liderul Ligii 
Awami a dezmințit informa
țiile în legătură cu arestarea 
sa și afirmă că personal con
duce luptele împotriva armatei.

Instalarea 
noului 

președinte 
al 

Argentinei
BUENOS AIRES 27 (Ager

pres). — Generalul Alejan
dro Lanusse, șeful juntei mi
litare care a preluat puterea 
după destituirea, la 23 mar
tie, a generalului Levingston, 
a fost instalat vineri în func
ția de președinte al Argenti
nei. Un amendament adus 
joi așa-numitului „Statut al 
revoluției" stabilește că, pînă 
la alegerea unui președinte, 
conducerea să fie exercitată 
de către șefii celor trei ar
me care alcătuiesc junta, 
iar liderul acesteia — în 
persoana generalului Alejan
dro Lanusse — să-și asume 
funcții executive și legisla
tive. Se precizează însă că 
hotărîrile de o însemnătate 
deosebită vor fi adoptate 
cu acordul celorlalți doi 
membri ai juntei.

In ajunul instalării noului 
șef al statului, la Buenos 
Aires au fost anunțate o se
rie de măsuri care ar putea 
pregăti cadrul instituțional 
promis de junta după demi
terea lui Levingston. Reține 
atenția declarația noului mi
nistru de interne, Arturo 
Mor Roig, care a anunțat că 
„toate partidele politice ar- 
gentiniene, dizolvate după 
lovitura de stat din 1966 
soldată eu înlăturarea ulti
mului președinte ales, Artu
ro Illia, vor fi reabilitate". 
Guvernul generalului Lanus
se. a spus Roig, se află „în
tr-o etapă instituțională" ;ițir 
„schema politică a acestei e- 
tape cuprinde atît fostele 
partide cît și cele care ar 
putea fi create". A fost revo
cată .de asemnea. legea care 
stabilea un plafon maxim în 
privința majorării salariilor, 
revenindu-se astfel la situa
ția anterioară a negocierilor 
în cadrul aȘa-numitelor „co
misii paritare", unde patro
nii și sindicatele discută di
rect contractele colective de 
muncă pe acest an. Un pur
tător de cuvînt al Confede
rației generale a muncii a 
calificat această _ măsură 
drept „un pas pozitiv", deși 
sindicatele locale din orașul 
Cordoba, unde au fost înre
gistrate incidentele care au 
premers lovitura de stai, au 
anunțat că își vor continua 
lupta pentru a obține satis
facerea revendicărilor lor.

Sesiunea 
Comisiei 
Dunării

BUDAPESTA 27. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite: Intre 16 și 
27 martie, la Budapesta s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
29-a sesiuni a Comisiei Dună
rii. La lucrări au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
Comisiei Dunării : Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
România, Ungaria, U.R.S.S.

Sesiunea a examinat și a- 
doptat în unanimitate recoman
dări în prQblemele de naviga
ție, hidrotehnice, hidrometeoro- 
logice, statistice și financiare și 
a examinat o serie de infor
mări în probleme privind navi
gația dunăreană. De asemenea, 
sesiunea a adoptat documentele 
de organizare a Secretariatului 
Comisiei Dunării — problemă 
ce a figurat pe agenda Comi
siei Dunării ca urmare a ini
țiativei României.

Luptele din 
Cambodgia

PNOM PENH 27 (Agerpres). 
— In urma luptelor violente 
angajate în ultimele două zile 
cu trupele regimului Lon Noi, 
forțele cambodgiene de rezis
tență populară au ocupat o 
serie de poziții importante pe 
șoseaua nr. 4, iz-vlînd astfel- 
Pnom Penhul de portul Kom- 
pong Som, unde se află prin
cipala rafinărie din țară. In 
cursul luptelor, patrioții cam- 
bodgieni au capturat a mare 
cantitate de muniții de la con
voaiele militare inamice.

Ca urmare a blocării circu
lației pe șoseaua nr. 4, apro
vizionarea cu petrol a capita
lei cambodgiene a devenit o 
problemă extrem de dificilă.

-- <--
Noi incidente 
în Iordania

AMMAN 27 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că 
în orașul Irbid, situat la 80 
de kilometri nord de capitala 
Iordaniei, au avut loc în ul
timele două zile noi incidente 
între trupele iordaniene și 
grupurile de rezistență palesti
niene. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului iordanian de 
Interne a declarat că grupuri 
de palestinieni au deschis focul 
asupra forțelor iordaniene, 
după ce acestea confiscaseră q 
mare cantitate de arme și mu
niții depozitate de fedaini. 
Purtătorul de cuvînt iordanian 
a menționat că liniștea și or
dinea au fost restabilite în 
oraș.

In același timp, un purtător 
de cuvînt -al rezistenței palesti
niene a declarat că s-a cerut 
Comitetului superior arab, în
sărcinat cu supravegherea pu
nerii în aplicare a acordurilor 
iordaniano-palestiniene, deschi
derea unei anchete în legătură 
cu aceste incidente.

i

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
+ La Hamburg în R. F. a 

Germaniei, a avut Ioc deschi
derea festivă a „Zilelor polo
neze" — manifestare organiza
tă la inițiativa Comitetului de 
coordonare al organizațiilor de 
tineret din oraș. Cu acest pri
lej, relatează agenția PAP, vor 
funcționa numeroase expozi
ții și vor avea loc spectacole 
ale unor colective artistice po
loneze, vizionați de filme, pre
cum și discuții pe teme poli
tice și culturale, legate de as
pecte ale vieții din Polonia sau 
ale politicii externe a acesteia.

+■ La Geneva s-au încheiat 
lucrările celei de-a 27-a sesi
uni a Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului, care a a- 
doptat o serie de documente 
pentru a condamna încălcarea 
de către unele țări a dreptu
rilor și libertăților omului, po
litica rasială, apartheidul și co
lonialismul.

Ministrul apărării al Ma
rii Britanii, lordul Carrington, 
s-a reîntors vineri seara la 
Londra, după o vizită între
prinsă la Washington, unde a 
purtat convorbiri cu reprezen
tanți ai guvernului S.U.A. și ai 
companiei „Lockheed" asupra 
viitorului motorului de avion 
„RB-21".

+ După patru săptămîni de 
dezbateri, Ia Geneva s-au în
cheiat vineri lucrările Comi
tetului O.N.U. pentru folosirea 
în scopuri pașnice a fundului 
mărilor și oceanelor, precum 
și a subsolurilor acestora, afla
te în afara jurisdicției naționale. 
Organismul, format din repre
zentanți a 86 de state, printre 
care și România, a fost însăr
cinat, de asemenea, de Aduna
rea Generală a O.N.U. să pre
gătească reuniunea internațio
nală asupra dreptului maritim, 
care ar urma să aibă Ioc în 
1973.

Berlin
Vernisajul expoziției 

„Dramaturgia romană 
în anii socialismului"

BERLIN 27. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: La Clubul oame
nilor de artă „Mowe" din 
Berlin, a avut loc vineri ver
nisajul expoziției „Dramatur
gia română în anii socialis
mului". Expoziția, dedicată a- 
niversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român 
și deschisă în preajma Zilei 
mondiale a teatrului, a tre
zit un viu interes.

Președintele Uniunii oame
nilor de artă din instituțiile 
teatrale din R.D.G., prof. 
Wolfgang Heinz, și Rainer 
John, secretarul Uniunii, au 
elogiat arta dramatică ro

R. F. a GERMANIEI : Firma DEMAG a propus următo
rul sistem de transport public : la 6—8 metri deasupra stră
zilor vor circula niște cabine capabile să transporte 2 per
soane, cu o viteză de 30 km/h. Pasagerii vor putea alege tra
seul cu ajutorul unei cartele perforate, fiecare cabină circu- 
lînd '~-ă oprire pînă la destinația dorită. Cabinele sînt dotate 
cu oare electrice, rezolvînd astfel problema poluării. In 
următorii 4—5 ani, acest sistem va fi pus în practică in 
R. F. a Germaniei, fiind mai ieftin chiar decît tramvaiul.

In foto: Sus — macheta unei gări. Jos — o fotografie 
trucată pe una din străzile orașului Freiburg.

Reprezentantul permanent 
al Republicii Chile la O.N.U., 
ambasadorul Diaz-Casanueva, a 
chemat, într-o conferință de 
presă, țările latino-americane 
să procedeze la o transforma
re structurală a Organizației 
Statelor Americane (OSA).

Noul guvern al Irlandei 
de nord, condus de primul mi
nistru, Brian Faulknăr, a obți
nut vineri votul de încredere 
al liderilor Partidului unionist 
de guvernământ. In favoarea 
Iui Faulkner au votat 192 de 
persoane, iar împotriva Iui 70.

Poliția newyorkeză a des
coperit într-o locuință parti
culară tablouri și obiecte de 
artă din aur și argint în va
loare de circa 250 de mii de 
dolari. Piesele descoperite fac 
parte din colecția Muzeului de 
artă din Miami, furate în ur
mă cu cîteva zile. Au fost a- 
restate trei persoane.

In ultimele 24 de ore, for
țele patriotice din Vietnamul 
de sud au bombardat din nou 
baza americano-saigoneză de 
la Khe Sanh, Unitățile Frontu
lui Național de Eliberare au 
supus, totodată, unor puternice 
atacuri instalațiile militare a- 
mericano-saigoneze amplasate 
la 16 kilometri de Khe Sanh.

♦ După aproape un an de 
amînări și tergiversări, preșe
dintele Nixon a primit la Casa 
Albă pe cei 12 congresmeni 
democrați de culoare care au 
formulat critici severe la adre
sa unor aspecte ale politicii 
Administrației față de popu
lația de culoare. Apreciind că 
guvernul a abandonat promi
siunile făcute de ă asigura o 
egalitate reală a tuturor cetă
țenilor din S.U.A., ei au cerut 
președintelui să întreprindă ac
țiuni imediate pentru a pun. 
capăt discriminării rasiale. 

mână, evidențiind succesele 
repurtate de colectivele tea
trale din țara noastră care 
au prezentat spectacole în 
R.D.G. Ei s-au pronunțat pen
tru strîngerea relațiilor de co
laborare dintre teatrele din 
cele două țări.

Printre personalitățile pre
zente se aflau reprezentanți 
ai Ministerului de Externe 
al R.D.G., Ministerului Cul
turii, Asociației pentru rela
ții culturale cu străinătatea 
oameni de artă, membri ai 
corpului diplomatic, precum 
și ambasadorul României la 
Berlin, Nicolae Ghenea.

< După cum anunță agen
ția China Nouă, Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, și Ciu 
Hui-tzo, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
au avut o întrevedere cu dele
gația Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud, 
condusă de Nguyen Van Hieu, 
membru al Prezidiului C.C. al 
F.N.E., care a sosit vineri la 
Pekin.

Mihai Părăluță, adjunct al 
ministrului turismului din Repu
blica Socialistă România, a con
dus la Roma delegația română 
la prima sesiune a comisiei mixte 
a Acordului de colaborare turis
tică româno-italiană.

♦ Intre R. P. Ungară și 
Spania vor avea loc curse ae
riene regulate. Incepînd de la 
2 aprilie a.c., avioanele compa
niei aeriene ungare „Malev" și 
cele ale companiei spaniole 
„Iberia" vor circula pe ruta 
Budapesta—Madrid.

„Un nou tip 
de roci“
Rocile aduse din craterul 

Fra Mauro de către astronau- 
ții de pe Apollo-14 reprezintă 
„un tip nou de roci", a decla
rat vineri la centrul spațial de 
la Houston Robin Brett, șeful 
secției geochimice a laborato
rului de științe planetare și 
terestre.

Brett a indicat că astrenau- 
ții Alan Shepard și Edgar Mit
chell au strîns 23 tipuri de 
minerale diferite, din care 10 
n-au fost încă identificate. 
Este vorba, a spus Brett, de 
substanțe deosebite de bazaltul 
care predomină în compoziția 
eșantioanelor aduse de Apollo- 
11 și 12 din Marea Liniștii și 
Oceanul Furtunilor,

Clandestin !
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

Nu mică a fost surprinderea 
unui vinzător de fructe din 
Leningrad cind, zilele trecu
te, punea pe cîntar o bana
nă care se mișca. Era, de 
fapt, un cameleon strecurat 
în lada de fructe expediată 
din Guineea, care a făcut în 
felul acesta o călătorie „clan
destină" pînă pe malurile 
Nevei. După „ceremonia" de 
prezentare, timp în care mi
cul animal a făcut „fețe-fețe“, 
schimbîndu-și culoarea cind 
în roșu aprins, cînd în por
tocaliu, cînd în cenușiu, el 
a fost trimis în parcul zoo
logic din Leningrad care a 
devenit în felul acesta uni
cul posesor din Uniunea So
vietică al unui asemenea e- 
xemplar.

Cameleonul nu este singu
rul călător „clandestin" a- 
juns pînă aici. Docherii din 
Leningrad își amintesc de 
broaște tropicale uriașe care 
au debarcat impasibile după 
descărcarea mărfurilor, de 
șerpi de copac (neveninoși), 
de răgace de mărimea unui 
castravete etc.

Nu și-a pierdut 
speranța

MONTEVIDEO 27 (Ager
pres). — Fosturile de radio 
uruguayene au difuzat o 
declarație din partea amba
sadorului britanic, Geoflrey 
Jackson, răpit ia 8 ianuarie 
de membri ai organizației 
clandestine „Tupamaros". 
Cuprinsă intr-o scrisoare că
tre soția lui, această decla
rație atestă că el se află în 
detenția organizației aminti
te și că starea sănătății sale 
este bună. Ambasadorul a- 
firmă că nu și-a pierdut în
că speranța de a se întoarce 
in familie.

Pe de altă parte, ministrul 
de interne, Santiago de Brum 
Carbajal, a anunțat că a 
fost constituită o comisie 
specială, ce va întreprinde 
investigații pentru a stabili 
dacă nu există funcționari 
din aparatul de stat care co
laborează cu membrii orga
nizației clandestine mențio
nate. In mai multe ocazii, a 
spus Carbajal, diverse per
soane au avut acces la o se
rie de documente și infor
mații secrete, care ulterior 
au ajuns în posesia celor 
care au organizat răpirile.

Carte din... bronz
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

— Muzeul Uzinei de aviație 
din Tbilisi este singurul po
sesor al unei cărți... din 
bronz. Este o carte adevăra
tă cintărind circa două kilo
grame. Pe fiecare filă sînt 
gravate versuri ale marilor 
poeți gruzini.

Cartea din bronz este „o- 
pera“ muncitorului Varlam 
Goksadze, pasionat gravor în 
aramă și bronz. Lui ii apar
țin aproape 30 lucrări de a- 
cest gen.

Aniversare
SALVADOR 27 (Agerpres) 

— Andrinne Bolland, cele
bra aviatoare franceză a ani 
lor ’20, a sosit în orașul 
brazilian Salvador pentru a 
participa Ia a 50-a aniversa
re a primului zbor realizat 
de ea peste Munții Anzi. 
Zborul a avut loc la 1 a- 
prilie 1921 la bordul unui 
avion bimotor, cu decolarea 
din Argentina și aterizarea 
în Chile. Andrinne Bolland 
este însoțită de alți cîțiva 
piloți renumiți ce vor parti
cipa Ia această aniversare.

Holera...
GENEVA 27 (Agerpres). — 

In raportul anual al direc
torului general al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, 
dr. Marcolino Candau, pu
blicat la Geneva, se arată 
că, în 1970, holera a bîn- 
tuit în peste 40 de țări ale 
lumii. Pe de altă parte, ra
portul relevă că în anul care 
a trecut au fost obținute re
zultate pozitive în ce priveș
te eradicarea variolei. Ast
fel, numărul cazurilor de va
riolă s-a redus de la 131 000 
în 1967 la 30 000 în 1970.

+
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