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In ziua de 16 martie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit

pe Pierre Ilboudo, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

Volta Superioară tn țara noastră. 
(Cuvîntările rostite, în pagi
na a Vll-a).
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cu privire la extinderea 
de necesitate in unele 
de căderile masive de

MARI SUPRAFEȚE 
1NSĂMÎNȚATE

Tn pagina a V-a, relatări 
din județele Arad, Satu- 

Mare, Timiș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineață, pe V. K. 
Ahuja, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Indiei, la ce
rerea acestuia.

La întrevedere au participat to
varășii George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Va- 
sile Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

Ambasadorul V. K. Ahuja a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie, 
călduroase urări de fericire și să
nătate din partea președintelui 
Republicii India, Varahagiri Ven
kata Giri.

Președintele Consiliului de Stat 
a adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii India un călduros

salut de prietenie, cele mai bune 
urări de fericire și sănătate.

î-n cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind intensi
ficarea și adîncirea cooperării e- 
conomice româno-indiene, apre- 
ciindu-se că sînt largi posibilități 
în acest sens.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

z
IERI, LA CONSILIUL DE STAT

Avînd în vedere căderile masive de zăpadă 
și viscolul care au afectat în ultimele zile și alte 
județe decît cele prevăzute în decretul nr. 109 
din 14 martie 1973,

în temeiul art. 64 pct. 9 din Constituție,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Art. 1. — Se extinde instituirea stării de nece

sitate în următoarele județe : Vrancea, Vaslui, 
lași, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava.

Art. 2. — Prevederile decretului nr. 109 din 14 
martie 1973 cu privire la instituirea stării de ne
cesitate în municipiul București și în unele județe 
afectate de viscol și de căderile masive de ză
padă, precum și cele ale hotărîrii Comanda
mentului central pentru înlăturarea urmărilor 
acestora, se vor aplica integral și în județele 
menționate la art. 1 din prezentul decret.

NICOLAE CEAUSESCU
a înmînat înaltele distincții conferite revisteloro

„Probleme economice", „Femeia", „Săteanca" și „Dolgozo No" 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de apariție

București, 16 martie 1973

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU
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LA SFÎRȘITUL LUNII MARTIE ANIVERSĂM

I

al Muncitorilor din RomâniaPartidul Comunist Român, clasa muncitoare, întregul nostru popor vor sărbători la sfîrșitul acestei luni aniversarea unui eveniment de amplă semnificație istorică : împlinirea a 80 de ani de la constituirea partidului clasei muncitoare din țara noastră — Partidul Social- Democrat al Muncitorilor din România. Moment crucial in viața mișcării noastre muncitorești, evenimentul petrecut cu opt decenii în urmă avea să-și găsească continuare, pe o treaptă calitativ superioară, în întreg procesul de clarificare, maturizare și călire ideologică ce avea să ducă, in mai 1921, Ia constituirea Partidului Comunist Român, partid revoluționar ce a așezat la temelia întregii sale activități concepția materialist-dialec- tică și istorică. Acest proces a fost desăvîrșit, în februarie 1948, prin lichidarea sciziunii din rîndurile mișcării muncitorești, prin realizarea unității politico-organizatorice a clasei muncitoare și făurirea partidului ei unic, marxist-lcninist.Sărbătorind împlinirea, la 31 martie, a opt decenii de la întemeierea partidului muncitoresc, comuniștii, toți oamenii muncii din patria noastră aduc un vibrant omagiu forței și continuității mișcării noastre muncitorești. Vedem în vechimea acestei mișcări, în hotărî- rea ei de a-și însuși principiile socialismului științific o ilustrare grăitoare a rolului social de avangardă și a fermității revoluționare 
a clasei noastre muncitoare, a atașamentului ei față de marele țel socialist. In conștiința milioanelor de cetățeni ai României socialiste, această aniversare dobindește semnificația unei mari sărbători a întregului popor consacrată cinstirii glorioaselor tradiții revoluționare 
ale mișcării noastre muncitorești, tradiții preluate, îmbogățite și ridicate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, sub ale cărui flamuri biruitoare au prins viață aspirațiile și năzuințele pro

letariatului, ale națiunii devenite pentru prima oară stăpina propriilor ei destine.întemeiat la mai bine de două decenii4 după crearea în România a primelor organizații muncitorești cu caracter politic, bazate pe principiile luptei de clasă, partidul proletariatului revoluționar din țara noastră se situează printre cele mai vechi detașamente ale mișcării socialiste din lume. Cu rădăcinile adine înfipte în realitățile social- economice ale patriei, partidul muncitorimii române a fost un rezultat firesc al evoluției societății românești, expresia organizatorică a necesității imperios resimțite de clasa muncitoare de a-și făuri forța politică în stare să o călăuzească la îndeplinirea misiunii sale e- liberatoare.Azi, cind toate forțele poporului sînt mobilizate în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, Partidul Comunist Român, clasa muncitoare, întregul nostru popor găsesc îndreptățit temei de mîndrie în confirmarea istorică a faptului că ideile socialismului sînt atît de trainic împlîn- tate, de multe decenii, în conștiința maselor. Asemenea unui stejar viguros, Partidul Comunist Român s-a dezvoltat din mlădițele organizațiilor muncitorești apărute cu mai bine de un veac în urmă. După cum se știe, deși înapoierea economică a României — determinată de persistența unor puternice rămășițe feudale, de dependența străină, ca și de îndelungata fărî- mițare statală — a întirziat apariția proletariatului, crunta exploatare la care acesta era supus, lipsa oricăror drepturi politice și măsuri de asistență socială i-au imprimat încă de Ia început un accentuat spirit de clasă și o pronunțată forță combativă. Tradiția democratică din gindirea românească, faptul că gînditorii progresiști și conducătorii revoluției de la 1848 — a cărei a 125-a ani

versare o sărbătorim, de asemenea, în cursul acestui an — au emis idei înaintate, materialiste, au creat condiții prielnice pătrunderii timpurii a ideilor socialismului — mai intii ale celui utopic, iar. ulterior, ale socialismului științific — intens difuzate și popularizate de socialiștii români în rindurile muncitorimii. îngemănarea marxismului cu începuturile mișcării noastre muncitorești a avut o influență hotărîtoare asupra călirii acesteia, asupra orientării ei teoretice și practice, după cum și-a pus amprenta asupra întregii evoluții ulterioare a luptei revoluționare din țara noastră, a mișcării socialiste din România.însemnătatea istorică a Congresului socialist, ale cărui lucrări s-au deschis la 31 martie 1893, constă in aceea că el a consfințit unificarea cercurilor muncitorești intr-un partid politic propriu al clasei muncitoare. „Crearea în 1893 a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România — sublihia tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ — constituie un moment de însemnătate istorică în dezvoltarea luptelor sociale din țara noastră, în organizarea clasei muncitoare pe plan național, începutul afirmării sale în principalele probleme care fră- mîntau viața social-politică a societății din acea vreme".în pofida anumitor limite, programul adoptat de congres impresionează și azi prin caracterul înaintat, revoluționar al prevederilor sale fundamentale. O deosebită însemnătate principială a avut sublinierea faptului că ideea socialismului in România nu reprezenta o „plantă exotică", cum pretindeau ideologii in slujba claselor. guvernante, ci o necesitate decurgînd din realitățile economice și sociale ale țării. Odată cu relevarea îndatoririi primordiale „de a organiza proletariatul, de a organiza poporul muncitor", în ve-
(Continuare în pag. a Vl-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a înmi- nat, vineri dimineața, în cadrul unei solemnități, care a avut loc la Palatul Consiliului de Stat, înalte distincții ale Republicii Socialiste România conferite revistelor „Probleme economice", „Femeia", „Săteanca" și „Dolgozo No", cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția primelor numere.La festivitate au participat tovarășii Ilie Verdeț, Ghăorghe Stoica, Cornel Burtică, Mihai Gere, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Teodor Marinescu, șeful secției de presă a C.C. al P.C.R., Maria Groza, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor, reprezentanți ai conducerilor unor ziare centrale și publicații- periodice, Radioteleviziunii, membri ai redacțiilor publicațiilor decorate.Pentru merite deosebite în înfăptuirea politicii economice a partidului și statului și pentru contribuția adusă la dezbaterea științifică a problemelor economice ridicate de construcția socialistă, revistei „Probleme economice" i-a fost conferit ordinul „Meritul științific" clasa I.Revistei „Femeia" i-a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I, pentru contribuția adusă la educarea și mobilizarea maselor de femei la înfăptuirea politicii partidului și statului, de construire a socialismului în patria noastră.Revistei „Săteanca" i-a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I, pentru contribuția adusă la educarea și mobilizarea maselor de femei de la sate la înfăptuirea politicii partidului și statului, de construire a socialismului.Pentru contribuția adusă la educarea și mobilizarea maselor de femei la înfăptuirea politicii partidului și statului de construire a socialismului, la întărirea unității și frăției tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România. > fără
(Continuare in pag. a Vl-a)

Cuvîntul tovarășului

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a felicita 
în mod călduros colectivele revis
telor „Femeia", „Dolgozo No“, „Să
teanca" și „Probleme economice" 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de activitate și al decorării lor cu 
inalte ordine ale Republicii Socia
liste România.

Acordarea acestor inalte ordine 
constituie o apreciere a conducerii 
tie partid și de stat pentru activi
tatea publicistică pe care revistele 
respective au desfășurat-o în a- 
ceșii ani și pentru contribuția pe 
care au adus-o și o aduc la înfăp
tuirea politicii partidului nostru 
tie edificare socialistă a țării, de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

După cum cunoașteți, partidul 
nostru acordă o mare importanță 
rolului pe care femeile — ce con
stituie, de altfel, mai mult de ju
mătate din populația țării — îl au 
în viața socială a României, contri
buției lor active la tot ceea ce s-a 
înfăptuit și se înfăptuiește în pa
tria noastră.

Revistele decorate astăzi au des
fășurat, fiecare în domeniul său 
și în rîndurile cititorilor cărora li 
se adresează, o activitate bună. 
Fără îndoială că revista „Femeia" 
are multe merite în explicarea și 
lămurirea politicii generale a parti
dului, în unirea eforturilor femei
lor, alături de toți oamenii mun
cii, pentru înfăptuirea politicii 
partidului. De asemenea, revista 
„Dolgozo No" desfășoară o activi
tate susținută în direcția explică
rii politicii naționale a partidului 
nostru, în unirea eforturilor fe
meilor de naționalitate maghiară 
împreună cu ale tuturor femei
lor din România pentru în

făptuirea politicii partidului nos
tru. Și revista „Săteanca", ce se 
adresează îndeosebi femeilor de la 
sate, a avut și are un rol impor
tant în explicarea politicii parti
dului de transformare socialistă a 
satului, de dezvoltare a agricul
turii pe baze noi.

Fără îndoială că și în viitor re
vistele dumneavoastră vor face 
totul pentru a contribui tot mai 
mult, prin ceea ce vor scrie în 
paginile lor, la unirea eforturilor 
tuturor femeilor, fără deosebire 
de naționalitate, la înfăptuirea po
liticii partidului. Aș dori să-mi 
exprim speranța că aceste reviste 
vor fi și mai active, vor acorda 
mai multă atenție unor probleme 
contemporane din patria noastră, 
educării femeilor într-un spirit 
combativ, revoluționar, în spiritul 
patriotismului socialist, al solida
rității internaționale și prieteniei 
cu femeile din țările socialiste și 
de pretutindeni în lupta pentru 
colaborare și pace în întreaga 
lume. Ca să fiu cit mai clar în 
această privință, am dori ca re
vistele dumneavoastră să fie mai 
combative, să exprime mai mult 
spiritul plenarei Comitetului Cen
tral din noiembrie 1971. Dorim ca 
revistele dumneavoastră să facă 
mai mult în această direcție.

în ce privește revista „Proble
me economice", desigur că ea a 
făcut și face mult pentru explica
rea unor probleme ale dezvoltării 
economiei românești, pentru sinte
tizarea experienței, a practicii și 
a generalizării acesteia. Tocmai 
de aici pornește și aprecierea pe 
care au făcut-o Comitetul Central, 
Consiliul de Stat și guvernul prin 
acordarea distincției respective. 
Dar, după cum bine știu tovarășii 
care lucrează Ia această revistă, 

problemele ce se pun în domeniul 
economic sînt tot mai vaste, mai 
multiple. Cu cit ne punem sarcini 
mai mari privind făurirea unei eco
nomii moderne, avansate, cu atît și 
problemele economice trebuie să 
fie mai bine înțelese, mai temei
nic abordate. în primul rînd, tre
buie abordate, firește, problemele 
de fond ale acțiunii legilor obiec
tive ale socialismului, ale eficien
ței economice, ale proporțiilor 
dintre diferitele ramuri ale eco
nomiei, ale unui raport just între 
fondul de consum și fondul de 
dezvoltare, precum și alte proble
me de interes fundamental pen
tru făurirea unei societăți avansa
te, a societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismu
lui. Aș dori să nu-mi fie luat în 
nume de rău dacă menționez că 
am vrea ca revista „Probleme 
economice" să se facă mai mult 
simțită prin spiritul său de com
bativitate în abordarea probleme
lor, prin caracterul revoluționar 
în care tratează problemele în lu
mina concepției noastre materia- 
list-dialectice și materialist-isto- 
rice. Avem, de altfel, în vedere 
o discuție largă cu economiștii, 
deci și cu cei care lucrează în do- 
meniuj presei economice. Cu acest 
prilej vom discuta, probabil, mai 
mult aceste aspecte. Dar, în orice 
caz, n-aș putea să nu menționez 
că așteptăm de la revista „Pro
bleme economice" o contribuție 
mai mare în domeniul la care 
m-am referit — și sper că se va 
realiza aceasta.

Aș dori, încă o dată, să vă fe
licit pe dumneavoastră, pe toți to
varășii care lucrează în cadrul 
acestor reviste, să vă urez succes 
în activitatea viitoare, multă să
nătate și fericire !— mroa cewfflSȚ —

Tn întîmpinarea aniversării de la sfîrșitul lunii martie, „Scînteia" ya publica, sub 
genericul „Partidul comunist — stejar cu adînci rădăcini în istoria patriei", un 
ciclu de materiale consacrate semnificațiilor acestui glorios jubileu din viața clasei 
muncitoare, a întregului nostru popor.

în numărul de azi al ziarului, odată cu articolul de fond, publicăm, la pagina 
a 3-a, primul grupaj din acest ciclu, privind perioada premergătoare consti
tuirii P.S.D.M.R., cu titlul : „Anii începuturilor".
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© 10 puncte de reper pentru 
lucratorii din agricultură

© Munca și timpul de muncă 
al inginerului

Atmosferă constructivă, de lucru la reuniunea multilate
rală de la Helsinki (corespondență de la trimisul nostru 
special)
încheierea Conferinței internaționale de la Berlin consa
crată împlinirii a 125 de ani de la apariția Manifestului 
Comunist

G Sesiunea Consiliului de Securitate de la Ciudad de Pa
nama
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ACOLO UNDE ZĂPEZILE SE TOPESC

Șl BALHRK APEI PE OGOARE!
concluzii oferă

măsurătorile

MINISTRUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE 
ȘI APELOR EXPUNE

Masurile urgente din programul
STAREA VREMII 1

VEȘTI DIN JUDEȚELE
UNDE IERI A CONTINUAT

SĂ NINGĂ Șl SĂ VISCOLEASCĂ
\ore în șir ou o avalanșă de zăpadă, sălvind dintr-un saivan aflat sub poalele muntelui peste. 500 de oi și 330 de miei. în satele din lunca Șiretului, poșta și ziarele n-au mai pătruns de 4 zile. Se lucrează intens la deszăpezirea căilor de acces.

VBANCEA. în ultimele 48 de ore, in județul Vrancea a nins' abundent și.a viscolit. Peste 6 000 de cetățeni, ajutați de mijloace mecanice (auto- foreze, autogredere, tractoare cu lamă etc.) au lucrat intens la descongestionarea drumului national nr. 2, care a fost redat circulației. Alti 35 000 de locuitori au participat la deszăpezirea drumurilor județene. în cursul nopții de 15 spre 16 martie, 8 000 de cetățeni, ajutați de militari,■ au- deszăpezit liniile ferate și au de- ’ blocat trenurile de persoane imobilizate în stațiile Mărășești și Adjud. In cursul zilei de 16 martie, a fost reluată activitatea pe șantierele de construcții și la exploatările forestiere.

NEAMȚ. Ieri, vineri, pentru a in-, lătura urmările căderilor masive de zăpadă, peste 16 000 de cetățeni au fost prezenți la deszăpezirea arterelor de circulație, îndeosebi spre platforma chimică Săvinești, Uzina de țevi Roman și Fabrica de ciment Bicaz.-Ieri în țară : vremea a continuat să se amelioreze în cea mai mare parte a țării, excep- tind Moldova și Dobrogea, unde au căzut ninsori temporare, iar vîntul a prezentat intensificări, viscolind pe alocuri zăpada. în celelalte regiuni ale tării cerul s-a menținut schimbător, mai mult noros, iar ninsorile au avut un caracter local în sud-estul Transilvaniei și în estul Munteniei. în Oltenia, Banat și zona. Munților Apuseni s-au semnalat precipitații izolate. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 3 grade la Suceava, Rădăuți, Tg. Neamț, Dorohoi, Roman, Cotnari, Plopana și plus 7 grade în mai multe localități din Cîmpia Vestică. Azi dimineață, în sudul Munteniei și în sud- vestul Transilvaniei s-a semnalat ceață slabă. În București : vremea s-a ameliorat. Cerul a ■fost variabil, prezentînd unele înseninări în cursul zilei. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de plus 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 18, 19, 20 martie. în țară : vremea va avea un aspect schimbător, cu cerul alternînd între înnorări și înseninări de scurtă durată. Se vor semnala precipitații slabe locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, izolat mai cobo- rîte in depresiunile din .estul Transilvaniei, iar ziua maximele vor urca între 2 și 12 grade, local mai ridicate. Pe alocuri, ceață slabă. în București : vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, favorabil precipitațiilor slabe. Vint potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

BOTOȘANI. în urma ninsorilor căzute din abundență în ultimele 24 de ore și a viscolului puternic, toa- '' te drumurile naționale, județene și comunale din județul Botoșani sînt înzăpezite. La chemarea comandamentului județean, mii și mii de cetățeni din orașele Botoșani și Dorohoi lucrează neîntrerupt, zi și noapte, la deszăpezire.PRIMĂVERIAL ACESTEI

dese

curățarea

cu acțiunile care 
acum in vederea

o mare parte și de luncile

zăpada a360 de canalele,

DE HIDROAMELIORAȚII

mobilizareputernica

intîlniți peacum două zile o foto-

PENTRU AZI DUPĂ-AMIAZĂ Șl MlINEdesfundarea

preveni orice': pierderi.
e IALOMIȚApreîntimpinarea inundații-

privind pionieri, unanim.

Să- în-
za-lo-Presa a informat, iar cetăfcnii au putut constata direct, că actuală principalele artere ale Capitalei sînt deszăpezite. Prin

numărul'1 elevilorsă tot „iei

normale a aprovizionării popu- martie s-au 137 000 litri

bulevarde...

Ne răspunde dr. ing. CONSTANTIN DIACONU, director 
adjunct științific al Institutu
lui de meteorologie și hidro
logie.„în următoarele două-trei zile nu se prevăd precipitații sau vor fi, in unele locuri, âtît de mici, incit practic nu au însemnătate pentru regimul apelor. Deci, toată apa va proveni din topirea stratului de zăpadă care conține rezerve destul de însemnate — 50—60 mm pe mai bine de un sfert din teritoriul țării (26 la sută) și între 90 și 120 mm pe aproximativ 9 la sută. Acest teritoriu acoperit cu zăpadă multă corespunde în cea mai mare parte cu zonele ce suferă de pe urma unui exces mai vechi de umiditate, prezentind parțial chiar băltiri. Este vorba de din Cîmpia Română rîurilor din Moldova.în condițiile în care temperatura înregistrează valori pozitive mici in timpul zilei și coboară sub zero în timpul nopții — ceea ce este de așteptat și pentru următoarele două- trei zile — viteza de topire este de circa 5 mm de apă în 24 de ore. Din aceasta, aproape totul se scurge în pîrîuri și rîuri, deoarece pămîntul, fiind în general saturat, primește foarte puțin.La ora actuală pe rîuri nu sînt debite mari. Numai pe cîteva cursuri de apă din zona Munteniei (Vedea, Argeș, Prahova), de la cotitura Car- paților (Călmățuiul, Buzăul, Trotu- șul) și Bîrladul, din podișul Moldovei, nivelurile sînt .puțin crescute. La actuala viteză de topire și cedare a apei in rîuri, în două-trei zile apele vor crește și pot atinge sau chiar depăși cotele de atenție (dar în nici un caz cotele de inundație), pe cîteva cursuri — Vedea, Teleorman, Neajlov, Sabar, Călmățui (de Vedea și cel de Buzău), Ialomița — înre- gistrîndu-se creșteri și pe celelalte cursuri din zona afectată.în cazul în care timpul va evolua normal și încet spre încălzire, fără fronturi reci, care încetinesc topirea, și fără ploi care să depășească 30 de litri de apă pe metrul pătrat în 24 de ore și să creeze pericole certe inundație, topirea zăpezii, pe cea mai mare parte a teritoriului țării, poate produce în 10—14 zile".

■ ■■■ f.'iui ■<■ ■■ ■ lin!. _ .. . ...........Din cele de mai sus rezultă lim- , timp util,.

pede că următoarele două săptămîni sînt, pentru zona afectată, o perioadă în care se cere o mobilizare continuă pentru luarea tuturor măsurilor de prevenire a eventualelor inundații, pentru întreprinderea de acțiuni care să înlăture excesul de ape din zonele depresionare.După cum am fost informați, la Consiliul Național al Apelor, programul de măsuri al comisiilor și comandamentelor de apărare contra inundațiilor din județele vizate prevede, printre altele :Urmărirea permanentă a evoluției precipitațiilor, nivelurilor și debitelor pe cursurile de apă de pe teritoriul județului ; asigurarea1 în permanență a scurgerii nestingherite a apelor la poduri, podețe, tubații, canale, rigole, prin îndepărtarea gheții, zăpezii și a altor eventuale obstacole (lucrările mai importante vor fi date in responsabilitatea primarilor, care vor urmări în permanență ca secțiunile de scurgere și deschiderile podurilor să nu se blocheze) ; asigurarea deblocării de zăpadă a căilor de acces spre obiectivele economice, pentru a permite circulația mijloacelor de transport și utilaje de intervenție ; menținerea, în lacurile de acumulare importante, a nivelului de exploatare prevăzut în regulamentul de exploatare a acestora pentru perioada premergătoare apelor mari : golirea lacurilor de acumulare mici la nivelul minim de exploatare ; asigurarea bunei funcționări a descâr- cătorilor de ape mari ale barajelor și ale canalelor de derivație ; verificarea digurilor locale de apărare și completare a eventualelor denivelări, eroziuni și baraje ; verificarea dis-. ponibilității și pregătirea pentru intrarea în funcțiune imediată, în caz de nevoie, a utilajelor, mijloacelor de transport, agregatelor de pompare și ambarcațiunilor prevăzute pentru acțiunile de intervenție ; evacuarea imediată, din albiile majore ale cursurilor de apă, a materialelor care, antrenate de ape, pot provoca, în aval, împiedicarea scurgerii ; pregătirea evacuării bunurilor materiale și utilajelor din zonele inundabile și punerea în siguranță a celor ce nu pot fi evacuate prin ancorări și ridicări pe platforme. în asemenea situații se va urmări permanent evoluția nivelurilor, astfel îneît măsurile de evacuare să poată ft,.luatei în

tn legătură 
se desfășoară 
scurgerii apelor de. pe terenu
rile agricole, tovarășul ANGEt LO M1CULESCU, ministrul a- 
griculturii, industriei alimenta
re și apelor, ne-a declarat :După cum știm cu- toții, temperaturile vor crește în continuare, corespunzător înaintării în primăvară. Va urma o topire a zăpezii care numai in cazuri deosebite ar putea să fie bruscă. Pentru siguranță, va trebui să se execute imediat lucrările necesare pentru scurgerea apelor de suprafață. în fiecare județ, în fiecare comună și unitate agricolă din zonele afectate de ultimele căderi de zăpadă au fost constituite, prin decizii ale consiliilor populare respective, colective de coordonare a acțiunilor de înlăturare a băltirilor și a excesului de umiditate. Aceste colective trec la stabilirea suprafețelor afectate de apă și cele care urmează să fie afectate după topirea zăpezilor. Direcțiile agricole au luat măsuri ca inginerii agronomi și conducătorii unităților agricole să stabilească soluții tehnice, cu aplicare imediată pentru evacuarea apelor în exces, precum și lucrările care trebuie executate. Volumul acestor lucrări va trebui să fie repartizat pe unități și brațe de muncă apte de lucru. Lucrările provizorii de evacuare a apelor se execută sub conducerea directă a inginerilor șefi din cooperativele agricole și unitățile agricole de stat, care primesc îndrumări tehnice din partea specialiștilor de la oficiile de îmbunătățiri funciare și oficiile de gospo- ~~ dărirea apelor. Direcțiile agricole au și repartizat acești specialiști pe consilii intercooperatiste, pe zone mai mari sau pe unități, în funcție de volumul lucrărilor. Important este ca acum, conducerile unităților agricole, cu sprijinul organizațiilor de partid, să mobilizeze pe toți locuitorii satelor la executarea canalelor și ă șanțurilor de scurgere.La aceste lucrări trebuie să fie fo- lofeite^î utilajele terasierb; - aflate ’în? dua . oiaia

dotarea unităților de pe raza județului. De exemplu, dispunem de peste 260 freze cu care se pot săpa zilnic 260 kilometri ,de canale la adîn- cimea de 45-85 cm. S.M.A. au sarcina să ia măsuri ca aceste freze să fie folosite de dimineața p|nă seara și. chiar noaptea, unde, este cu putință. Pentru celelalte utilaje a fost stabilit volumul de tehasamente care trebuie executat. De asemenea, . se organizează echipe speciale de depanare, incit toate utilajele să poată fi folosite tot timpul.Organele județene au luat măsuri ca formațiile care au fost organizatela e- apentru acțiunile de deszăpezire treacă imediat, în continuare, 1 xecutarea lucrărilor de evacuare excesului de umiditate. Direcțiile a- gricole au trimis specialiști pe teren care au sarcina, să asigure îndrumarea tehnică astfel ca, pe măsură ce zăpada se topește, să se asigure și evacuarea apelor. Colectivele județene vor interveni operativ, as-igu- rind ajutoare suplimentare in forță de muncă și utilaje acolo unde va exista pericol ca apa să afecteze case, construcții zootehnice sau căi de acceă. De altfel, s-a asigurat o legătură strînsă cu toate comunele afectate de excesul de umiditate.
— Ce ne puteți spune în le

gătură cu desfășurarea lucră
rilor agricole de primăvară ?în_partea de vest a Transilvaniei, lucrările agricole de primăvară se desfășoară normal. Trebuie urmărit ca și în zonele afectate de ultimele căderi de zăpadă, imediat ce terenul se zvîntă cituși de puțin, să se treacă la semănatul culturilor din prima epocă. Specialiștii din unitățile agricole vor analiza, dacă este cazul, reamplasarea culturilor care trebuie însămi,nțate mai devreme pe terenurile mai zvîntate. Timpul afectat însămîrițărilor s-a redus foarte mplt. De aceea, acțiunile de desecări și lucrările de pregătire' a terenului și semănat trebuie organizate temeinic pentru a putea,- fi încheiate la timp

„TAkOM" a redeschis 
cursele internaționaleîntreprinderea de transporturi aeriene române „TAROM" a redeschis toate liniile aeriene internaționale care unesc Bucu- reștiul cu 21 de orașe din Europa, Asia și Africa, precum și cursele de mărfuri. (Agerpres)

CANTITATEA DE APĂ CUPRINSĂ 
1N STRATUL DE ZĂPADĂ

VASLUI. Din cauza ninsorii și viscolului, toate drumurile naționale, județene și comunale au fost blocate. Pentru deszăpezirea lor se acționează cu 600 de utilaje. Participă peste 150 000 de cetățeni. Pînă la prinz, 40 la sută din aceste drumuri au fost deszăpezite. Lucrul continuă. Se intervine oportun, energic, pentru înlăturarea greutăților ivite în sectorul zootehnic : la Șuiletea, o e- chiipă formată din 150 de oameni transportă cu spatele, pe o distanță de 6 km. furajele pentru animale. La Averești, țăranii cooperatori au salvat 900 de oi adăpostite intr-un saivan blocat de nămeți.BACĂU. în ultimele 24 de ore a nins abundent și a viscolit. Cu excepția șoselelor naționale Adjud — Bacău — Piatra Neamț si Bacău — Momești, toate celelalte șosele și drumuri din județ sînt înzăpezite. Peste 100 de autoforeze, gredere, tractoare cu lame și tanchete patrulează zi și noapte pe șoselele naționale. în orașele Bacău, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Moinești si Buhuși au lucrat azi la deszăpezire peste 50 000 de oameni. La C.A.P. Tîrgu Trotușului, zeci de săteni s-au luptat

IAȘI. Ninsoarea și viscolul din ultimele două zile au făcut impracticabile numeroase drumuri din județul Iași. Pe drumurile naționale și județene lucrează la deszăpezire zeci de mii de oameni ajutați de auto- foreze, tractoare cu lame. în comune. cetățenii sînt mobilizați de comandamentele looale la descongestionarea căilor de acces spre sectoarele zootehnice, la curățirea zăpezii din jurul dispensarelor, școlilor și caselor.SUCEAVA. Ca urmare a căderilor masive de zăpadă, pe numeroase drumuri circulația a fost întreruptă. Au intrat în acțiune mijloacele mecanice pentru deszăpezire. Pe drumurile comunale, unde nu pot acționa mijloacele mecanice, mii de oameni lucrează la evacuarea zăpezilor din orașe și din incinta întreprinderilor.

Vremea s-a încălzit, au apărut chiar și cîteva raze de soare.Comandamentul județean a luat măsuri pentru preîntimpinarea inundațiilor care s-ar putea produce datorită topirii rapide a zăpezii. Pretu- tindeni s-â trecut la deblocarea șanțurilor, podurilor, podețelor pentru curgerea liberă a apelor. Iată citeva exemple concrete privind modul cum se acționează.Azi (n.r. — ieri), la Slatina sute de oameni au fost prezenți la lucrările de protejare a stației de alimentare cu apă a întreprinderilor orașului. Totodată au fost transportate peste 100 tone de piatră brută pentru consolidarea terenului din jurul stației de pompare. La cooperativa agricolă Piatra Olt, 200 de cooperatori au făcut șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor de pe semănături. In zona Greci-Osica din lunca inundabilă a Oltului, cinci dragline lucrează la e- xecutarea șanțurilor pentru scurgerea apelor de pe terenurile cultivate. In amonte de Caracal s-au deschis patru lacțiri de acumulare pentru a preîntîmpina ruperea digurilor și, deci, inundarea orașului. 'Din informațiile pe care le deținem, în comunele județului au lucrat -ieri la deblocarea podurilor, curățirea șanțurilor și canalelor, la executarea rigolelor pentru degajarea apelor, peste 30 000 de oameni.
® GALAȚIîn dimineața zilei de 16 martie, comandamentul județean Galați a stabilit, într-o ședință operativă, noi măsuri concrete pentru prevenirea eventualelor inundații. Cunoscîn- du-se grosimea stratului de zăpadă și zonele cele mai afectate din județ, s-au luat măsuri pentru a se transporta, la locurile stabilite, fascine și utilaje necesare intervențiilor. Astfel de măsuri au fost luate in zonele indiguite : Lungoci; Fundeni, Tudor Vladimirescu, Braniștea, Ghi- digeni-Tecuci și Ivești-Liești-Șerbă- nești pe malul rîului Bîrlad, precum și la Țepu, Priponești-Berheci etc. La punctele critice s-au organizat schimburi de pază și echipe de intervenții pe timpul nopții. Toate pompele, motopompele și utilajele de aspersiune din județ au început să fie deplasate'in zonele amintite. În cooperativele agricole și unitățile agricole de stat s-au format e- chipe care vor lucra la evacuarea apei de pe culturi.In municipiul Galați, toate mijloacele de transport au fost concentrate la curățirea zăpezii și transportarea ei în Dunăre. De asemenea, au desfundate rigolele și canalele vederea scurgerii. rapide a apei; te tot se lucrează cu' hotărirea mă de a i

fost

Pentru .—lor și apărarea localităților din Lunca Ialomiței, comitetul județean de partid a stabilit in cursul dimineții de ieri o serie de măsuri care sînt în curs de aplicare : se urmărește zilnic nivelul Ialomiței și se iau măsuri de protejare a bunurilor și animalelor din locurile situate în

zonele inundabile. De-a lungul rîului sînt verificate și consolidate digurile. în momentul de față se transportă saci, baloți de paie, fascine. în satul Orboiești, deși in momentul de față nu este pericol de inundații, se lucrează la consolidarea digului. La Crăsani și Copu- zu, echipe formate din 60 de cooperatori lucrează la desfundarea șanțurilor pentru scurgerea apei. „Ne vom concentra atenția spre complexul de creștere a porcilor, ne spune tov. Ion Moise, primarul comunei Căzănești. Am stabilit împreună cu conducerea I.A.S. măsuri operative pentru consolidarea digului- de apărare. în cursul dimineții s-a lucrat la desfundarea canalelor de evacuare". Se acționează energic și în comunele din nordul județului : Grindu, Cocora, Grivița etc. în satul Traianu, mai multe echipe lucrează la adîncirea și canalelor și' șanțurilor.în comuna Grindu, unde început să se topească, cooperatori au desfundat șanțurile și podețele. Apa se scurge fără întrerupere în luncă și de acolo este pompată cu utilaje de mare capacitate în canalul principal. In localitățile unde nu există posibilități de scurgere gravitațională a apei — Dragoș Vodă. Dîlga, Dor Mărunt. Pelinu, Socoalele și altele — se va acționa cu motopompele.
© ILFOVîn județul Ilfov s-a reluat circulația pe toate șoselele naționale și pe 18 drumuri județene. De asemenea, în toate orașele județului s-a reluat circulația normală, iar aprovizionarea populației și a întreprinderilor se desfășoară conform cerințelor. Acțiunile de deszăpezire continuă cu intensitate. în ziua de 15 martie la această importantă acțiune au participat 158 000 de cetățeni și 124 utilaje mecanice. Se acordă maximum de atenție desfășurării producției și . lației. în ziua de 16 transportat în Capitală lapte și 150 000 ouă.în prezent, continuă drumurilor intre localitățile din județ, concomitent cu deszăpezirea căilor de acces spre obiectivele industriale și agricole. Comandamentul județean a dat indicații comandamentelor orășenești, comunale și din întreprinderi să ia măsuri energice pentru a preveni eventualele inundații, prin desfundarea șanțurilor și canalelor, pomparea apelor din locurile mai joase etc. în anumite zone de pe cursul rîurilor și pîraielor Argeș, Sa- barul, Ciorogirla etc., au fost repartizate utilaje mecanice și echipe de intervenție pentru a crea din timp , purș Ijber apei. La I.A.S. Copăceni au fost puse in funcție toate moto- pompele pentru evacuarea apei. iar. locuitorii comunei „30 .Decembrie", situați pe malul Argeșului, fac pregătiri pentru prevenirea eventualelor stagnări și revărsări de apă. în'zonele Găiseni, Florești-Stoenești, Bo- lintin Vale, Budești, Oltenița și in alte localități unde bunurile materiale ar putea fi afectate de ape, au fost trimise echipe speciale din cadrul oficiului județean de îmbunătățiri funciare, pentru intervenții operative.

metru pătrat)

locurile „fierbinți" în care elevii Capitalei au fost prezenți în 
aceste zile : Bd. Nicolae Titulescu Foto : S. Cristian

Publicam grafie înfățișîndu-i pe cei mai tineri combatanți pe copii din elementar mai mari acea poză publicam concret al unei realități ample : în aceste zile, cuvintele cu mic, cu mare, referitoare la participarea în masă la lupta contra urmărilor viscolului, și-au aflat întruparea cea mai concretă.Pentru că, din nici una dintre știrile transmise la redacție in aceste zile, de corespondenții noștri jude-

„frontul zăpezii" : primele clase ale cursului mînuind vajnic lopețile decit ei. Nu publicam pentru spectaculosul ei. O pentru că ilustra aspectul

Comandamentul Capitalei ne cheamă pe toți la o acțiune energică 
pentru evacuarea zăpeziila ora efortul colectiv a zeci și zeci de mii de bărbați, femei și tineri, al întreprinderilor specializate și al militarilor, circulația mijloacelor de transport în comun a fost reluată pe toate traseele. Ieri, mijloacele mecanice — tn special cele ale armatei — au lucrat la degajarea ultimelor gări și triaje C.F.R.Evident, acțiunea de deblocare a celorlalte străzi continuă. VOLUMUL IMENS DE ZĂPADĂ CĂZUT ÎN ACESTE ZILE PE TERITORIUL ORAȘULUI (APROXIMATIV 20 MII,IO ANE MC). CÎT ȘI CREȘTEREA TREPTATĂ A TEMPERATURII AERULUI POT CREA, ÎNSĂ, ACUM NOI PROBLEME ÎN LEGĂTURĂ CU TOPIREA IMINENTA A NĂMEȚILOR. în consecință, pentru a evita pe cit posibil apariția și persistența bălților sau chiar inundarea străzilor mai joase, a subsolurilor clădirilor și a punctelor termice din cartiere, atenția noastră a tuturor trebuie concentrată spre EVACUAREA ZĂPEZII ȘI SCURGEREA APEI REZULTATE DIN TOPIREA EI.în fața acestei situații, COMANDAMENTUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ — PENTRU DUPĂ-AMIAZA ZILEI DE AZI ȘI PENTRU ÎNTREG CURSUL ZILEI DE MÎINE — O LARGĂ ACȚIUNE DE MASA, CHEMÎND PE TOȚI LOCUITORII APȚI DE

MUNCA DIN CAPITALA SA PARTICIPE. CU ACEEAȘI ABNEGAȚIE DE CARE AU DAT DOVADA ÎN ACEASTA SĂPTAMÎNA, LA :• ÎNCĂRCAREA ȘI TRANSPORTAREA ZĂPEZII DE PE PRINCIPALELE ARTERE DE CIRCULAȚIE ;e DEGAJAREA ZĂPEZII AFLATE PE STRĂZILE DE URGENȚA A II-A ;O DESFUNDAREA TUTUROR RIGOLELOR ȘI GURILOR DE CANAL ; ...O ÎNDEPĂRTAREA ZĂPEZII ȘI GIIEȚII DE PE ACOPERIȘURI ȘI DE PE TROTUARE.Sîntcm astfel chemați — toți bucureștenii — evident, cu excepția celor ce lucrează în producție in acest răstimp — să mai dăm o mină zdravănă de ajutor importantelor forțe și mijloace ale municipalității, ale întreprinderilor și ale armatei care lucrează neîntrerupt, zi și noapte. Comandamentele din fiecare sector vor stabili și vor anunța exact locurile in care este nevoie de noi, ne vor asigura lopețile și celelalte unelte necesare, ne vor pune la dispoziție mijloacele de transport către punctele de lucru. Nouă, cetățenilor Capitalei, ne rămine datoria ca — în numele aceleiași înalte conștiințe ce ne-a mobilizat în aceste zile la confruntarea cu vitregiile naturii — să răspundem și acum PREZENT. ESTE ÎN INTERESUL FIECĂRUIA DINTRE NOI. ȘI AL NOSTRU, AL TUTUROR.

țeni, n-au lipsit informații prezența miilor și miilor de elevi și' studenți la efortul ....... .........în Argeș, Buzău, Brăila, Galați sau București, pretutindeni unde necesitățile o cereau, tineretul studios a schimbat ghiozdanul sau .rigla de calcul cu lopata pentru a se alătura părinților, profesorilor, instructorilor lor. Ba chiar, din unele locuri ne-a venit vestea că cei dinții prezenți pe trasee au fost copiii, elevii, studenții, ca niște bravi deschizători de pirtie. Dar să dăm cuvîntul cifrelor : de pildă, comandamentul Capitalei ne informează că ieri au fost pre- zenți pe diferite trasee ale Bucu- reștiului peste 25 000 de elevi si a- proximativ 8 000 de studenți. Elevii de la liceul „Neculce" puteau fi văzuți pe Bd. 1 Mai și Banu Manta, cei de la Grupul școlar de construcții pe Bd. Energeticienilor. Studenții de la A.S.E. au ajutat Ia curățirea Pieței Romane și a Căii Dorobanți, viitorii medici au fost prezenți' pe străzile Sahia și Dionisie Lupu, iar colegii lor de la construcții pe străzile Teiul Doamnei, Matei Voevod, Calea Plevnei. Ca să nu mai vorbim de miile de copii, necuprinși în scripte, care, ca buni gospodari, au dat -x pada din jurul blocurilor unde cuiesc.Ieri dimineață, pe Bd. Leontin lăjean (sectorul 4), albul zăpezii florise bogat de uniformele albastre ale elevilor și elevelor de la Liceul nr. 43. îmbujorați, veseli, iuți ca argintul viu, descongestionau strada, curățau gurile de canal, dădeau voioși „cale liberă" circulației. O făceau . cu atîta dăruire incit nici n-aveau vreme să privească in jur. Am fi vrut să stăm de vorbă cu ei, să notăm măcar citeva nume. Ne-a reținut insă seriozitatea cu care munceau și nu i-am întrerupt. In schimb, am notat cîteva numere matricole : 515, 701, 621, 638, 597, 711, 630. Și... așa mai departe, pină la epuizarea întregului registru matricol al școlii. în felul acesta, să tot „iei numărul" elevilor intîlniți pe bulevarde !
Mihai IONESCU
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constitui un falanster de tip fou-

Crearea în 1893 a Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România a fost rezultatul unui pro
ces istoric, în cursul căruia clasa muncitoare și-a 
ridicat continuu nivelul de conștiință și de organi
zare. Ca momente importante în acest proces se în-

PARTIDIL

înalta apreciere a1 lui Friedrich Engels

prietenului mieu, răposatul

Teodor DIAMANT

1891: „Opinia publică

recunoaște ființa

C. A. ROSHTI

Cezar BOLLIAC

Nicolae BĂLCFSCU

Și cu

proprietate un product statului și neîncetat organismul

de o înaltă 
Ion Nădejde,

organizată pe niște a nivela societatea, adevărata egalitate care tind a scoate muncitoare, de sub

urgiu — martie 1873
nr. t din 25 martie 1873

„Telegraful" din 12 martie 1872.

Actlvitatea desfășurată de socialiștii români s-a bucurat 
apreciere din partea lui Engels, Intr-o scrisoare adresată lui 
unul din fruntașii mișcării noastre muncitorești, la 4 ianuarie 1888, Engels 
scria :

Declarația delegației române 
la Congresul socialist internațio
nal de la Paris, In problema uni
tății mișcării muncitorești.societate (N. R. — Interii etind

socialismului român"

mulțimii"

Rep: ..ijica revoltei muncitorilor căruțași din Gi 
Reproducere după ziarul „Ghimpele"

Primul 1 Mai în România" — 1890
Desen de A. Jiquld».

socială românească

>1Î&4I'<?1ÎI A

găsesto ien rodnic

crearea P
scriu constituirea primelor organizații muncitorești cu 
caracter profesional și ulterior cu caracter politic, 
râspîndirea largă de care s-au bucurat în țara noas
tră, în climatul prielnic al tradițiilor democratice, pro-

gresiste ale gîndirii sociale, ideile socialismului —■ mai 
întîi ale celui utopic, apoi ale comunismului științific.

Acestor importante aspecte din perioada premer
gătoare creării partidului le consacrăm pagina de 
față, ilustrîndu-le prin documente ale vremii.

CONTEMPORANULREVISTĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI LITERARA
izbi: w. doua Oța us;

Origina familiei, proprietăței private 
‘ și a statului

iiid-lțxiiuâ <-U |l;l i.lv.r, .]<■ Kigali

l ’iuulufeii: foruLAnii începuturilor

Dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră, „încplfirea" ș 
germinarea rapidă a ideilor socialismului științific sînt legate, între 
alți factori, de puternicele tradiții democratice și progresiste din gîn- 
direa socială românească, în contextul cărora se înscriu ideile, avan
sate pentru timpul lor, formulate de țjînditori și revoluționari pașop
tiști. La pregătirea acestui teren fertil a contribuit faptul că ideile 
socialiste au fost receptate în țara noastră încă din faza lor uto
pică ; teoriile lui Fourier, Saint-Simon, Owen, Proudhon etc. au fost 
cunoscute și au găsit aderenți în țara noastră, fapt atestaKși de în- 

' s acercarea iui Teodor Diamant de 
rierist ia Scâieni.

„A face din acest 
binecuvintat pămînt 

lăcașul fericirii" 
(1834)Economia este foarte mare după această organizație (n.n. falansterul de;tip fourierist).Fiecare poate să-și dobîndească mîncare bună și îndestulată, îmbrăcăminte curată și comodă și lăcaș sănătos cu de patru ori mai puțină plată decît acum. Și toți, bărbați, femei și copii, meșteri și în- vățați, găsesc lucru în toată vremea după plăcerea, puterea și învățătura lor, cu bună plată și cu putință de a varia, adică să treacă dc la cusătură și scris la un lucru de grădină și meșteșug ce dă mișcare trupului și păstrează sănătatea.Am zis că după această sistemă economiile vor fi foarte mari, munca foarte drăgăstoasă, incit toți oamenii, bărbații, nevestele și copiii își vor găsi plăcerea la lucru...„O deslușire mai pe larg a celor mai de căpetenie amănunturi ale acestor sisteme cu mulțumire o vom publica în numerile următoare : și fie că bărbații iubitori de a lor fericire și a aproapelui, pătrunși de adevărul și de folosurile acestei sisteme să o puie și în lucrare, prin care atunci acest binecuvintat pămint de natură al Țării Românești și Moldovii să poată a se face lăcașul fericirii și poate pildă altor neamuri ce se fălesc civilizația11.

„Proletarul cel 
lipsit să se ridice 

la demnitatea de om" 
'■■■■■■ ■ ■ ■ ~ i?

(1845)..... populii, (n. r. — popoarele) prin cultivare, să se organizeze și să se cîrmuiască de sine, să-și administreze justiția de sine în viața publică și în dregătoria publică : să facă statele libere și. comună a populilor ca al tuturor membrilor care product va crește prin activitatea, prin viu al societății ; să facă ca nici o parte a societății să nu stea în inactivitate la republică ; să facă ca proletarul cel necultivat, cel lipsit astăzi de cultură. spirituală și de îndestulare materială .să se ridice prin educația generală la cetățeanul actual, la demnitatea de om ; să facă ca totalitatea acestor cetățeni, în adevăr liberi, să se împărtășească de cele mai înalte in- teresuri ale statului lor de legislație, judecători și administrație ; să facă a înceta această despărțire a populilor în două părți inegale, k............. .......

Este bine cunoscut că în pofida menținerii îndclun- 
gaie a relațiilor feudale, a dominației străine, care 
au frînat puternic dezvoltarea forțelor de producție, 
mișcarea muncitorească din România s-a dezvoltat. 
Condițiile specifice în care ea s-a format — în primul 
rînd exploatarea crîncenă, ascuțimea și profunzimea 
contradicțiilor de clasă — au determinat amplifica
rea luptelor sociale ți accelerarea organizării pro
fesionale și politice a clasei muncitoare, care s-a 
afirmat de timpuriu ca o forță socială de o înaltă 
combativitate, capabilă să lupte consecvent pentru 
înfăptuirea țelurilor progresului social.

Așa cum se vede din documentele pe care le pu
blicăm, primele forme de organizare ale mișcării 
muncitorești — asociațiile profesionale — și primele

forme de acțiune — grevele — se înscriu în istorie 
încă de pe la mijlocul secolului trecut, deceniul al 
7-lea consemnînd apariția primelor gazete muncito- 
reș’i. La începutul deceniului al 8-lea (1872) ia ființă 
la București ASOCIAȚIA GENERALĂ A TUTUROR 
LUCRĂTORILOR DIN ROMÂNIA, organizație cu ca
racter profesional, care-și propunea, pentru prima 
oară, să realizeze unirea pe scară națională a mun
citorimii. Din această perioadă ÎNCEP SÂ SE CON
STITUIE Șl CERCURILE SOCIALISTE, iar ceva mai 
tîrziu cercurile și cluburile muncitorești cu un tot mai 
pronunțat caracter politic. Acestea au editat nume
roase ziare și reviste care au jucat un rol de prim 
ordin în procesul de maturizare politică ți formare 
a conștiinței de clasă a proletariatului.

antagoniste una alteia ; să înceteze. zic, împărțirea populilor în cir- muitori și cîrmuiți ; să facă a înceta interesul cel privat al unei dinastii regale, domnitoare ; să înceteze privilegiuirile , castelor de trîntori, paraziți și privilegiați și tot popului și dezvoltarea lui în toate părțile statului să alcătuiască un stat și o nație, să facă ca cultura pămîntului. industria și științele să fie comune întinse și dezvoltate pe cultul rației (n. r. — rațiunii) fără preeminență și fără misticism ; și, în sfîrșit, să facă vorbirea și scrisul — care sînt expresia cugetării, expresia omului născut a fi liber — să zboare fără stăvili ; și totdeodată, să nu uite a pregăti fiece popul la ideea frăției generale...11.
„ Socialismul 

va triumfa, să pregătim 
mijloacele dezrobirii 

(1849)„Nu ai tu ca și mine asigurare^ că în curînd — mîine poate, peste un an, peste doi, peste trei — socialismul o să triumfe 1 Nu trebuie oare să ne pregătim ca să nu ne mai găsească învierea goi cum am fost în anul trecut ? Nu sîntem datori să creăm o patrie, să pregătim mijloacele dezrobirii și apoi mijloacele de a întemeia, de a sădi libertatea ? Dacă dar ești de a- ceastă părere eu îți voi spune ceea ce trebuie să facem după părerea mea ; mai cu seamă că sper că în luna aceasta sau in cea viitoare să izbutim a face aici o mică societate de 6. 7, 10 ori cîți ne vom putea ajunge în idei și să începem a lucra... De ce să nu fim un suflet si o ideie precum sintem fiii unei singure mume ?“
„Stăpinii nu dau 

fără numai aceea ce 
le smulg popoarele 

(1850)„în zadar veți îngenunchea și vă veți ruga pe la porțile împăraților, pe la ușile miniștrilor lor ; ei nu vă vor da nimic, căci nici vor, nici pot. Fiți gata, dar, a i lua voi, fiindcă împărații, domnii și boierii pămintului nu dau fără numai aceea ce le smulg popoarele. Fiți gata, dar, a vă lupta bărbătește, căci, prin lucrare și jertfire, prin sîngele vărsat, poporul dobîndește ■ conștiința drepturilor și datoriilor sale. Ziua izbîndirii, ziua dreptății se apropie, în care se vor ridica popoarele ca să măture rămășița tiranilor de pe fața pămîntului".

1858: Casa de 
prevedere 

a lucrătorilor tipografiLucrătorii tipografi, adunîndu-se și chibzuind împreună despre mijloacele de a se adăposti în viitor de relele care amenință toate clasele lucrătoare prin lipsa mijloacelor pecuniare la întimplare dc lipsă de lucru, de boală, de moarte sau de alte împrejurări, au găsit de cuviință a fonda o casă comună sub denumirea : Casa de prevedere a lucrătorilor tipografi.
Din statutele pentru o casă de 

prevedere și de economie fondată 
de lucrătorii tipografi din Bucu
rești la 24 august 1858.

1870: „Muncitori, 
arătați-vă conducători 

vrednici ai luptei 
pentru cauza comună!" ...Muncitori din Arad. Lepă- dați-vă de soarta înghețată a inactivității, atît de păgubitoare pentru voi ! Ieșiți din anonimat și arătați că sînteți capabili a fi conducători vrednici ai luptei pentru cauza comună ! Grăbiți-vă ca, cu forțe unite, să pornim lupta pentru bi-

ne unim ! Cu pusă ne grăbim a ne împo- Sus,nele comun 1 Să teri concentrate asigura reciproc bunăstarea, triva mizeriei și sărăciei 1 fraților 1
Din chemarea adresată 

citorilor de către Asociația „___
rală a lucrătorilor din Arad pen
tru adunarea extraordinară din 
20 august 1870.

mun- 
gene-

1872: „Lucrătorii 
de toate profesiunile 

își întind mâna"Nu e mai bine să ne punem cu toții, iar nu parțial, intr-o direcțiune de activitate, perseverînd de la un capăt și pînă la celălalt al țării pentru binele și progresul a tot ce trebuie să orneze țara noastră, formîndu-ne într-un singur cerc de demni și onești lucrători, făcînd din interesul propriu sau parțial un interes general, spriji- nindu-ne de forțele compacte ale edificiului asociațiunii tuturor lucrătorilor ’ de orice profesiune, singura cale de ameliorare a poziți- unii noastre, singura cale de progres național ?...Nu uitați însă, domnilor, că sîntem în una din zilele cele mai plăcute pe care noi lucrătorii n-am întîlnit-o în viața noastră, ziua cînd pentru prima oară lucrătorii de toate profesiunile își întind mina de înfrățire și egalitate in scop sa-
Primele publicații muncitorești

1.1

tipograful roman
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lutar, ziua cînd trebuie să salutăm cu cea mai mare fericire,Unirea tuturor lucrătorilor !
Din discursul ținut de lucrăto

rul N. Rădulescu cu prilejul con
stituirii Asociației generale a lu
crătorilor din Români^.

1890: „Pentru 
emanciparea definitivă 

a muncitorilor,

prin ei înșișiSe întemeiază în București o societate sub numele de Clubul muncitorilor. Scopul clubului este : să statornicească frăția și solidaritatea în general între toți muncitorii din țară și în special intre muncitorii din Capitală, precum și să lupte pentru îmbunătățirea stării materiale, morale și politice a muncitorilor, să-i organizeze într-un partid aparte, al lor, servind de sîmbure în jurul căruia să se grupeze toate puterile partidului muncitorilor.Clubul declară că face parte din partidul muncitorilor. El se va pune în legătură cu partidele muncitorilor' din toate celelalte țări, pentru a aduce la îndeplinire emanciparea definitivă și desăvîrșită a muncitorilor prin ei înșiși.
Din statutele Clubului muncito

rilor din București.

Scrisoare către Marx

Conducătorii mișcării muncitorești din țara noastră au avut legături directe cu întemeietorii socialismului științific, Karl Marx și Friedrich Engels. în facsimil, scrisoarea adresată lui Karl Marx. cu prilejul Congresului de la Haga al Internaționalei I (1872) de către muncitorul reșițean Carol Farcaș, președintele Asociației generale a muncitorilor din Timișoara, organizație care era afiliată Internaționalei I.

O influentă decisivă pentru călirea ți orientarea teoretică ți poli
tică a mișcării noastre muncitorești a avut faptul că începuturile ei 
s-au îngemănat cu însușirea ideilor socialismului științific. Venind în 
contact cu operele lui Karl Marx ți Friedrich Engels, la scurt timp 
după apariția lor, socialiștii români le-au studiat și au organizat tradu
cerea și difuzarea lor, au acționat pentru larga lor popularizare, 
pentru înrădăcinarea lor în rindurile și în activitatea mișcării mun
citorești din România. ASOCIAȚIA GENERALA A LUCRATORILOR 
DIN TIMIȘOARA, FĂURITĂ IN OCTOMBRIE 1868, A ADERAT DE LA 
ÎNCEPUT LA INTERNAȚIONALA I. Mișcarea noastră muncitorească 
și-a trimis reprezentanți la DIFERITE CONGRESE ale Internaționa
lei I, la Congresul de constituire a Internaționalei a ll-a de la Paris 
(1389), ca și la următoarele sale congrese, contribuind la adoptarea 
unor importante rezoluții și hotărîri în probleme de tactică și orga
nizare a mișcării muncitorești internaționale.

,,Cu mare plăcere am văzut că socialiștii din România 
primesc, în programul lor, prlncipiele de căpetenie ale 
teoriei care a izbutit a aduna într-un mânunchiu de 
luptători mai pe toți socialiștii din Europa și din Ame
rica — e vorba de teoria 
Karl Marx".

1872: „A scoate clasa

muncitoare de sub 
exploatare, a da 

puterea în mîinile

convocat in asemenea formă incit să fie strînse la un loc toate forțele anticapitaliste în vederea luptei de clasă și a socializării mijloacelor de producție. D. Voinov, E. Racoviță, A. Seulescu, I. Procopiu, Mani.
Această naționala baze care adică a aduceintr-un stat ; poporul, clasa exploatarea cîtorva individe ; care tind a aduce libertatea muncii ; care tind a da poporului instrucțiune spre a-și cunoaște valoarea sa ; care tind, în fine, a da puterea în mîinile mulțimii, iar nu a cîtorva individe fără cunoștință și moralitate, lacome numai a se îmbogăți din spinarea poporului. De aceasta îi e frică reacțiunii și de aceasta spumează, se svîrcolește și se bate ca o pasăre măgnetizată de ochii vulpii, mal cu seamă că ea mai știa că această întinsă societate numără astăzi peste opt milioane de brațe valide pentru orice luptă în contra ei.

1889: Pentru unitate 
internaționalăDelegații români își rezervă dreptul de a-și prezenta încă o dată propunerea privitoare la un congres viitor, dar se declară deocamdată în unanimitate pentru alăturarea la propunerea Liebknecht și roagă ca viitorul congres

După cincisprezece ani de luptă necurmată, și mai cu seamă in cei G ani din urmă, socialismul român a ajuns să aibă cluburile sale, literatura sa și un partid politic, căruia vechile și noile partide burgheze nu ezită de a-i propune alianțe electorale. Acest, partid a trimis deja în parlamentul român reprezentanți și a silit opinia publică să recunoască ființa socialismului român, și astăzi același public care a- cum 15 ani nu băga de seamă și chiar disprețuia pe socialiști și ideile socialiste — îl admite ca un fapt natural. Fiecare oraș are nodul său socialist. în satele cele mai retrase țăranii cunosc agitația, în numeroase comune ei pun candidaturi socialiste, care au pe zi ce trece un succes mai de băgat în seamă. Negreșit că partidul, prea tînăr și întîlnind foarte mari greutăți, nu va putea să aibă asupra țârei o influență preponderentă. Totuși rezultatele obținute sint încurajatoare.
Din raportul prezentat de dele

gația româna Ia Congresul de la 
Bruxelles (1891) al Internaționalei 
a Il-a.
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Pe buzunarul cui?'B

să depășească
Spirit gospodăresc... colbuit

murat

Fotoliile

evitarea lor.

@ MULȚUMIRI MIILOR DE ACTIVIȘTI OBȘTEȘTI ® PUTEM CONLUCRA

CI IN PRIMUL RlND BUNI EDUCATORI

ora-
ob-

în-
A doua !n

observație

perma-e-
In județul Bacău: NOi MAGAZINE SĂTEȘTI

a.

să aflăm și părerea altor
mai

— Ce sugestii aveți 
făcut membrilor din 
chipele de control 2

le-am conti-

Nol efi- din

pentru im- condițiilor a cliențiîor

de ce fie- fi-

★AI doilea interlocutor — directorul O.C.L. Alimentara 5 din București, tovarășul Constantin Vlad :
— Dar 

breaslă ce 
putea face 
activitatea 
ștesc 2

noi de mo-

pa-spe-

in- vîn-
— Sint exigeați contro

lorii obștești cu dv. 2

să tu- ob- pri-

nități se ridică la circa milioane de lei.

Mihai CONSTANTIN
București

nu- contro- care ne

rind, să sistem in-

comerciale de la acest an o puter- Din fondurile de construite opt o- printre care

Șl MAI BINE, IN INTERESUL CETĂȚEANULUI • NU „ANCHETATORI",

colegilor de 
sugestii le-ați 
in legătură cu 
de control

întocmite cetățenești, rezol- pro-

— Cite controale au 
făcut echipele cetățe
nești in unitățile dv. 2

— Am dori ca in raid cu ajutorul — răm sporit — pe care o să ni-1 dea în continua-

din preabataje, sau

— Numiți pe autorul 
celei mai valoroase pro
puneri !

Nu peste vor fi cheie’* de noi

• au fost deja . De aseme- i străduit să sugestiilor aprovizionarea

aruncate într-o magazie consiliului popular de ani. Iată cum mii de lei au fost cheltuiți fără nici un folos. Pe buzunarul cui ?

pro- este numai în in- mcrs al

decare se con- din cupoanele vîndute cu mii de garni-

Propunerile tăcute

fac-să
e-a-

ni

mede u- de
de
e-

— Este util controlul 
obștesc 2

— Mi-ar fi tare greu să mă opresc la un nu- Notați, totuși, ci tor va obștești

F.R.C. — Brașov a înscrisă suma de

Nuntă

— Să nu fie „anche-

a de de Și

cu... foc

— Cum procedați pen
tru ca aceste observații 
și propuneri să nu ră- 
mină simple notații in 
registrele de control 2

FAPTUL
DIVERS
Revedere 
după 
20 de aniîn timp ce lucra pe șantierul barajului și hidrocentralei de la Bicaz, fosta brigadieră Varvara Velenciuc a dat peste un copil de un an pe care, după insistențe repetate pentru a-i identifica părinții, s-a hotărit să-l înfieze. între timp însă, Ilie Va- leriu din Piatra Neamț îl căuta cu consecvență pe fratele său dispărut. Și iată că, după 20 de ani, cu ajutorul căpitanului de miliție Traian Lupașcu de la Inspectoratul județean Neamț al Ministerului de Interne, lucrurile s-au limpezit și, nu de mult, a avut loc o emoționantă întilnire intre Ștefan Velenciuc, operator la fabrica de ciment Bicaz și fratele său Ilie Valeriu din Piatra Neamț. Și cind te gindești că timp de 20 de ani. cei doi frați au fost atit de a- proape.
erau prea 
pline

Trenul internațional 202 
sise in stația Curtici (Arad). 
Lucrătorii vamali au început o- 
perația de control. La un mo
ment dat, unul dintre ei s-a a- 
șezat pe un fotoliu și. i s-a pă
rut că acesta este... foarte plin. 
S-au cercetat lucrurile de-a fir 
a păr și... Din spatele mai mul
tor fotolii din vagonul respectiv, 
precum și dintre spetezele a- 
cestora, au fost scoase la iveală 
mai multe colete care conțineau 
486 de bluze bărbătești din fi
bre sintetice, 440 de baticuri de 
cașmir, 150 de ceasuri și 7 inele 
de aur. Un adevărat bazar. Ciu
dat este insă că nici un pasager 
nu a ridicat nici o pretenție a- 
supra lui. De aceea, toate măr
furile amintite au fost confis
cate.

în casa lui M.P. din satul Ho- rodiștea (Iași) era nuntă mare. Invitații ciocneau împreună cu mirii și rudele lor pahar după pahar, cint-au, jucau și. . unii dintre ei, mai ales, fu’maU.'To- tul a ținut așa pînă cind, tîrziu, s-a lăsat, în sfîrșit, liniștea. Musafirii s-au retras, iar ai casei s-au culcat. N-a trecut însă mult și nuntașii, de voie de nevoie — după cum ne relatează căpitanul Ilie Poelincă din cadrul Grupului județean de pompieri Iași — au trebuit să devină... pompieri voluntari. Casa în care petrecuseră era cuprinsă de flăcări. Incendiul, care a mistuit mai multe bunuri în valoare de aproape 10 000 lei, izbucnise de la mucurile de țigări aruncate de fumători la întîmplare.
Cu si fără 
direcțieîn ultimele zile, 1 500 de 
fini ale întreprinderii din
șui Bistrița au fost oprite de 
organele de miliție pentru un 
control inopinat. Conducătorii 
acestora nu aveau de răspuns 
decit la o singură întrebare : 
„Încotro vă îndreptați 2". Cu a- 
cest prilej, 328 dintre ei, adică 
mai mult de o cincime, au con
statat că... și-au pierdut direc
ția : in loc să se ghideze după 
indicațiile menționate in foile 
de parcurs, dumnealor apuca
seră pe alte trasee, folosind 
autovehiculele proprietate de 
stat in scopuri personale. Fi
rește, s-a procedat in conse
cință, toți cei in. cauză primind 
sancțiunile de rigoare. Ce au de 
spus insă cei ce cam de multă 
vreme nu iau măsuri ferme pen
tru a curma aceste practici pă
gubitoare 2

pasiune 
a mediculuiDe peste 20 de ani, medicul Ștefan Bucevschi, de la Spitalul unificat din Birlad, colecționează piese de etnografie și artă populară (măști, ouă încondeiate etc.). Multe dintre acestea au o vechime ce depășește 200 de ani. Recent, el a donat o colecție ce numără circa 800 de a- semenea piese de valoare Muzeului de artă al Moldovei din Iași. De menționat că( printre altele, medicul Ștefan Bucevschi este și posesorul a două măști ale lui Mihai Eminescu șl Constantin Dobrogeanu-Gherea.
AutoportretVasile Barbu, salariat al uzi
nei „1 Mai“ din Ploiești, cică 
voia să devină pictor. Și pen
tru aceasta, dumnealui nu avea 
nevoie decit de... pensule, tn- 
tr-una din zile și-a confecționat 
un briu, in care, de jur-impre- 
jur, a legat 10 pensule noi-nouțe, 
luate din uzina. Ajuns la poartă 
insă, paznicul Mihai Gheorghe, 
care a observat in înfățișarea lui 
cevă schimbat, l-a invitat să-și 
facă imediat... autoportretul pe 
hirtie. Fără pensule și in culori 
de neinvidiat.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scinteii

■s■

oriunde si oricum s-ar manifesta
mare sau mica, 
de bani sau materiale 
de muncă sau de timp

Ce se pierdea pînă nu de mult în loc de pierderi 
acum se recupereazăPentru buna desfășurare a lucrărilor, la Exploatarea minieră Șuior sînt necesare importante cantități de lemn de mină. Colectivul întreprinderii este preocupat de folosirea cît mai judicioasă a acestui material, de înlăturarea pierderilor. La secția I, de pildă, prin aplicarea unei noi metode de exploatare cu înmagazinare, suitorii și prcabatajele se dear- mează înainte de a se împușca găurile de sondă dintre subetaje, ceea ce face posibil recuperarea materialului lemnos și scoaterea sa la suprafață.

Lemnul astfel recuperat poate fi refolosit la armare. la executarea bandajelor " . ' j ,se valorifică la depozitul de combustibil. Pe baza a- cestei metode, in luna ianuarie a.c. s-a economisit lemn în valoare de peste 40 000 lei, iar pînă Ia s'fîr- șitul anului se preconizează ca valoarea economiilor de lemn 300 000 lei.

Pînă anul trecut, întreprinderea textilă „Bucegi" din Pucioasa înregistra o seamă de pierderi prin vînzarea cu preț redus a cupoanelor provenite din tăierea țesăturilor la metraj. In a doua jumătate a anului trecut însă, din inițiativa conducerii unității, s-a înființat o secție croitorie in fecționează, ce trebuiau preț redus.

economiituri de lenjerie de pat. în acest fel, în loc de pierderi se realizează însemnate economii. De asemenea, mari economii se obțin și prin valorificarea tuturor deșeurilor textile în cadrul secției de țesut preșuri.

șină. Carnetele de evidentă constituie astfel o o- glindă vie a spiritului gospodăresc al fiecărui om și, implicit, al grupei sindicale. Pînă în prezent, în conturile colectoare de economii ale_ grupelor _ sindicale de la fost

300 000 lei; ea reprezintă valoarea a 20 tone de metale neferoase, 4 tone alte materiale, 35 000 kWh e- nergie electrică și 20 000 kg combustibil convențional, în urma unui schimb de experiență organizat în a- ceastă fabrică, inițiativa a fost extinsă și se aplică in 17 întreprinderi din județul Brașov, cuprinzjnd un număr de aproape 4 000 de muncitori. Economiile obținute in cadrul acestei acțiuni, într-o perioadă de 2 luni, de către cele 17 u-2
Ștefan BANARU 
inginer, Brașov

în urma degajării multor hectare de pădure din sectorul „Bulat" (din apropierea exploatării miniere Herja), aparținînd O- colului silvic Baia Mare, au rezultat cîteva sute de grămezi de .lemne (arbuști și crăci) pentru foc. Numai că, deși au trecut a- proape 3 ani, conducerea Ocolului silvic Baia Mare nu s-a îngrijit să le valorifice prin vînzarea lor la cetățeni. Rămase atita vreme în pădure, expuse intemperiilor, lemnele au început să putrezească și se pare că nu se vor mai găsi

chiar așa ușor amatori. să le cumpere.Semnalăm acest lucru, deoarece se vor degaja alte hectare de pădure și este păcat să nu se ia din timp măsuri pentru a se valorifica lemnele rezultate. Altminteri, altă masă lemnoasă se va degrada, aducînd pagube u- nității. Ca să nu mai vorbim de salariile plătite celor ce execută lucrările de degajare a pădurii.
Un grup de salariați 
de la Ocolul silvic
Baia Mare

BUTT A 
miner la Ex-

Ștefan
maistru 
ploatarea minieră Șuior, 
județul Maramureș

lon ȘERBANOIU 
fabrica textilă „Bucegi
— Pucioasa, 
județul Dîmbovița

Și treburile auIn primăvara anului 1970, cetățenii din satul Săliște, comuna Băițav județul Hunedoara, sub ’ îndrumarea deputaților. au început construirea unui drum ce leagă satul de centrul comunei. Sătenii au nivelat terenul, au săpat șanțuri pentru scurgerea apei, de o parte și de alta a părții carosabile, urmînd să se aducă pietrișul necesar consolidării drumului. Dar acest lucru nu s-a putut face, deoarece cetățenii n-au primit din partea consiliului popular sprijinul de care aveau nevoie.

rămas... baltăîn prezent, drumul nu se mai cunoaște. Partea carosabilă este plină de gropi și denivelări, unele de cite o jumătate de metru adîncime, iar la capătul dinspre sat s-a format 
o baltă. Munca prestată, e- forturile făcute de noi pentru a avea un drum de legătură cu centrul comunei, pe care să se poată circula în condiții optime, s-au irosit astfel in zadar.

Petre MIHĂ1LA 
satul Săliște, 
comuna Băifa, 
județul Hunedoara

Chioșcul destinat desfacerii legumelor și fructelor, care se află la intersecția străzilor Karl Marx și Ana Ipăteseu din orașul Caracal, pentru construirea căruia s-au cheltuit circa 40 000 lei, de un an stă închis. Pe rafturile sale, în locul fructelor și legumelor (pentru procurarea cărora cetățenii din zona respectivă parcurg dis-

tanțe mari orașului), straturi groaseAșteptăm din partea conducerii I.P.V.L.F.-Olt măsurile necesare In vederea redeschiderii acestei unități și redării ei circuitului comercial.
P. DUMITRESCU 
muncitor,
Fabrica de conserve 
Caracal

pînă la piața s-au 1 depozitat de colb.

în luna martie 1969, Consiliul popular al comunei Coteana — Olt a cumpărat de la întreprinderea de industrie locală Balș 10 lămpi fluorescente spre a fi folosite la străzilor. Deși curarea lor 13 000 de lei, iluminatul pentru pro- s-au plătit lămpile stau

Valoarea unei inițiativeGrupa sindicală nr. 3 din secția radiatoare a Fabricii de radiatoare și cabluri din Brașov a lansat, la sfîrși- tul lunii noiembrie a anului trecut, inițiativa : „Contul colector de economii al grupei sindicale".
în cadrul acesteia se mărește consumul de materie ■ primă, materiale, e- nergie electrică, combustibil. economiile înscriindu- se zilnic în carnete de e- vidență ținută pe fiecare muncitor, echipă sau ma

Numeroase obiective social-culturale
pentru cetățenii Buhușiului

7

Construcții școlare
5 J

in județul Vaslui

De ce nu sînt valorificate

Vasile TONU
- comuna Coteana, 

județul Olt

(Desen de Eugen TARU)

De curînd, am fost anumite treburi la Combinatul de industrializare a lemnului Rm. Vilcea. Aici, pe lingă foarte multe lucruri bune, am constatat că se risipesc unele materiale. Deșeurile care rezultă din procesul de prelucrare a masei lemnoase
în comuna Cucu geș funcționează o secție pentru uscarea legumelor si fructelor, apar- ținînd I.P.V.I.L.F.-Pitești. Datorită faptului că unitatea nu dispune de o sursă proprie de apă, produsele, intrate în procesul fabricației, stau zile în șir în faza spălării și se deprecia- ză. De asemenea, secția nu dispune nici de magazii corespunzătoare pentru depozitarea produselor finite.

în loc să fie depozitate tn- tr-un loc anume amenajat și valorificate în diverse scopuri se aruncă, pur și simplu. în apele Oltului, sau li se dă foc.

Peste 50 tone de cartofi deshidratați, din producția anului 1971, în valoare de 770 000 lei, stau sub un șopron deschis și, din cauza ploilor și zăpezilor, au început să mucegăiască. Pagubele sporesc astfel, pe zi ce trece, iar conducerea întreprinderii nu se sinchisește să ia măsurile cuvenite pentru prevenirea Și
Un grup de muncitori 
de la I.P.V.I.L.F.-Pitești

Buhușiul — orașul textiliștilor moldoveni — își imbogățește peisajul urbanistic cu noi construcții de locuințe, cu noi obiective sociale și edilitare. în partea de est a orașului, in zona centrală ca și în apropierea cunoscutei fabrici de postav au apărut noi și moderne cartiere de locuințe, în ultimii ani, peste 1 200 de familii — în marea lor majoritate textiliști — s-au mutat în locuințe noi. construite din fondurile statului. Și in acest an, construcția de locuințe cunoaște un ritm intens. Se înalță noi cvartale de blocuri, atit în centrul orașului cit și în cartierul tineretului, multă vreme predate" „la aproape 200 apartamente.Zestrea urbanistică a Buhușiului s-a îmbogății în ultima vreme și cu numeroase obiective social-culturale și gospodărești. O casă de cultură cinematograf și pentru formațiile

tistice, 4 școli de cui-, tură generală, un liceu și o școală profesională textilă, în care învață peste 4 009 de tineri, o creșă-eă- min, unde sint crescuți și educați 340 de copii ai. textiliștilor. S-a modernizat și dezvoltat în același timp rețeaua comercială a orașului. Numai, în ultimul an au fost date în folosință două complexe comerciale cu magazine moderne de tot felul, un complex al cooperației meșteșugărești pentru servirea populației, precum și o seamă le magazine de prezenta- desfacere realizate postav, ipobilă meșteșugă- Primarul ora-
re și mărfurilor fabrica de secția de cooperația reașcă. ~ șului, tovarășul Minai Gheorghiță, ne-a informat că în acest an Buhușiul se va întregi cu noi construcții : un cămin cu 310 locuri pentru tinerii nefami- liȘti, tierul plex zona șului

o creșă în car- Orbric, un com- comercial !n centrală a ora- și un complex

In satele băcăuane, Uniunea județeană a cooperației de consum desfășoară o amplă acțiune de modernizare a rețelei comerciale. La Parincea, Hemeiuși, Tătărăști, On- cești și In alte comune, țăranii cooperatori au la dispoziție astăzi magazine universale bine aprovizionate, iar la Podul Turcului și Sascut au fost înființate magazine alimentare in care consumatorii își procură mărfurile prin sistemul autoservirii. De curînd. a fost dat In folosință, la Dărmănești, primul supermagazln sătesc (în fotografie). Unitatea dispune de o construcție modernă, spațioasă, in cadrul căreia funcționează magazine cu produse industriale, alimentare, librărie, articole de uz casnic, un magazin de mobilă și un restaurant. La ora ac-

de servire al cooperației meșteșugărești, în cartierul Nicolae Băl- cescu.Odată cu înălțarea noilor construcții, bu- hușenii își fac orașul tot mai frumos, ii gospodăresc tot mai bine și prin munca lor patriotică. în timpul liber ei au înălțat un cămin cultural și ,.un magazin în cartierul Bodești, au amenajat spații verzi, construcții de agrement, au modernizat 9 străzi. Pentru anul acesta. și-au propus să amenajeze un parc al tineretului și un lac de agrement, să înalțe un cămin cultural și un magazin în cartierul Orbric, să extindă canalizarea orașului. Valoarea tuturor acestor lucrări edili tar-gospodă- . rești- pe care le vor executa gospodarii orașului prin muncă patriotică se ridică Ia peste 15 milioane let.
Gheorqhe
BALTĂ
corespondentul 
Scinteii"

tuală, în satele județului Bacău funcționează peste 900 de unități de diferite tipuri ale cooperației de consum, care asigură aprovizionarea țăranilor muncitori. Pentru dezvoltarea și modernizarea acestei rețele au fost alocate, din fondurile statului, numai in ultimul an, peste șapte milioane lei.Pe lingă magazinele construite din fondurile statului, au fost înălțate noi unități comerciale din resurse locale, cu sprijinul cetățenilor. La Bogdănești, Larga, Boița. Bogota și în alte opt sate, țăranii cooperatori, ajutați de organele locale, au construit magazine noi. Experiența lor este folosită astăzi în 20 de sate din județ. Președintele uniunii județene a cooperativelor de consum, Petre Subcinschi. ne spunea că acțiunea de moder-

in satele și orașele județului Vaslui s-au construit in ultimii ani numeroase obiective social-culturale între care săli de clasă, grădinițe, creșe, cămine culturale etc. Semnificative în acest sens sînt realizările obținute de la începutul anului 1972 și pînă în prezent. Astfel, ia Birlad s-au dat în folosință o școală cu 16 săli de clasă și o creșă. cu 100 locuri, la Vaslui o grădiniță cu de locuri, o sală de sport pentru „ceul nr. 1 „Mihail Kogălniceanu”. complete școlar- — săli de clasă, ternat, cantină și atelier — al fabricii de ventilatoare și elemente de ventilație etc. în localitățile rurale, cum ar fi Zăpodeni, Deleni, Duda- Epureni, Stănilești, Corni și altele au fost construite școli noi cu 8 și 4 săli de clasă, numărul total al sălilor de clasă puse la dispoziția elevilor ridieîndu-se Ia peste 56.în acest an se vor da in folosință încă două școli a cite 16 săli de clasă, in Vaslui și Negrești, două creșe cu cite 100 locuri in orașul Vaslui, un internat cu 200 de locuri și cantină pentru cele două licee teoretice din orașul Huși, peste 30 de noi săli de clasă în localitățile- rurale etc. Adăugăm la toate acestea și cele 5 cămine de cazare pentru muncitorii de la fabricile de mobilă și de materiale izolatoare, filatură, și șantierele de construcții, cuprinzind 1 200 de locuri, ce vor fi date în folosință în cursul acestui an — ceea ce exprimă și ritmul alert de dezvoltare a orașuiui-resedință de județ.

nizare a rețelei sate cunoaște in nică amploare, investiții vor fi biective economice, hanul turistic de la Măgura, ma-■ gazine universale în satele Izvorul Berheciului, Fintinele, Buda și Pîncești, iar la Oituz și Podul Turcului vor fi date în folosință su- permagazine. Totodată, vor fi modernizate 86 de unități comerciale și de’alimentație publică, îndeosebi cele de pe traseele turistice ale județului. Prin modernizarea acestor unități, se vor crea condiții pentru expunerea deschisă a mărfurilor industriale și alimentare, extinderea comerțului prin autoservire.

aicofifroâiââ'oMew
OPINII ALE CONDUCĂTORILOR

„Registrul public al controlului obștesc" se va abate astăzi de la formula sa de pînă acum. Dacă filele sale precedente consemnau observațiile și propunerile controlorilor obștești adresate celor verificați, astăzi vom proceda invers : vom da cu- vintul controlaților să-și spună părerea despre... controlori.Primul interlocutor : Grigore Mosor, vicepreședintele Uniunii municipale București a cooperativelor meșteșugărești din ramura confecții- incălțăminte-prestări neindustriale.
— Incontestabil, da. Și iată de ce : rețeaua u- nităților noastre cuprinde peste 1100 de ateliere de pe care putea nuiu priu zența de controlori obștești (care au dreptul să ne verifice unitățile) constituie tot atitea ajutoare efective bunătățirea de servire noștri.

servire publică, cu greui supraveghea cu aparatul de control.celor peste 1000 controlori

— Mai mult decit ne așteptam acum 9 luni, la intrarea în vigoare a legii de organizare și funcționare a controlului obștesc. Aproape că nu scapă ochiului lor critic nici un aspect Ni se fac observații dintre cele mai felurite : de ne- respectare a programului de funcționare a u- nităților, de nerespec- tare a tarifelor, a termenelor de execuție a comenzilor ș.a. Dar, ceea ce este mai important, membrii echipelor dc control nu se opresc doar la a ne sesiza neregulile, ci propun si măsurile de îmbunătățire a activității pe viitor. Astfel, ni s-au făcut propuneri foarte valoroase privind înființarea de unități și activități servire publică, dea atelierelor de organizare a muncii din centre, a orarelor
dernizare existente, mai bună seriașilor reașezare nor unități In funcție cerințele cllenților ș.a.

sînt urmata — în funcție de posibilități — de măsuri concrete de rezolvare. Un exemplu : la cooperativa „Arta încălțămintei" au fost sancționați pentru neregulile semnalate de echipele de control 14 meseriași, iar trei șefi de u- nități au fost din funcție. La procedat și la cooperative. Cît te propunerile lor, ele s-au între altele, în reorganizarea celor mai multe u- nitățî din complexele comerciale după sistemul activităților cuplate (în același centru se prestează mai multe servicii similare, pentru ca cetățeanul să nu irosească timp, colindind dintr-o unitate intr-alta), ființarea de 14 noi tăți și a unei noi vități (serviciul de termediari pentru zări-cumpărări), modernizarea și igienizarea a peste 80 de ateliere, lansarea concursului mai bună unitate' care au fost peste 300 de ateliereFiecare propunere înscrisă de chipele de control procesele verbale analizată de rile cooperativelor, mind ca acestea să stabilească cu aparatul specialitate măsurile trebuie luate. Pentru care propunere se xează și un termen-li- mită de rezolvare, termen ce se comunică chipelor pentru a putea urmări respectarea lui. în plus, uniunea noastră municipală verifică, în cadrul acțiunilor proprii de control, toate pro- ccsele-verbale de echipele urmărind cum se vă observațiile și punerile făcute.

cetățenești supravegherea serviri, Și sub- la de Și ... _ _ aunităților actuale și a celor propuse a fi construite.

re echipele privind regulilor bunei să primim sugestii propuneri cit mai stanțiale referitoare diversificarea gamei prestații, la profilul modul de organizare

tatofi”, ei să-și exercite cu mai multă perseverență misiunea educativă, folosind sfatul și cu- vîntul lor competent la formarea lucrătorilor-mo- del pe care cu toții ii dorim în sectorul serviciilor publice.

înlocuiți fel s-a celelalte priveș- echipe- concretizat.

1 „Cea >“ — la antrenate etc. Și e- in este conduce- ur-

— Care dintre proble
mele servirii publice vă 
preocupă in principal in 
momentul de față și a- 
supra cărora echipele 
de control obștesc ar pu
tea să-și îndrepte 
mult atenția 2

— De Ia apariția Legii . nr. 6/1972, peste 700, cu care prilej am primit 144 de observații și propuneri; I Menționez că din aceste propuneri toate cele care s-au referit la mai buna gospodărire a unităților valorificate.nea, ne-am răspundem privind <. magazinelor, aducînd cele mărfuri la care s-a semnalat o necore- lare între cerere și ofertă. Tot ca urmare a propunerilor făcute de membrii echipelor de control obștesc, au fost modernizate 4 magazine — ceea ce a condus la o îmbunătățire a condițiilor de servire a clienților noștri.

— în primul rind, asigure valorificarea turor propunerilor și servațiilor pe care le mese din partea echipe- numai acestora uti- și o vor în conti-

me. mele lori dau un ajutor prețios in efortul de îmbunătățire a activității comerciale : PETRE ION, FLO- REA MARINICI, CRISTINA ROTARU, DUMITRU DIACONESCU, GIIEORGHE BUSU ș.

lor, pentru că astfel membrii capătă sentimentul lității muncii face cu drag nuare.în al doilea organizeze un formațional rapid al observațiilor și propunerilor, pentru ca ele să intre in posesia acelor tori de decizie care le valorifice cît mai ficient.în al treilea rind, munca proprie de control să se oprească cu prioritate asupra problemelor constatate de membrii e- chipelor cetățenești și să ia imediat măsuri de a- plicare a propunerilor. Altfel, contribuția acestor echipe pierde mult din eficiență și oportunitate.în sfirșit, dar nu in cele din urmă, aș vrea să Ie spun colegilor mei că — așa cum am înțeles din experiența prie. teresul bunului muncii noastre dacă ținem un contact nent cu controlorii obștești, dacă ușa noastră Ie este deschisă în permanență și colaborarea cu ei devine metodă de lucru. în acest sens este bine să ne întîlnim sistematic cu controlorii obștești pentru a găsi împreună soluțiile de îmbunătățire . a activității de servire publică, procedăm astfel, și ciența colaborării e ce în ce mai evidentă.N.R. Ne-ar interesa reprezentanți ai sectoarelor controlate privind activitatea echipelor cetățenești. Așteptăm, de aceea, corespondențe de la conducătorii de întreprinderi și unități, dorind ca prin publicarea lor să asigurăm generalizarea experienței pozitive, îmbunătățirea activității de control obștesc și, pe această cale, însăși perfecționarea serviciilor publice.
Rubrică realizată de
Mîhai IONESCU |
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Munca și timpul de muncă
al inginerului

Preocupări și măsuri în direcția înfăptuirii indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R
din 28 februarie 2 martie a. c. privind utilizarea rațională a specialiștilorEste unanim cunoscut că, pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan pe 1973 și ale întregului cincinal, se impun măsuri riguroase, precise, ferm orientate în direcția accelerării procesului de modernizare și înnoire a producției, creșterii eficienței activității economice, în acest context, inginerii. tehnicienii. toți specialiștii din unitățile industriale, trebuie, cum este și firesc, să se situeze în primele rînduri ale luptei pentru promovarea tehnicii moderne, a noului în producție, pentru organizarea superioară a producției împotriva practicilor și metodelor de muncă rutiniere, învechite. Pentru aceasta, traducerea în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, formulate la Plenara C.C. al P.C.R. din februarie — martie a.c.. privind necesitatea creării unor condiții optime pentru ca personalul de conducere și specialitate din întreprinderi să se poată consacra in întregime activității de concepție, de organizare, control și îndrumare, prezintă o deosebită importantă practică. Cit de actuală este o asemenea problemă ne-am convins, pe deplin. în timpul anchetei întreprinse pe această temă în mai multe unități din Capitală.Iată două situații care pledează pentru folosirea superioară a specialiștilor noștri.— în 1973, volumul producției uzinei noastre, deși în ultimii cinci ani a sporit de aproape trei ori, va crește cu treizeci la sută, -față de anul trecut, productivitatea muncii cu 28 la sută, iar cheltuielile de producție vor fi și ele foarte mult reduse comparativ cu realizările din anul 1972.-Asemenea obiective majore avem în vedere și pentru următorii ani ai cincinalului. De aici și necesitatea folosirii, in mai mare măsură, a experienței și pregătirii teh- nico-științifice a inginerilor, a specialiștilor din uzină (ing. Eugen Zarcula, directorul tehnic al uzinei de pompe).— Paralel cu creșterea rapidă a producției, in acest an, ca și in întregul cincinal.,, desfășurăm o amplă acțiune de modernizare, și - înnoire a . produselor, astfel incit in 1975 pro- ‘ dusele noi să dețină o pondere d« 70 la sută in volumul total al pro- . ducției. Este un obiectiv ce va fi realizat numai prin forțele întreprinderii (ing. Ion Condruț, tehnolog-șef la uzina de mecanică fină);Aceste sarcini esențiale pot fi îndeplinite numai prin folosirea la capacitatea maximă a cadrelor tehnice și de specialitate din întreprinderi, cerință a cărei realizare in primul rind, de i vorba de o relație fără echivoc : uzina inginerii și specialiștii buri administrative, iar aceștia consacră soluționării problemelor de concepție tehnică și organizatorică. Cu alte cuvinte, fac o muncă de creație, potrivit pregătirii lor. in folosul perfecționării continue a activității productive.Menținîndu-ne însă în spiritul realității, vom consemna că pină și aceste întreprinderi mai inainte amintite sînt încă departe dc a fi înfăptuit o deplină așezare a specialiștilor pe treptele și in activitățile proprii competenței lor. O însemnată capacitate intelectuală tehnică este irosită ca urmare a unei defectuoase organizări a muncii in unele compartimente. Supunem atenției cîteva situații. „Adeseori, biroul nostru de proiectare este solicitat să rezolve probleme tehnice care pot fi soluționate de specialiștii secțiilor productive respective" (ing. Mircea Ungureanu, uzina „Timpuri noi"). „Personal, apreciez un inginer în raport cu bogăția sa de idei tehnice. Din păcate însă, unii dintre inginerii noștri neglijează problemele specifice lor, substituindu-se fie maistrului, fie altor funcțiuni" (Ștefan Olah, lăcătuș, șef de brigadă la uzina „Automatica"). „Șeful secției, inginer, este silit să-și consume o mare parte din timpul de lucru cu treburi strict administrative ' ",(ing. Adrian Dumitrescu, adjunct de șef de secție la uzina de pompe).După cum se vede, in toate trei cazurile neconcordanța dintre funcție și activitatea practică, dintre specialitate și problemele de care se ocupă inginerul este evidentă,

flectînd în ultimă instanță carențe organizatorice interne. Adăugind la aceasta paralelismul, existent încă în activitatea diferitelor compartimente uzinale — și cu deosebire între serviciul metalurg-șef și grupul inginerilor din sectoarele calde, între tehnolog-șef și cadrele inginerești din sectoarele de prelucrare și montaj — căpătăm o imagine mai concludentă asupra potențialului ingi-

prea mult din timpul de lucru al unor cadre de conducere și de specialitate din întreprinderi. Dovadă, pe de o parte, că centralele industriale nu și-au preluat în întregime atribuțiile ce le revin (aprovizionarea și cooperarea situîndu-se pe primul plan), iar. pe de altă parte, că se resimte și în prezent lipsa unui sistem de coordonare operativă a unităților, pe baza căruia să se asigu-
însemnări din întreprinderi bucureștene

depinde, uzină. Este > reciprocă își eliberează de trese

sau de dispecerat"

neresc nevalorificat. La proiectare — cu precădere la grupurile și centrele uzinale de proiectare — rezerva de capacitate în domeniul creației este și mai evidentă. .. ___trul de proiectare al uzinei de pompe lucrează 48 de ingineri cadre cu pregătire medie, eni-desenatori. Cu alte cuvinte, la 3 ingineri revin 2 tehnicieni; După părerea specialiștilor, raportul este cu totul anormal. Chiar în institutele dc cercetare și proiectare specializate, cu un mare volum de lucrări, se consideră că un inginer trebuie să lucreze cu cel puțin două cadre cu pregătire medie. Atunci, cum se face că la un centru uzinal de proiectare (unde ponderea o dețin proiectele de execuție) raportul este tocmai invers ?Problema are implicații nefavorabile pe planul activității practice. Ing. Vlad Stoian, șef de atelier în centrul de proiectare amintit, ne relata : „Raportul acesta trebuie intr-adevăr îmbunătățit, în sensul creșterii numărului de tehnicieni și desenatori. Să orientăm inginerii spre problemele mari, de concepție, așa cum o cere de altfel și pregătirea lor". Era în această remarcă și o recunoaștere că în prezent inginerii centrului de proiectare nu sînt dirijați cu. toate forțel,e'lor și.'în exgi clusivitate spre problemele de concepție și de execuție tehnică la nivel înalt. Și aceasta, pentru că, adeseori, din lipsa unui echilibrat număr de desenatori, inginerul se vede silit să elaboreze el detaliul, pindu-se astfel în lucruri ceea ce duce la utilizarea punzătoare a cunoștințelor nivel superior.Nu este însă mai puțin că de multe ori.și cauze externe îngreunează strădaniile întreprinderilor de a folosi, cu eficiență sporită, inginerii și alte cadre de specialiști în activități corespunzătoare. Consemnăm, în primul rînd, tendința unor organe centrale și de sinteză de a solicita întreprinderilor din ce in ce mai multe situații statistice și informări. Rezultatul unei asemenea practici ? „La început, cînd s-a declanșat acțiunea cu caracter permanent de organizare științifică a producției și a muncii, intr-adevăr ne ocupam de această problemă. Cu timpul însă, pe măsură ce compartimentele de concepție ale uzinei au fost. asaltate cu cereri' de situații statistice și de informări, ne-am văzut siliți să afectăm și noi o bună parte din timpul de lucru acestor chestiuni, în detrimentul organizării științifice" (ing. Eugen Hankiewicz, uzina „Timpuri noi"). „Intr-o lună, biroul nostru de proiectare mit 120 de adrese la care a să dea răspuns și care, la lor, au dus la emiterea altor (ing. Mircea Ungureanu, „Timpuri noi").O mare parte din timpul de lucru al unor cadre de conducere și specialiști din uzinele vizitate este destinată rezolvării unor probleme privind aprovizionarea și cooperarea. Constatarea surprinde. Intr-o anchetă publicată in ziarul nostru, cu un an în urmă, se relata că 10 directori ai unor mari uzine din Capitală atribuiau acestor aspecte, potrivit propriilor lor aprecieri, jumătate din ziua de lucru. Situația nu s-a îmbunătățit radical nici pină în prezent. Aceleași două mari probleme, aprovizionarea tehnico-mâterială și cooperarea, continuă să consume

La cen-și 38 de tehnici-

risi- mărunte, necores- sale deadevărat

a pri- trebuit rîndul hîrtii" uzina

dintre între-re cooperarea optimă prinderi.încă o chestiune, tinerii ingineri nu se pid în problematica producției materiale, de unde și contribuția scăzută. Iată de ce ei trebuie cunoască uzina cu mult înainte repartizare. Apropierea în continuare a învățămîntului de producție este, prin urmare, o cerință obiectivă. Dar uzinele, specialiștii acestora cu ce contribuie la o mai bună orientare a catedrelor învățămîntului tehnic superior în formarea noilor promoții de ingineri ? Foarte mulți ingineri de la uzina de pompe, „Automatica" ș.a. au rezolvat teme științifice și au elaborat soluții originale practice în domeniul tehnologiei, obținerii unor metale noi în a-

De multe ori, integrează ra-lor să de

liaje și structuri diferite etc., etc. La întrebarea : „Ați comunicat catedrelor, ați popularizat aceste realizări în scopul generalizării lor ?“ — cei mai mulți au răspuns cu modestie : „Nu prea avem timp de așa ceva"...Sigur, modestia este cel mai de preț bun al omului, dar aici nu este vorba de modestie, ci de un interes foarte larg, social, în răspîndirea rezultatelor științifice ale specialiștilor noștri. Indicația conducerii partidului privind permanenta apropiere a învățămîntului de producție trebuie înțeleasă ca un efort de ambele părți- în a colabora mai strîns.Este îmbucurător faptul că. în bună măsură, cadrele de conducere, specialiștii din unitățile economice înțeleg pe deplin că. pentru realizarea înainte de termen a cincinalului, așa cum a subliniat în repetate rînduri conducerea partidului nostru, nu se pune problema de a face eforturi fizice sau financiare suplimentare ; ceea ce se impune a fi intensificate este munca de concepție, de organizare, investiția de gîndire. Iar una din căile principale de înfăptuire a acestei sarcini de maximă importanță constă tocmai în așezarea inginerilor, tehnicienilor, a tuturor specialiștilor pe locurile ce le revin firesc, în așa fel incit ei să-și valorifice deplin pregătirea tehnico-ști- ințifică. întreaga capacitate creatoare în slujba modernizării și creșterii continue a eficienței producției, progresului susținut al industriei noastre. ■
Ștefan Z1DĂRIȚA 
Iile ȘTEFAN

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI

TABLĂ LAMINATĂ
Ieri dimineață, în 

tatea de metal de 
Dunăre se lucra 
mal. Principalele greu
tăți create de viscol și 
căderile masive de zăpa
dă n-au împiedicat buna 
desfășurare a producției.

Laminorul de tablă 
groasă, ora 7,25. Lamino- 
riștii din schimbul B pre
găteau unul din eveni
mentele remarcabile ale 
activității lor — lamina
rea celei de-a 5 milioana 
tonă de tablă de la pu
nerea in funcțiune a la
minorului. Operatorul 
Viorel Armașu de la ca- 
ja degrosisoare urmăreș
te cu atenție brama. 
Pe linia de lami
nare erau prezenți la 
posturi operatorii Ion 
Popa, Gheorghe Voinea, 
maistrul Gheorghe Ber- 
cea, ing. Traian Popa și 
alții. Citeva treceri in
tr-un du-te-vino prin 
caja degrosisoare și „pan
glica" de foc gonește spre 
finisor, pentru ca nu 
după mult timp secven
țele de tablă tăiate și fier
binți încă să poposească 
în zona paturilor de ră- ■ 
cire. Pe una din aceste 
table cineva a scris cu ' 
creta: „1966—1973 — 5 mi
lioane tone tablă lamina
tă". Așadar. 5 000 000 tone 
tablă laminată și expe
diată spre șantierele și 
uzinele din fără, cit și 
peste hotare.

— De la prima bramă

laminată și pînă tn pre
zent, ne declara inginerul 
Ion Voina. șeful lamino
rului de tablă groasă, a 
fost un drum lung și nu 

. prea ușor. Cu toate aces
tea, nu trebuie să uităm 
că laminorul a atins pa
rametrii proiectafi cu 6 
luni de zile înainte de 
vreme. Și tot in această 
perioadă am realizat pes
te 50 de noi mărci de 
Oțeluri, tabla laminată de 
noi fiind destinată con
strucției de vapoare, re-

cipientelor de malta pre
siune, 
talice de 
ță etc.

— Cine
care a
de-a 5 milioana

— U.C.M.

construcțiilor me- 
inaltă rezisten-

va primi tabla 
incorporat cea 

tonă ? 
Reșița.

Undeva pe linia de 
laminare l-am intilnit și 
pe maistrul Dumitru 
Tanu, secretarul comite
tului de partid de la la
minorul de tablă groasă.

— Obiectivul lamino-
riștilor noștri, ne de-

10 PUNCTE DE REPER PENTRU LUCRĂTORII DIN AGRICULTURĂ

DIN TOMNATEC
fi; t-w#.

I cj

DESPRINDEM ÎN PRIMUL RÎND 0 CIFRĂ:

55000 kg legume la

ex- re- bun mai cu

clara 
anul acesta sa ridicam 
parametrii 
producției, 
un ritm superior de la
minare in scopul unei
eficiente maxime, con
form sarcinilor și in lu
mina indicațiilor date
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.

calitativi ai 
să obținem

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Mari

1A suprafețe

însămînțatehectar ARAD

Premieră industrială la Slatina : se produce bandă turnată din aluminiu. 
Iată o imagine din noua turnătorie

lificați. Oamenii erau obișnuiți cu plantele de cîmp, cu creșterea animalelor. Nu erau pregătiți pentru cultura legumelor, plante care prin specificul lor necesită cunoștințe amănunțite, o specializare mai strictă.— A fost foarte greu ?— Intr-un fel, da. Investiția de 15 milioane lei trebuia recuperată. Trebuia imprimat oamenilor gustul pentru cultura legumelor, interesul pentru această meserie. Așa cum în industrie avem de-a face cu meseriași de înaltă calificare, tot așa trebuie să fie și in agricultură, mai ales cînd agricultura devine intensivă. S-a trecut la un proces migălos de inițiere in tainele grădinăritului.

— Un ansamblu de irigat „tip Tomnatec". după cîte înțeleg...— Da, se poate spune și așa. Dar nu ne-am oprit aici. Tot „tip Tomnatec" sînt și dispozitivele construite cu resurse proprii, adaptate la tractoarele SR 09 și L 400 pentru executarea gropilor și plantarea mecanizată, dispozitive pentru făcut ghivece nutritive, platforme cu arcuri pentru transportul produselor care sînt prin excelență perisabile, cisterne pentru transportul și administrarea urinei ; am adaptat, de asemenea, mașini pentru sortarea, condiționarea. ambalarea și pregătirea mărfii, panouri specifice pentru acoperirea solariilor.In 'fața acestei liste, o numim, fără
în ziarul „Scînteia" din 30 ianuarie 1973 am publicat 

lista celor 10 cooperative agricole care au obținut cele 
mai mari producții vegetale și animale în anul 1972 — 
distinse cu premiul I al Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, drapelul și diploma de unitate 
fruntașă pe țară în întrecerea socialistă. începînd cu acest 
articol, vom prezenta lucrătorilor din agricultură expe
riența acestor unități.

am întrebat-o pe ing.
începeți și terminați care ați asistat.fiu, mă așteptam mai întîi de altceva ; o tradiție, sau știu eu,ocupație mai tînără de poate avea o tradiție,aflat că ferma de le- aceaștă fer- „fruncea fruncilor",

...O sală arhiplină. Circa 80 de persoane. Mîini bătucite, care au lăsat pentru o clipă foarfecă, plantatorul sau aparatul de stropit plimbă cu indeminare creionul pe coala albă, fac însemnări despre eficiență. Sîn- tem la ultima oră de învățămînt agrozootehnic. Inginera Ana Gruiescu, „sufletul" fermei legumicole, cum aveam să aflăm mai tîrziu, plică : „...producția livrată mai pede cu o zi înseamnă un preț la vinzare, înseamnă un cîștig mare pentru fiecare cooperator10—15 la sută"... Se pun întrebări. „Care sînt indicii de calitate la valorificare ?“... „Cine ne ajută la recoltat dacă producția va fi prea mare și cit va reveni pentru acest ajutor ?“... „Ce se întîmplă dacă va trebui să facem autorecepție ?“Nimic nu scapă atenției. Sînt analizate pe toate fețele și „mărunțișurile" — in fapt resorturi intime esențiale pentru producțiile record. Dar nu metodologia învățămîntului agrozootehnic ne interesa aici, la Tomnatec, ci altceva. Și anume experiența unei cooperative agricole deținătoare de 3 ori a „Ordinului Muncii" clasa I și a premiului I al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție 1972 pentru producția de legume.— Cu ce am putea începe prezentarea „experienței Tomnatec" pentru a nu greși ? — Ana Gruiescu.— Dacă vreți să înțelegeți experiența noastră, cu „lecția" la— Sincer să să-mi vorbiți poate despre orice...— Dacă o un deceniu atunci...Și așa amgume de la Tomnatec, mă elită sau cum zice bănățeanul, nu are o existență mai mare de 7 ani. Suprafețele cu legume au crescut în acest interval de la 1 ha seră tip industrial la 6,5 ha, șolariile au fost extinse pe 10 ha, iar în cîmp legumele se cultivă pe 90 ha. Odată cu suprafețele a crescut și producția medie la hectar. Renumele fermei se leagă de activitatea acestei inimoase inginere, care după ce a lucrat 12 ani intr-un I.A.S., a renunțat la toate succesele de acolo, pentru a lua de la capăt, pe un feren viran, și a „Construi" aici, la Tomnatec, o adevărată industrie a legumelor.Rezultatele și punctele forte ale acestei experiențe ?— Extinderea suprafețelor, mai cu seamă a celor protejate, a necesitat pe lingă importante eforturi materiale și pregătirea 'unor lucrători ca-

— Dar la cursurile agrozootehnice nu predați tot acele tehnologii de producție arhicunoscute de toți legumicultorii ? Sau aveți secrete profesionale de care țineți cu strășnicie?— Cursurile ținute la noi, ne spune Francisc Gruiescu, inginerul-șef al cooperativei, sînt cele obișnuite, cunoscute de toată lumea. Dar mai este ceva în plus : am reușit să adaptăm tehnologiile de producție, mașinile de care dispunem la condițiile noastre concrete.— Mai precis...— Să o luăm de la irigat. Apa, atît de necesară oricărei legume, o procurăm din pînza. freatică, pentru că pe terenurile cooperativei nu există nici un fel de apă curgătoare. Utilizarea apei freatice a necesitat rezolvarea unor probleme practice legate de forarea fîntinilor și aducerea apei la suprafață în debit mare Forajele s-au făcut direct prin introducerea țevilor fîntînii pină sub nivelul apei freatice. Pentru amplasarea fintinilor s-a ales locul cel mai ridicat din parcela respectivă, să permită nai. Tipul meseriașii unui tip de un plozie.au fost montate pe căruțe, care se ancorează in momentele de funcționare.

care scurgerea apei gravita ț:o- pompei a fost rezolvat de cooperativei, prin crearea original, simplu, acționatmotor electric sau cu ex- Pentru mobilitate, pompele

teamă de a greși, „de inovații", ne întrebăm dacă nu cumva avem de-j cu artiști în meserie. Nu. am corectați, e prea pretențios, tiu decit niște oameni care știu ce care își cunosc propriile puteri pe care le folosesc bine.sînt vor, Și .Și pentru asta se învață, se analizează fiecare lucru, se corectează greșelile, iar scepticismul pălește in fața seriozității dublate de o bună pregătire profesională. Zeci de cooperatori obțin peste 7 tone legume pe parcelele repartizate în acord global. iar cîștigul mediu șește 19 mii de lei. Un excepție îl constituie Iosif Wild, cîștigător al cel mai bun legumicultor al anului 1972. Nu are „certificat de absolvire" al nu știu cărei școli superioare, ci este un țăran simplu. Școala practicii nu i-a dat nici o adeverință pentru destoinicia lui. decit poate moral, o diplomă de ..greutate" tipărită .eu inițialele lăzilor, remorcilor de legume pe care le obține. Mă incumpt la un test. „De ce apare cutare boală la tomate ?“ Răspunsul ar fi trebuit înregistrat pentru un curs de institut superior. Practica și teoria se îmbinau atît de limpede în cuvintele lui Iosif Wild. Grade de temperaturi, procente de umiditate, concentrația soluției, timpul aplicării, mașina -folosită. efecte remanente, toate in limite stricte ale Tomnatecului.—.Cum de știți toate astea, tovarășe Wild ?Pentru că am invățal meseria de

anual depă- exemplu d? cooperatorul titlului de

legumicultor așa cum altul învață, să spunem, strungăria. Dacă strungarul își știe pe de rost lucrează, atunci ce știu despre legume atîtea lucruri.Aveam în fața mea un om care a înțeles, ca și toți ceilalți care lucrează în această fermă, că astăzi, in agricultură, trebuie ajuns la un grad de specializare, de calificare in meserie la fel ca în industrie. Cînd toți lucrătorii din agricultură vor înțelege aceste lucruri atunci va dispărea „imposibilul", vor dispărea cunoscutele lamentări „n-avem tradiție, n-avem oameni, timpul a fost prea scurt" sau cîte alte scuze pentru a acoperi neputința. Atunci, fără îndoială,, agricultura va progresa enorm.— Ce faceți mai altfel de cum fac alții ?— Cred că oamenii noștri au fos* învățați să gindească economic — ne spune inginera Ana Gruiesdu. Fiecare lucrare costă bani. Cum poate fi raționalizată ? Este întrebarea pe care fiecare lucrător în parte și-o pune.— Poate unii înțeleg „reduse", In loc de „raționalizate"...— Nu e o obișnuință a noastră. Munca e supusă aceleiași legi naturale, „nimic nu se pierde, totul se transformă...", sau, mai bine-zis, „se cîștigă", în cazul de față.— Mai explicit...— Nu faci o lucrare la timp, planta suferă, producția scade. La ..economie" de muncă, pămîntul îți dă cu zgircenie, pe măsura efortului tău. Un exemplu : pentru a respecta graficul nostru de predare a trebuit să plantăm în seara Anului nou tomatele din prima urgență. După aceea, toată lumea a petrecut. Credeți că a lipsit cineva ? Dacă nu încheiam lucrarea în ceea pierdeam Sau bine de îngheț am hotârît să le îmbrăcăm în folie de polietilenă, pe care o vom mai folosi încă o dată la solarii, răsplătită, venituri muncești Din nimic, nu iese nimic.Și are dreptate inginera ■iescu. De unde să iasă 55 000 de kg in medie pe,cele 100 hectare de legume, cit a obținut cooperativa agricolă din Tomnatec. anul trecut, dacă nu din muncă. Din muncă' plină de dăruire și îndrăzneală.Ceva mă îndeamnă să cred cordul de la mult. Va fi parte ? Iată deschisă.

mașina la care vă miră că eu

seara a- zile bune, pentru a proteja serele maicîteva
Nu credeți că munca va fi pe măsura efortului, prin suplimentare ? roadele singure Dacă nu se nu fac.Ana Gru-

Tomnatec nu va depășit aici, sau o întrebare care
că re- rezista în altă rămine

Ștelan DORGOȘAN

(De la corespondentul „Scînteii", Constantin Simion). — Pînă la ora actuală, in județul Arad au fost însămînțate peste 1 000 ha cu ovăz, mazăre, lucernă, trifoi, rădăcinoa- se, ceapă, muștar și alte culturi din epoca I. Suprafețe mai mari au fost însămințate în cooperativele agricole ,de producție Aradu Nou, Sînleani, Sîntana, Zădăreni, ,,Avîntul“-Pecica, Olari, Zerind, Iermata Neagră. Folosind fiecare oră bună de lucru, țăranii cooperatori continuă acțiunea de administrare suplimentară de îngrășăminte chimice la cultura griului, fiind fertlizate pînă acum 43 533 hectare.
SATU-MARE(De la corespondentul „Scînteii", Octav Grumeza). — Pînă joi, lucrătorii ogoarelor sătmărene au insămînțat o suprafață de 2 500 ha (din cele 26 000 prevăzute pentru culturile din prima epocă). O atenție deosebită se acordă însă- mînțării legumelor. în cooperativele. agricole din Cărei, Foeni, Sanis- ■lău, Urziceni, Resighea, Piscolț etc., s-a plantat și însămințat o suprafață de peste 500 ha cu cartofi, ceapă și diferite legume timpurii. Continuă, în ritm intens, lucrările de pregătire a terenului pentru alte culturi. Astfel, pe raza consilii- ' lor intercooperatiste Tirean și Cărei s-au pregătit 700 de hectare pentru sfecla de zahăr și 750 de hectare pentru inul de fuior. Specialiștii din unitățile agricole și de la direcția agricolă depistează noi suprafețe ce pot fi lucrate cu prioritate.

(De la corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). — Cu mici excepții, vremea în Banat și-a menținut caracterul primăvăratic, ceea ce a favorizat desfășurarea în ritm tot mai intens a lucrărilor agricole. Cooperativele agricole de producție au «continuat lucrările de pregătire a patului germinativ și de insămîn- țare a mazării, borceagului, ovăzu- iui, rădăcinoaselor etc. La Iecea Mare, Becicherecul Mic, Beba Veche — de pildă — s-a încheiat semănatul mazării. iar la Banloc. BrcștOiT.. Macedonia, Biled, Șandra — semănatul ovăzului. Pînă în prezent. in cooperativele agricole s-au insămînțat 2 200 ha. Mazărea, bunăoară. a fost insămînțată pe 41 la -sută din suprafața planificată, ovăzul pe 30 la sută, orzoaica pe -45 la sută, iar borceagul pe 37 la sută, în unele unități agricole din raza de activitate a S.M.A.-urilor Căr- piniș și Dudeștii Vechi au început și insămințatul sfeclei de zahăr, precum și plantatul cartofilor timpurii.



PAGINA 6 SCÎNTEIA - simbătă 17 martie 1973

LA 25 DE ANI DE APARIȚIE
9

UN CĂLDUROS SALUT 
REVISTELOR SĂRBĂTORITE
„Femeia", „Săteanca"

și Dolgozo Nd“Consiliul de Stat a încununat ieri, prin înaltele distincții ale Republicii Socialiste România. în- mînate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea rodnică depusă timp de un sfert de veac de revistele „Femeia". „Sătearica" și „Dolgozo No", publicații ale Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România. Purtătoare active de . cuvînt ale partidului în rîndul milioanelor de femei din țara noastră, aceste reviste și-au dobîndit pe deplin a- precierea cititoarelor pentru perseverența, combativitatea și bogata paletă publicistică cu care au o- glindit participarea neobosită a femeilor la viața politică, economică și socială a țării. Munca femeii in multiplele sale ipostaze — în industrie, pe ogoare, în școli și spitale — activitatea sa social- obștească, răspunderile de mamă și soție au prilejuit relevarea unor înalte calități umane — competență, hărnicie, abnegație —, a stimei și prețuirii de care se bucură femeile din partea întregii noastre societăți. In paginile lor, aceste publicații au militat, cu mijloacele specifice cuvintului tipărit, pentru participarea tot mai activă și mai rodnică a femeilor la întreaga activitate de construcție socialistă, pentru crearea acelor condiții care să le permită îmbinarea firească a îndatoririlor profesionale cu preocupările familiale, de mare importanță socială, de mame și educatoare ale celor mai tinere vlăstare ale țării.Alături de problemele proprii mișcării de femei din România, de activitatea desfășurată de Consiliul Național al Femeilor din țara noastră pentru < înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, a statului socialist, revistele care s-au bucurat ieri de-o atît de înaltă cinstire au înfățișat acțiunile întreprinse de fe

meile din toate țările pentru afirmarea în viața internațională a idealurilor nobile de pace, democrație și progres social.In contextul major pe care-1 reprezintă mobilizarea tuturor forțelor active ale națiunii în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, și care oferă întregii prese multiple direcții de acțiune, o bogată și generoasă tematică publicistică. revistelor „Femeia", „Săteanca" și „Dolgozo No" li se deschide amplă perspectiva oglindirii participării creșcinde, mereu mai eficiente, a femeilor la activitatea gospodărească, a contribuției lor sporite, ca autentic factor de concepție și decizie, la înfăptuirea politicii partidului, la conducerea treburilor publice, a întregii noastre societăți. Prin mijloace de expresie mereu mai bogate, cu sprijinul unui activ tot mai larg de colaboratori din toate domeniile de activitate socială, revistele își vor îndeplini tot mai amplu misiunea de a contribui la educarea politică și cultural-științifică a maselor de femei din țara noastră, la promovarea în rî’ndurile lor a principiilor eticii și echității socialiste, la dezvoltarea conștiinței lor socialiste. Va fi pus astfel mai deplin în valoare acel aport de energie, pricepere și inițiativă, pe care.femeile, indiferent de sectorul unde lucrează. sint chemate să-l aducă la realizarea cincinalului înainte de termen, la creșterea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.Bucurindu-se sincer de succesele înregistrate în acest sfert de veac de, existență de revistele „Femeia", „Săteanca" și „Dolgozo No", redacția ziarului „Scînteia" le felicită cu toată căldura și dorește redactorilor, corespondenților și colaboratorilor lor o activitate tot mai rodnică, pe măsura exigențelor numeroaselor lor cititoare. x
Festivitatea de Ia

(Urmare din, pag. I>deosebire de naționalitate, revistei „Dolgozh No" i-a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I.După înmînarea înaltelor distincții, luind cuvintul în numele colectivului revistei „Probleme economice", tovarășul Vasile Rauser a spus : . Vă mulțumim din inimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru deosebita cinste pe care conducerea de partid și de stat o acordă revistei noastre, decorînd-o cu „Meritul Științific" clasa I, și pentru faptul că dumneavoastră ați binevoit să ne faceți deosebita ojioare de a ne înmîna personal a- ceastă înaltă distincție.In continuare, vorbitorul a spus : Hotărîrile Congreselor IX și X ale P.C.R., Conferința Națională a partidului au creat un climat deosebit de prielnic pentru dezvoltarea cercetării științifice în general și. mai ales, în economie, pentru efectuarea unui larg schimb de idei, de păreri, de opinii. Ne vom strădui din toate puterile, cu toată seriozitatea și cu tot spiritul de răspundere, să realizăm cit mai rapid și cît mai bine sarcinile pe care partidul le pune în fața
B B B B B B

prpspi comuniste, publicisticii, și cercetării științifice în domeniul economic. Considerăm că avem toate condițiile favorabile pentru a ne duce la bun sfîrșit această sarcină.Lucrările dumneavoastră, tovarășe secretar general, au'fost., sînt și vor » fi studiate de noi ca un prețios izvor de idei generatoare de teorie. Ele sint lucrări ale unui eminent conducător de stat și de partid și, în a- celași timp, ale unui eminent economist. Ne străduim să ne apropiem de modelul pe care dumneavoastră îl reprezentați prin, curajul, prin profunzimea, prin caracterul științific și realist de abordare și soluționare a problemelor actuale și de perspectivă care se pun în fața economiei noastre naționale.Vă asigurăm că vom depune toate eforturile să ne achităm de sarcinile care ne revin.în numele colectivelor redacționale ale revistelor „Femeia" și „Săteanca" a vorbit apoi tovarășa Maria Ciocan : Vă exprimăm întreaga noastră recunoștință și cele mai calde mulțumiri pentru înaltele decorații care au fost acordate revistelor noastre cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariție. Acest moment sărbătoresc ne
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! teatre
*

0 Filarmonica de stat „George 
4 Enescu" (la Ateneul Român) : 
’ Concert simfonic. Dirijor : Ed- 
4 gard Doneux (Belgia) — 20.
J 0 Opera Română : Tannhăuser
\ - 19.
i 0 Teatrul de operetă : Țara su« 
’ Tisului — 19,30.
I 0 Teatrul Național „I. L. Gara- 
i gia!e“ (sala Comedia) : Zodia 
\ Taurului ~ 20, (sala Studio) : 
t Să nu-ți faci prăvălie cu scară 
) — 20.
4 0 Teatrul de comedie : ■ Buffalo
’ Bill și indienii — 20.
I 0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
/ landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
V gureanu) : Joc de pisici — 20, 
i (sala din str. Alex. Sahla) : 
ț Transplantarea inimii necunoscu*- 
i te — 20.
i 0 Teatrul Mic : După cădere — 
l 19,30.
. 0 Teatrul „C. I. Nottara* : Adio
) Charlie — 19,30, (la Sala Palatu- 
i lui) : Bună seara, domnule Wilde 
J — 19,30, (sala Studio) : Sora cea 
i mare — 20.
i 0 Teatrul Giulești : Răzbunarea 
1 sufleurului — 19,30.

0 Teatru! „Ion Creangă" : Nota 
i zero la purtare — 9,30.
t 0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
i Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
i — 15, (sala din str. Academiei) : 
) Un băiat isteț și un rege nătăfleț 
i — premieră — 17.
J 0 Teatrul evreiesc de stat : Un 

șirag de perle — 19,30.
4 0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara-
» giale" : Aici este soarele meu 
( — 20.
i • Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
' nașe" (sala Savoy) : Revista are 
i euvîntul — 19.30.
, o Teatrul de revistă și comedie 
1 „Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
ț bun 1 — 19.30.

I I I

I I I V

i 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\’ • Ansamblul artistic „Rapsodia

, Română" : Pe plaiurile Mioriței 
l — 19,30. •

„Probleme economice"în urmă cu un sfert de veac', în luna februarie 1948, a văzut lumina tiparului primul număr al revistei „Probleme economice", publicație științifică menită să contribuie la a- firmarea gîndirii economice marxist- leniniste în țara noastră, la pregătirea economică a cadrelor în vederea operei de construcție socialistă. Creată într-o perioadă de adinei prefaceri revoluționare, cînd în țara noastră se pregătea trecerea la făurirea economiei socialiste, planificate, revista s-a definit de la început ca o tribună a publicisticii militante pentru realizarea obiectivelor politicii Partidului Comunist Român în domeniul construcției economice.în timpul celor 25 de ani de apariție, în paginile revistei și-a găsit loc o problematică economică vastă, corespunzătoare preocupărilor diferitelor etape istorice, pe care le-a străbătut societatea noastră în procesul transformărilor socialiste. Prin tematica și conținutul lor, numeroasele materiale și studii publicate în acești ani se constituie într-o autentică oglindă a evoluției gîndirii economice din țara noastră, în pas cu amplificarea procesului construcției socialiste, cu însăși creșterea experienței cadrelor și cunoașterea mai temeinică a cerințelor legilor economice obiective, a problemelor ridicate de activitatea practică.Perioada marcată de Congresele al IX-lea și al X-lea ale partidului a însemnat pentru revista „Probleme economice", ca pentru întreaga presă,'o substanțială îmbunătățire calitativă. Se cuvine subliniată preocuparea sistematică a revistei pentru organizarea de dezbateri teoretice, cu o largă participare a specialiștilor din învățămîntul superior și institutele de cercetări științifice, din institutele centrale de stat, din centrale și întreprinderi. Prin întregul ei conținut, revista s-a dovedit o prezență activă în frontul ideologic, fiind citită cu interes de cadrele din economie, din cercetare și învăță- mint. Aprecierea de care se bucură

revista.' și-a găsit o elocventă expresie și în înalta distincție ce i-a fost acordată, cu prilejul aniversării sale, de Consiliul de Stat. în cuvintele rostite cu acest prilej de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In etapa actuală, cînd economia noastră națională este confruntată cu problemele pe care le ridică actualul cincinal, realizarea lui înainte de termen, răspunderile sociale ale revistei sînt mai mari ca orieînd. După cum este cunoscut, partidul a pus în fața gîndirii economice sarcina de a-și spori contribuția la analiza problemelor actuale ale dezvoltării eco- nomico-sociale, la cristalizarea căilor de înfăptuire a programului partidului și statului privind modernizarea continuă a economiei naționale, lichidarea rămînerii în urmă și ajungerea țărilor avansate din punct de vedere economic, a se ocupa de fenomenele noi care se produc în țara noastră, în țările socialiste, de tabloul pe care îl oferă efortul de progres al țărilor în curs de dezvoltare, de multiplele și complexele aspecte ale stadiului actual în care se găsește economia țărilor capitaliste dezvoltate. Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 a subliniat necesitatea promovării ferme a ideologiei partidului în toate sectoarele, imprimării în întreaga activitate ideologică a unei înalte principialități, a unui spirit partinic, revoluționar. In acest context, revistei ,i s-au creat un cîmp rodnic de acțiune, largi posibilități pentru a-și împlini în tot mai bune condiții înalta ei menire de a susține și impulsiona procesul de perfecționare a activității economice din țara noastră.Cu prilejul celei de-a 25 aniversări, „Scînteia" adresează colectivului redacțional și tehnic al revistei „Probleme economice", tuturor colaboratorilor săi calde felicitări și urări de noi succese în activitatea lor pusă în slujba partidului, a poporului, a binelui și fericirii României socialiste.

Casa de cultură a sindicatelor din Oradea Foto : S. Cristian

Consiliulface să reflectăm mai mult la rolul pe ■ care-trebuie să-1 aibă - in—viitor., publicațiile noastre, ne îndeamnă să depunem eforturi sporite pentru ca ele să .fie mai profund ancorate în problemele majore ale societății noastre, în realitățile economice și social-politice ale țării, să dovedească mai multă fermitate în investigarea și promovarea noului, să sporească forța de mobilizare a maselor de femei la înfăptuirea programului minunat al Congresului al X-lea a) partidului și a hotârîrilor Conferinței Naționale a partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Ne angajăm în fața dumneavoastră, a partidului, ne angajăm in fața cititoarelor să dăm cuvintului nostru scris o mai mare putere de convingere pentru a îndemna femeile să muncească mai activ, să muncească în chip comunist, să adauge priceperea și hărnicia lor la faptele de muncă, la activitatea creatoare, la hotărîrea întregului nostru popor de a înfăptui planul cincinal înainte de termen.A vorbit apoi tovarășa Magdolna Fabian, din partea revistei „Dolgozo No" :Vă rugăm să ne îngăduiți să folosim acest prilej pentru a ex-

de Statpri,ma, încă o dată, satisfacția femei- „. lar_.de naționalitate maghiară pentru politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, de rezolvare a problemei naționale în țara noastră.Colectivul redacțional, colaboratoarele și corespondentele revistei se angajează, că și de acum înainte vor milita pentru creșterea aportului femeilor de naționalitate maghiară de la orașe și sate, alături de surorile lor românce, de naționalitate germană și de alte naționalități, împreună cu întregul nostru popor, la îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a partidului.Iubite tovarășe secretar general, vă mulțumim pentru înalta distincție acordată și vă încredințăm că și de acum înainte vom sluji cu toată energia noastră cauza Partidului Comunist Român — înflorirea României socialiste.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a felicitat călduros colectivele publicațiilor decorate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut apoi într-o atmosferă caldă, tovărășească, cu cei prezenți.
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80 de ani de la crearea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din România

(Urmare din pag. Oderea luptei de eliberare, in program se preconizau, pentru prima oară in istoria României, ca obiective fundamentale ale unui partid politic. „desființarea proprietății private asupra mijloacelor de producție și prefacerea lor în proprietate socială", „înlăturarea societății burgheze și întemeierea societății socialiste".Evocind amintirea lui 1893, gîn- dindu-ne la drumul străbătut sub steagul partidului, sintem cuprinși de un indreptătit sentiment de satisfacție pentru tot ceea ce au cucerit și făurit minunata noastră clasă muncitoare, eroicul nostru popor. Ne simțim cu toții părtași ai bucuriei de a ști că visurile, idealurile scumpe ale întemeietorilor partidului muncitoresc nu și-au găsit doar împlinire istorică, ci au fost imens depășite prin prezentul României socialiste. Privim în jur realitățile cu . care ne-am deprins : înflorirea puternică, multilaterală a patriei ; ritmul fără precedent de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale ; marile cetăți industriale ridicate pretutindeni ; munca liberă a oamenilor, desferecați din cătușele exploatării ; frăția tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate ; milioanele de oameni ai muncii deve- niți, pentru prima oară, deopotrivă, producători, proprietari și beneficiari ai roadelor muncii lor ; participarea activă a maselor la conducerea statului ; ridicarea nivelului de civilizație materială și spirituală a poporului ; prestigiul și autoritatea de care se bucură România socialistă pe toate meridianele globului.Toate aceste împliniri, care au schimbat din temelii înfățișarea țării. locul ei în lume, viața oamenilor confirmă previziunea clasicilor marxismului că, eliberindu-se pe sifte, clasa muncitoare asigură totodată eliberarea întregului popor ;

ele verifică uriașa forță generatoare de energie și progres pe care o constituie, in toate sferele societății, e- xercitarea de către Partidul Comunist Român a roiului de forță conducătoare a statului. De la cei mai înaintați conducători ai vechii mișcări socialiste, partidul a preluat și dezvoltat prețioasa tradiție de a nu se limita la simpla propagare a marxismului, la exegeza tezelor clasice, ci de a folosi metoda materialist-dia- lectică pentru a studia realitățile economice, sociale, politice ale țării spre a putea stabili astfel sarcinile ce revin mișcării revoluționare. Fidelitatea neabătută fată de marxism, doncepută ca un efort continuu de asimilare organică a principiilor sale fundamentale și de aplicare creatoare a acestora, în funcție de particularitățile și cerințele o- biective ale fiecărui stadiu ai evoluției sociale. constituie trăsătura fundamentală a întregii politici interne și externe a partidului.Capacitatea partidului nostru de gîndire dinamică, creatoare, înnoitoare, de elaborare a unor răspunsuri adecvate cerințelor obiective ale progresului social și-a găsit o strălucită ilustrare în perioada marcată de congresele al IX-lea și al X-lea, cît și de cele două conferințe naționale, perioada cea mai fertilă din întreaga epocă a construcției socialiste. Uriașul e- fort constructiv inițiat de partid pentru făurirea socialismului multilateral dezvoltat, vastul ansamblu de măsuri adoptate in ultimii ani pentru accelerarea ritmului lezvoltării eeonomico-sociale a ;ării. perfecționarea relațiilor de producție, îmbunătățirea conducerii și organizării vieții sociale, adîncirea democrației socialiste, ridicarea nivelului de conștiință a maselor, creșterea bunăstării populației, promovarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste constituie o strălucită expresie a spiritului novator cu care partidul soluționează problemele fun

damentale ale evoluției societății românești. Acea fecundă îmbinare de principialitate și suplețe, de cutezanță creatoare și discernămînt științific — trăsătură caracteristică a politicii partidului — este, -in ultimă instanță, reflectarea imensei forțe vitale a marxismului ca • instrument nu numai de explicare, dar și de transformare revoluționară a lumii.încă de la primele ei începuturi, mișcarea muncitorească din România s-a manifestat ca parte integrantă a proletariatului revoluționar mondial. împletirea organică a patriotismului și internaționalismului s-a a- firmat ca o trăsătură definitorie a mișcării noastre muncitorești de-a lungul întregii ei istorii, fiind continuată și ridicată pe o treaptă superioară de activitatea F.C.R., care acționează cu consecvență neabătută ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al frontului mondial antiimperialist, militează fără preget pentru întărirea unității și coeziunii acestuia, promovează neobosit cauza solidarității Internaționale prin dezvoltarea contactelor cu toate organizațiile muncitorești, democratice, progresiste. Sădită de partid în conștiința maselor, convingerea că prin succesele obținute în înflorirea României socialiste își aduc contribuția la triumful cauzei generale a socialismului și păcii, acționează ca un puternic factor de mobilizare a tuturor energiilor in opera de făurire a noii orînduiri sociale.Cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce glorioaselor tradiții revoluționare ale partidului constă în mobilizarea energiei, inițiativei și capacității creatoare a întregii națiuni spre a asigura înfăptuirea politicii partidului și. pe această cale, înflorirea patriei socialiste, așa cum au visat nenumărate generații de militanți revoluționari, înaintarea prin noi și mari succese pe calea socialismului — spre comunism.
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O Structura 
TRAL — 10;
20,30.
q Alfred cel 1 
RUL — 8,30;
21, FESTIVAL 
16; 18,30; 21.
o Program de desene animate 
pentru copii — 9, Tinerii — 
13,15; 15,30; 17,45; 20 : DOINA.
o Legenda lui Rustam ; LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
G Organizația : SCALA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30 
21, FAVORIT — 8,45;
15,30; 18; 20,30.
• Pe aripile vîntului :
— 10; 14,30; 19,15.
q Clovnii ; CAPITOL
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
q Fata care vinde flori : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 10; 15,30;
18; 20,30.
o Adio, arme ! 
9,30; 12,45; 16;
9; 12,30; 16; 
12,30; 16; 19,30,
12,15: 16; 19,30.
0 Născut liber ; 
nuare, Program 
mentare — î-----
<i Petrecerea
• Nunta de piatră :
— 16: 18; 20.
o Eu nu văd, tu nu 
nu aude: EXCELSIOR 
13,30; 16; 18,15:' 20,30,
— 9; 11,15; .13,30; 16;
MODERN — 8,45; 11
18,30; 20,45.
O Marile vacanțe: BUZEȘTI —• 10.
• Egor Buliciov și alții 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• In umbra violenței : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30.
A Portes des Lilas : CINEMATE
CA (sala Union) - 
Taina ei -
• Sunetul
9: 12.15.
O Andrei
15,30; 19.
• Drumul
10; 12,30;
ȚA — 10;
0 Zestrea
20,15.
a Ultimul tren din Gun-Hill 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Genoveva de Brabant
TAN — 10; 12.
0 Grăsuna : VITAN — 16; 18; 20. 
o Maria Stuart: BUCEGI — 15,30; 
18; 20'30.
e Explozia : ARTA — ]
20,15.
• Cupa gloriei: UNIREA — 15,30 
18; 20,15.
o Articolul 420 : FERENTARI
9; 12,30.
0 Moartea Regelui Negru 
RENTARI — 16; 18; 20.
e Marea evadare :
RII — 15,30; 19.
e Trandafiri roșii 
lica: GIULEȘTI —
• Războiul lui
REASCA — 15,30;
• Lupul mărilor ;
RAHOVA — 15,30; 19.
o Poliția mulțumește : LIRA 
15,30; 18; 20,15.
0 Jurnalul unei cameriste 
TROCENI — 15,30;
0 Capcană pentru
TROCENI — 20,15.
0 A fost odată un
GREȘUL

fa fam
Mare : LUCEAFÂ- 
11; 13,30; 16; 18,30; 

. — 8,30; 11; 13,30;

9—18 în conti- 
de filme docu- 

20,15 : TIMPURI NOI. 
i : POPULAR — 10.

POPULAR

vorbești, el 
— 9; 11-15* 

MELODIA 
18,30;

; 13.30;

spre Vest : VOLGA 
15,30; 18: 20,30, MIORI- 

12,30; 15; 17,30; 20.
: MUNCA — 15.30;

VI-

15,30; 18;

DRUMUL

FE-

SA-

pentru Ange- 
■ 15,30; 18; 20,15. 
Murphy : FLO- 

18; 20,30.
Răzbunarea :

18. 
general

CO-

co-

polițist: PRO-
15,45; 18; 20,15.

*

A
.1

Cine ar fi intrat într-una din ultimele duminici in sala căminului cultural din Iepurești-Ilfov ar fi avut toate motivele să fie pus în încurcătură. Aparent, peste o sută de oameni, pe scaune, pe bănci, în picioare, asistau la un fel de consfătuire sau ședință. Și totuși, ceea ce se întîmpla acolo, în sală, era de natură să contrazică imaginea clasică pe care ne-am făcut-o despre asemenea întîlniri. Adunarea aducea mai mult cu un mare sfat al localnicilor, în care cei prezenți discutau între ei ; unii întrebau, iar alții povesteau simplu, nemeșteșugit, pe îndelete, despre comună, de la vremea legendelor sale și pînă la zilele a- cestei ierni...— De fapt, în puține cuvinte spus, aceasta este esența manifestării : o întîlnire a locuitorilor din comună cu cîțiva conferen- țiari-țărani, consăteni de-ai lor, oameni cunoscuți și stimați, al căror cuvînt este întotdeauna ascultat cu respect — ne explica u- nul din organizatorii . ineditei acțiuni Ia care asistam, Petruța Mar- ciuc, secretara comisiei județene pentru difuzarea cunoștințelor.Iată, așadar, o noțiune nouă, care și-a făcut de cîteva luni apariția în rindul arsenalului de mijloace și procedee ale activității cultural-educative de masă. în județul Ilfov, și nu numai aici, din vara lui 1972, conferențiarii-țărani au pornit la treabă. Este și acesta un semn al înnoirii pe care o trăiește și 'și-o manifestă efectiv un sector de activitate cu o deosebită importanță în educația socialistă a maselor.în sala căminului cultural din Iepurești discuția s-a arătat foarte aprinsă. Publicul „i-a interpelat adesea pe oratori". S-au roștit vorbe de duh, s-au pus întrebări ascuțite, dar cel care povestea nu s-a arătat deloc deranjat de' întreruperi. Și, in atmosfera prietenoasă, unică în felul ei, am avut revelația faptului că, totuși, noutatea nu este chiar o... noutate, că. asistam la una din manifestările — într-o formulă modernizată — predilecte ale țăranului nostru. Săteanului i-a plăcut din- totdeauna să se așeze Ia sfat cu prieteni și vecini. Nu adunau șeză- torile toată obștea comunei tocmai pentru a se comenta, printre altele, evenimentele locale ? Memorabilele pagini ale lui Sadoveanu, istorisirile de la Hanul Ancuței sînt o dovadă artistică a acestui adevăr, a voluptății cu care erau ascultați ore în șir cei mai iscusiți povestitori.Așadar, tradiție există ; organizat sau nu, locuitorii satelor noastre au ascultat întotdeauna sfaturile și părerile celor mai buni dintre ei. Era imperios necesar să fie valorificată această îndelungată experiență !Actualizate, îmbrăcînd o haină nouă, tradițiile — așa cum am văzut la Iepurești — se bucură de o caldă primire din partea publicului. Nimic formal, nimic „regizat", totul spontan.

„...EU ATÎT AM PUTUT 
SĂ VĂ LĂMURESC, 
CĂ AȘA AM FĂCUT EU“ 

o frazăm care explică 
succesul, ecoul unei 
inițiative recente din 
activitatea culturală

Am căutat explicațiile deplinei reușite și le-am găsit, fără dificultate, în însăși desfășurarea propriu- zisă a acțiunii la care asistam.Cei patru țărani care răspundeau la întrebări — Gheorghe Călinescu, Ștefan Gîja, Dumitru I. Stan și Dumitru R. Ion (Moțodelu, cum îi spuneau toți cei de față, marcînd și în acest fel fuziunea dintre sală și prezidiu) — sint unii dintre gospodarii de frunte ai satului, cunoscuți pentru cinstea și vrednicia lor, oameni care au autoritatea morală de a se adresa celorlalți, de a le da sfaturi și de a se face ascultați. Iată de ce, faptul că tocmai ei discutau cu consătenii problemele felului de a te purta și a vorbi în deplin respect față de întreaga colectivitate ne apare firesc. Este, de altfel, unul din rosturile fundamentale ale conferen- țiarilor-țărani — acela de a iniția ample dezbateri publice pornind de la tezele plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, de a supune discuției colective normele e- ticii și echității socialiste, cu ample referiri la realitatea locală, de a vorbi pe larg despre atitudinea față de muncă, responsabilitate cetățenească, . cinste! și demnitate socialistă. Ca un adevărat „sfat al înțelepților", grupurile de conferențiari-țărani pot avea un cuvint greu de spus în acțiunea directă de rezolvare a tuturor problemelor locale ale obștei satului.Revenind la Iepurești, trebuie arătat că, în același timp, vorbitorii cunoșteau tradițiile locale, cum „și-au pus toate trancanalele în căruță" moșii lor pornind la drum și cum „au dejugat" pe locul noului sat, obiceiurile folclorice („Turcu", „Fufuliga" și „Călușarii"), dar, mai ales, știau mai bine decît oricare problemele reale ale comunei, perspectiva dezvoltării sale. Și ar mai fi o explicație a succesului, fără îndoială cea mai prețioasă : autenticitatea raporturilor stabilite între toți cei prezenți, înce- pînd cu limbajul folosit și termi- nind cu întrebările și vorbele care se încrucișau între public și conferențiar.— Eu atît am putut să vă lămuresc, că așa am făcut eu — a spus la un moment dat 'Dumitru Stan, după ce vorbise despre acordul global.Vorbise nu mai mult de cinci minute. Dar efectul cuvintului său fusese mai puternic decît al unei îndelungi lecții teoretice despre același subiect. Conferențiarul a arătat cîți bani a cîștigat prin acord global. Și cum. Și de ce. Și cît luase cu un an înainte. Și a încheiat simplu :„Eu atît am putut să vă lămuresc...". Iar aplauzele care au însoțit această matematică a cîști- gtilui au demonstrat că, într-adevăr, cei de față erau întru totul de acord cu ea.Abordarea acestui subiect, de larg interes în lumea satului, poate cunoaște diferite forme de materializare. Și practica dovedește cu prisosință acest lucru. Indiferent însă de varietatea soluțiilor abordate, o permanență există : pornind de Ia re-
A apărut:

„MUNCA ~DEPARTID"
nr. 6 (martie 1973)Din cuprinsul revistei subliniem titlurile „Ridicarea eficienței întregii activități sociai-economice" și „Dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului" — editoriale marcînd sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid în lumina recentei plenare a C.C. al P.C.R. — precum și articolul„Dezbatere exigentă a căilor dedezvoltare a satelor", însemnări dela primele conferințe județene alesecretarilor și primarilor de la comune ; la rubrica „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid", NICOLAE TĂBÎRCA, VASILE GHE- RASIM și ION SALIȘTEANU semnează articolele „Participarea comuniștilor dinăuntrul organismelor de stat, sociale și obștești la dezvoltarea economico-socială", „In strînsă conlucrare cu masele", „Pentru o artă militantă, angajată". Revista cuprinde, de asemenea, rubricile „Cincinalul înainte de termen", „în ajutorul noilor birouri

ale organizațiilor de bază", „Munca poiitico-educativă la nivelul exigențelor actuale", „Inițiative, metode, acțiuni" însumind articole, anchete, dezbateri etc. Rubrica „învă- țămintul de partid șl propaganda prin conferințe" consemnează :„Teme orientative pentru studierea documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973", articolul „Condiții propice pentru dezbaterea aprofundată a problemelor de etică profesională" de NICOLAE OPREANU, consultațiile „Comerțul exterior — factor important în dezvoltarea economică a României" de GHEORGHE MIHAI și ILIE GABRA, „îmbunătățirea calității produselor, latură inseparabilă a unei activități economice eficiente" de IOĂN ERHAN, precum și studiul de caz intitulat „Este mai bună modalitatea folosită in cursul de la „Timpuri noi" ? Sumarul se încheie cu Note critice, Răspunsuri la întrebările cititorilor, Scrisori de la corespondenți, Ecouri, Poșta redacției.

centa Hotărîre a Comitetului Central cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în a- gricultură, asemenea acțiuni trebuie să scoată în evidență faptul că cei mai buni țărani cooperatori vor cîș- tiga cel mai bine. Caracterul stimulativ al recentei hotărîri — atît pentru prosperitatea și dezvoltarea cooperativelor, cît și pentru creșterea nivelului de trai al cooperatorilor — iată miezul discuțiilor pe care conferențiarii-țărani au toate calitățile și condițiile să-1 atingă de fiecare dată.La Iepurești au mai vorbit și alții despre acordul global, despre felul cum arăta comuna cu ani în urmă, unde învățau (sau, mai bine zis, unde nu învățau) copiii. Dar, indiferent de subiectul abordat, totul a fost spus ca o frumoasă poveste, fără cuvinte mari, de prisos, convingător și, mai ales, concis. Mult criticata conferință-somnifer dispăruse ca prin minune, iar publicul reacționa spontan, trăia alături de vorbitori.Viața a validat o nouă inițiativă. De acum înainte se cere acționat ca ea să nu rămînă un simplu experiment și, mai ales, să nu i se altereze specificul, îricorsetîndu-se în șabloane această rodnică experiență de viață, materializată strălucit de confe- rențiarii-țărani.
Radu CONSTANTINESCU
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tovarășul Nicolae Ceausescu,
ș ș '

a primit scrisorile de acreditare

Volta Superioară
Luînd cuvîntul cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasadorul Pierre Ilboudo a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut și urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Volta Superioară, Sangoule Lamiza- na. Arătînd că își începe misiunea de ambasador în România cu dorința și hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a asigura dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, ambasadorul Republicii Volta Superioară a spus i „Popor de țărani, poporul țării mele dorește, înainte de toate, să trăiască cu picioarele pe pămînt. Oamenii țării mele sînt oameni practici, ei vor lucruri simple. Pornind de la aceasta, conducătorii țării noastre se străduiesc să promoveze dezvoltarea economică a țării printr-o strategie bazată pe un realism perfect adaptat condițiilor naționale". Vorbitorul s-a referit apoi la o serie de probleme cu care se confruntă în prezent poporul Republicii Volta Superioară în eforturile sale pentru lichidarea stării de subdezvoltare și înaintarea fermă pe calea progresului economic și social.In continuare, noul ambasador al Voltei Superioare a spus :„Situată în inima Africii Occidentale, Volta Superioară constituie o încrucișare de drumuri foarte frecventată și, din această cauză, ea este în mod natural înclinată spre cooperarea internațională. In raporturile cu lumea exterioară, principala noastră grijă este de a trăi în pace și armonie, mai întii cu vecinii noștri și apoi cu toate celelalte popoare iubitoare de pace și dreptate.Preocupați de realism și eficacitate, noi am considerat întotdeauna că în relațiile internaționale trebuie să se procedeze pe etape succesive dacă se vrea să se dea instituțiilor o anumită viabilitate. Datorită acestui fapt, organizațiile regionale și subregionale 'ne apar a fi cea mai bună cale posibilă spre realizarea unității continentale și spre integrarea noastră în ansamblul lumii. Apartenența noastră la diversele organizații subregionale și regionale africane se bazează pe această convingere. Prin aceste instituții ne ridicăm treptat spre Africa și apoi spre lume, prin Intermediul O.N.U.",„în cadrul Organizației Unității Africane (O.U.A.) — a continuat vorbitorul — țara mea aduce și va aduce întotdeauna sprijinul său moral și material, luptătorilor penlru ' libdi-țăte din ’Angola, ițozambic,., Guineea-Bissau, Insulele ’CĂpuIiri'1' Verde, Rhodesia, Africa de Sud și Africa de Sud-Vest, și aceasta pînă cînd toate teritoriile africane aflate încă sub dominația străină își vor obține independența".„Volta Superioară — a spus el — întinde mina tuturor națiunilor care doresc cooperarea cu ea pe baza respectului egalității și a opțiunilor sale fundamentale".In încheiere, ambasadorul Republicii Volta Superioară a spus :„Faptul că dumneavoastră cunoașteți perfect Africa și că aveți o atitudine plină de înțelegere față de problemele sale constituie o mare încurajare pentru mine și îmi permite să privesc misiunea mea cu încredere și sub cele mai bune auspicii. Sînt convins că succesul misiunii mele va fi la înălțimea încrederii de care voi beneficia atît din partea Excelenței Voastre, cîț și a guvernului dumneavoastră".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit în mod călduros pentru mesajul ce i-a fost adresat de președintele Republicii Volta Superioară, căruia i-a transmis, la rîndul său, cordiale urări de sănătate și fericire personală. De- asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit noului ambasador pentru cuvintele de apreciere pe care le-a rostit la adresa Republicii Socialiste România, a poporului român.

„După cum vă este cunoscut. — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — întregul nostru popor se află angajat cu toate forțele sale în realizarea unui vast program de făurire a unei societăți noi — societatea socialistă multilateral dezvoltată — care să-i asigure un nivel de trai tot mai ridicat, o viață pașnică și fericită. Ac- ționînd pentru a transpune tn viață acest amplu program, România este profund interesată ca în lume să domnească pacea și între națiuni, pentru că numai în astfel de condiții popoarele se pot dezvolta nestingherite pe calea progresului și civilizației,' a bunăstării lor materiale și spirituale.Pornind de Ia aoeste considerente, România acționează cu fermitate pentru stabilirea între toate statele a unor relații Întemeiate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la a- menințarea cu forța".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„în țara noastră sînt bine cunoscute și se' bucură de o înaltă apreciere eforturile depuse de poporul țării dumneavoastră în lupta pentru consolidarea independenței sale politice și economice, pentru valorificarea resurselor naționale in scopul dezvoltării economice și sociale a tării, al îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață. Constatăm cu satisfacție că. bunele relații politice și economice statornicite între Republica Socialistă România și Volta Superioară au înregistrat în ultimii ani o evoluție pozitivă. Apreciez insă că există în continuare largi posibilități pentru dezvoltarea acestor relații. In ce o privește. Republica Socialistă România va acționa și în viitor pentru intensificarea și diversificarea relațiilor sale cu Republica Volta Superioară, spre binele și în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume.în această ordine să menționez, și cu România acordă o dezvoltării relațiilor rare pe multiple planuri cu tinerele state din Africa și de pe alte continente, sprijină lupta lor dreaptă pentru consolidarea independentei politice și economice. împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste."''■'Miâiîh.d consecvent îți7fr6țtt^i: îorr‘..,, țelor ajltiimpemliste',jină moral, politic și material miș-' " cările de eliberare națională a popoarelor din Angola, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde. Mozam- bic. Namibia și din alte teritorii a- flate - încă sub dominație colonială, condamnă cu fermitate politica de apartheid și discriminare rasială. Poporul român se ridică cu fermitate împotriva politiciii imperialiste de dominație și dictat, a tuturor practicilor anacronice care încalcă brutal drepturile șl libertățile mentale ale omului".In încheiere, tovarășul Ceaușescu a spus :„încredințat că activitatea neavoastră în România va servi cauzei dezvoltării și amplificării relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Volta Superioară, vă doresc succes deplin jn îndeplinirea înaltei misiuni ce vi s-a încredințat și vă asigur că vă veți bucura de tot sprijinul din partea Consiliului de Stat, a guvernului și a mea personal".După prezentarea scrisorilor de a- creditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească, cu ambasadorul Pierre Ilboudo.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe.

colaborarea

de idei, doresc acest prilej, că mare atenție sale de colabo-

funda-Nicolaedum-
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PROGRAMUL U

odată ca niciodată... 
poveștilor (V).

16,00 Agenda.
16,10 Comori ale barocului

Prezintă lector 
Grefe Klaster-Ungu-

emlslunea-con- 
patriei“. 
gospodinele.
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CERCETARE MEDICALA"

săptămtnii : 
de liniște' 

pe

„Un 
i“ de Vasile 
versuri de 
Interpretează

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomAnia
Domnule președinte,
Ați avut amabilitatea să-mi adresați felicitări, în numele guvernului 

român și al dumneavoastră personal, cu prilejul realegerii mele ca pre
ședinte al Republicii Senegalului.

Aș dori să vă mulțumesc foarte sincer pentru acestea și să vă reîn
noiesc asigurarea că acest mandat va constitui pentru mine un prilej de 
a contribui în mod eficace la consolidarea relațiilor prietenești care 
există între cele două țări și partide ale noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele con- 
siderațiuni.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

româno-egipteană s-a înapoiat in CapitalăVineri seara s-a înapoiat în Capitală Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, . președintele părții române în Comisia guvernamentală mixtă de cooperare economică și tehnico-științifică româno-egipteană, care a participat la lucrările celei de-a VIII-a sesiuni, desfășurată la Cairo.La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Paul Niculescu- Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Coilstantinescu și Gri- gore Bârgăoanu, vicepreședinți ai Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, reprezentanți ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior.Era de față Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.

La încheierea vizitei întreprinse în Republica Arabă Egipt, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a avut, o nouă întrevedere cu primul ministru, Aziz Sedki.Vineri dimineața, tovarășul Gheorghe Rădulescu a părăsit capitala Republicii Arabe Egipt.
★In drum spre țară a făcut o escală la Atena, unde, la aeroport, a fost întîmpinat de ministrul supleant la Ministerul de Externe al Greciei, Ph. A. Cavalieratos.Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a avut, la Atena, o întrevedere cu vicepreședintele guvernului grec, Stilianos Pattakos, cu care prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor între cele două țări. (Ager,preș)

COLOCVIUL „75 DE ANI DE LA CREAREA 
FUMULUI

Curs de limba germană. Lec
ția a 45-a. —
univ. ~ 
reanu.
A fost 
Teatrul 
Publicitate.
Telex.
Selecțiunl din 
curs „Cîntare

10.40 De vorbă cu
11,00 Selecțiunl

„Promenada duminicală".
12.30 Cărți șl idei.
12,55 Telejurnal.

Telex.
Cunoașteți legile ?
Muzică populară cu Domnița 
Sabadlș și Ileana Domuță.
Emisiune în limba germană. 

18,15 Publicitate.
Handbal feminin : Universi
tatea Timișoara — Sport- 
Club Leipzig — meci retur 
în semifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni". Transmi
siune directă de la Timișoa
ra a In pauză : „1001 de
seri".

19.30 Telejurnal. • Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul 
țărm 
Vasllache, 
Flavla Buref. 
Cornel Rusu.

20,05 52 de inițiative în 52 de 
săptămînl.

20,20 Teleenclclopedia.
21,00 Film serial : „Mannix".
21,50 „Bis la aplauze". Selecțiunl 

din galele laureațllor 
tămîna Top’ 72".

22.30 Telejurnal.
22.40 Săptămîna sportivă. 
23,00 Seară de romanțe.

In urmă cu trei sferturi de veac,, doi savanți de renume mondial, neurologul român Gheorghe. Marinescu și chirurgul francez Eugene Doyen, au început să folosească în mod sistematic camera de luat vederi ca instrument de cercetare, mareînd astfel momentul nașterii filmului științific. Timp de aproape patru ani neurologul Gh. Marinescu a înregistrat pe peliculă, în clinica sa de la Spitalul Pantelimon, tulburările în mers, gesturi și atitudini ale unor bolnavi mintal. Fotogramele obținute erau comparate cu cele ale unor oameni normali, permițînd savantului aprofundarea cunoașterii unor elemente specifice maladiilor studiate. Preluată apoi de numeroși oameni de știință, metoda profesorului Gh. Marinescu a deschis largi perspective cercetării medicale prin film.Acestui remarcabil eveniment i-a fost dedicat colocviul „75 de ani de la crearea filmului de cercetare medicală", organizat de Comitetul național român pentru C.I.D.A.L.C., la care au participat numeroși oameni de știință: și cineaști, « ;.i;

A luat parte, de asemenea, Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.Despre semnificația acestui important moment din istoria cinematografiei mondiale și medicinii au vorbit prof. Valerian Popescu, președintele Uniunii societăților de științe medicale, prof. Mircea Drăgan, vicepreședinte al Comitetului internațional pentru difuzarea artei și literaturii prin film — C.I.D.A.L.C., secretar general al Asociației cineaștilor din România, dr. Ion Cantacuzino,. cercetător științific principal la Institutul de istoria artei, regizorul Ion Bostan, vicepreședinte al Asociației internaționale a cinematografiei științifice, și dr. Dimitrie Nanu, director al Centrului de documentare medicală, secretar general al Uniunii mondiale a presei medicale.Participanții la colocviu au vizionat apoi, în premieră mondială, o parte din filmele profesorului Gheorghe Marinescu, realizate în anul 1898, care au fost descoperite recent intr-un laborator al spitalului Colen- tina. precum și alte filme științifice rpmânești. (Agerpres)
., .-.'.ij iz ,ar;xivi
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I L.

muzi
cal în sălile de concert ale 
Capitalei. Ansamblul „Col
legium muslcum academî- 
cum“ din Cluj. In program 
G. Ph. Telemann — Suită 
In Si minor ; I. S. Bach 
Trlosonată în Sol. major.

16,40 Azi șl • mîlne. Emisiune 
informație culturală la zi.

16,50 Avanpremieră.
16,55 
17,00

de

17,30

17,50

Publicitate.
Program de clntece și dan
suri populare, susținut de 
ansamblul „Crăișorul" al uzi
nei „Rulmentul" — Brașov. 
Reporterii noștri peste hota
re. a Fușan, orașul porțela
nului (R.P. Chineză). Repor
taj de Manase Radnev șl 
George Brătianu. a Amman 
(Iordania). Reportaj de Dio- 
nisie Slncan.
Film artistic : „Viata de fa
milie" — producție a stu
diourilor cinematografice po
loneze. Scenariul șl regia : 
Krzysztof Zanussi. Cu : Da
niel Olbrychski și Maja Ko- 
morowska.
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Participare record la „mondialele**

de handbal masculin

SPORTIVI ROMANI 
IN COMPETIȚII 

INTERNATIONALE
• 34 de echipe — din Europa (23), America (5), Airica (%) și 
Asia (2) • Calificată direct în turneul final, echipa României, 
campioană mondială, în grupă cu Suedia și (foarte probabil) 

cu Polonia șl SpaniaPrimele opt clasate la Jocurile olimpice de-la Miinchen (și_anume : Iugoslavia, Cehoslovacia,R. D. Germană, Uniunea Sovietică, R. F. Germania, Suedia, Ungaria) sînt calificate de drept în turneul final al ediției a VIII-a a campionatului mondial masculin de handbal (28 februarie — 10 martie 1974, în R. D. Germană). Celelalte opt e- chipe vor fi desemnate în urma unor meciuri preliminare (1 octombrie — 16 decembrie a.c.) : cite o echipă din Africa (unde candidează Algeria, Egipt, Guineea, Tunisia), America (Argentina, Brazilia, Cana-

România,

gura, dispozitivele sale demanevrare și comandă, transportul și descărcarea rapidă a betoanelor direct la locul de muncă pe șantiere.
metal (din de tat de tă,

angajamentul anual120 tone), din care s-au execu- 17,5 tone de utilaje și piese schimb cu desfacerea asigura- în valoare de peste 600 000 lei.
Tn unitățile industriale 

din județul Bistrița-Nă- 
Sâud se obtin succese remarcabile în întrecerea socialistă. Astfel, de la începutul anului și pină la sfîrșitul primei decade din luna martie 1973 s-au realizat . peste sarcinile planului maximal : 7 tone hirtie, 14 tone preparate de came, 25 tone brînzeturi, 30000 cahle de teracotă și 2 550 tone minereuri complexe.

da, Mexic, S.U.A. și Asia (Japonia, Israel) și încă cinci din Europa (Danemarca, Luxemburg, Belgia, Islanda, Franța, Italia, Norvegia, Bulgaria, Finlanda, Polonia, Elveția, Olanda, Spania, Austria, Portugalia).Cu ocazia ședinței oficiale a forului . internațional de handbal, care a avut loc la Berlin, cele 15 echipe ■ europene necalificate au fost repartizate, prin tragere Ia sorți și pe baza criteriului valoric, în cinci serii preliminare. Tot prin tragere Ia sorți a fost stabilită componența grupelor din prima fază a turneului final. „Capi de serie" sînt: Cehoslovacia, R. F. Germania (grupa A), România, Suedia (grupa B), R. D. Germană, Uniunea Sovietică (grupa C), Iugoslavia, Ungaria (grupa D), Este foarte probabil — dată fiind valoarea actuală a echipelor respective — ca din grtipa handbaliștilor noștri să facă parte Polonia (favorită în seria cu Elveția și Olanda) și Spania (cu mai mare experiență decît formațiile Austriei și Portugaliei).

VOLEI. Turneul final al „Cupei Cupelor" de la Lyon — La Palatul Sporturilor din Lyon a început a- seară turneul final al ediției feminine a „Cupei Cupelor" la volei. Participă echipele Penicilina Iași, Ț.S.K.A. Moscova, Wisla Cracovia și Ț.S.K.A. Sofia. în prima zi s-au, disputat meciurile Penicilina — Ț.S.K.A. Moscova și Wisla — Ț.S.K.A. Sofia.Astă-seară sint programate partidele : Ț.S.K.A. Sofia — Ț.S.K.A. Moscova și Penicilina — Wisla.HOCHEI PE GHEAȚA. Selecționata de hochei pe gheață a României — care, începind de miercurea viitoare, participă la întrecerile grupei B a campionatului mondial — va susține astă-seară, la patinoarul acoperit „23 August" din Capitală; de la ora 18, un meci revanșă, de pregătire, cu formația sovietică Avto- mobilist Sverdlovsk.HANDBAL. Partida retur Universitatea Timișoara — S.C. Leipzig din semifinalele „Cupei campioanelor europene" va avea loc astă-seară, de la ora 18,30, în sala „Olimpia" din Timișoara. Un meci de mare interes, în care handbalistele noastre — cu avantajul terenului propriu și al scorului egal (9—9) realizat la Leipzig — pornesc favorite Și au șanse de a se califica în finala competiției continentale.

„Palatul alb“ de la 
poalele masivului Rila„Momina Klisura* („Trecătoarea fecioarei"), nume împrumutat de la locul in care e amplasată (pe malul riului Marita, a- colo unde povirnișul muntelui Rila face loc cursului de a- pă), este una dintre hidrocentralele cascadei energetice Bel- meken — cea mai mare construcție hidroenergetică pe care o va înălța Bulgaria în actualul cincinal. După șase ani de muncă încordată, desfășurată în condițiile deosebit de dificile impuse de configurația terenului stîncos și de vastitatea zonei din care trebuia „culeasă" apa necesară, prima rotație de turbină la hidrocentrala „Momina Klisura" a fost a- preciată ca un succes deosebit. Și pe bună dreptate : energia furnizată de această unitate reprezintă de pe acum un aport la traducerea în viată a o- biectivului de a se realiza pină în 1975 o producție globală de 30 miliarde kilowați- oră.Pentru multi din cei ce au călătorit prin R. P. Bulgaria, masivul Rila prezintă oa- tracție deosebită, datorită faptului că a- ceste meleaguri, unde își, adună apele rîurile Marita și Mesta, sînt de o frumusețe neobișnuită. La acest dar al naturii, omul, prin capacitățile sale creatoare, valorificate pe scară amplă in condițiile socialismului, a adăugat și adaugă noi frumuseți.

In limba vechilor slavi, cuvîntul rila însemna „loc cu apă". Și totuși, in 1953, cind au venit aici înaintașii constructorilor de astăzi, geologii. apa nu se zărea decît sub forma unor izvorașe — așa-numite „pi-, cături de Rila". Abia după încheierea prospecțiunilor, Ia capătul a mai bine de zece ani de muncă asiduă, s-a luat hotărîrea ca aceste „picături", care în anotimpul primăverii formau uneori to-
R.P. BULGARIA

rente, să fie adunate și dirijate spre lacuri de acumulare și baraje.Așa s-au ivit proiectele de, construcție a celor trei hidrocentrale — Belmeken, Sestrimo și Momina Klisura — a căror putere totală va depăși 755 megawați, precum și ale întregii „cascade" care va oferi țării peste 1,2 miliarde kWh. Lacul Belmeken, aflat la două mii de metri deasupra nivelului mării, va aduna anual, prin 257 km de derivații colectoare, peste 350 milioane metri cubi de apă. A- ceastă forță hidraulică va pune în funcțiune turbinele de cite 60 și 120 MW-, ale respectivelor hidrocentrale, apa fiind folosită, totodată, la irigarea a zeci ds mii de hectare din mănoasa cimpie tracă. înălțarea

acestor obiective solicită din plin economia bulgară, dar roadele ce vor fi culese atunci cînd „cascada" va Țunctiona la întreaga ei capacitate vor compensa înzecit eforturile depuse.Prin inaugurarea hi- drooe'ntralei de la Momina Klisura a „demarat", de fapt, intrarea în funcțiune, in cursul acestui an, a cî- torva obiective similare. Ii vor urma. în ordine, hidrocentrala Sestrimo, ce va fi dotată cu turbine de mare capacitate, pla- sind-o astfel pe primul loc printre sursele energetice bulgare de mare putere, iar spre sfirșitul anului — Belmeken, obiectiv cu care se va încheia prima etapă de construcție a „cascadei". încă de pe acum, proiectele celei de-a doua etape se află în curs de elaborare la institutul „E- nergoproiect" din Sofia.In prezent, kilowații- oră de la Momina Klisura „aleargă" pe liniile de Înaltă tensiune. Dirijarea lor se face printr-o stație de transformare de 110 KV — un „palat alb“, placat cu marmură de Vrața, amplasat la piciorul muntelui Rila. Dar adevăratul „izvor" al acestei energii este sus, în creierul munților, acolo unde o- glinda lacului Belmeken devine tot mal mare și mai strălucitoare.
C. AMAR1ȚE1

chile Creșterea conțin
a hitawi partidului coHiit

Sub titlul „Puternica prezență a clasei muncitoare în procesul revoluționar din Chile", ziarul „EL SIGLO", organ al P.C. din Chile, 
publică un articol semnat de Jorje Inzunza, deputat și membru al 
Comisiei Politice a partidului comunist, care, in lumina rezultatelor 
recentelor alegeri parlamentare, relevă rolul crescind al comuniștilor 
și, in general, al proletariatului in viața politică a republicii.Rezultatele alegerilor parlamentare — scrie autorul — scot în evidență prezența puternică a clasei muncitoare ca pilon al procesului revoluționar din Chile. Alegerile demonstrează că imensa majoritate a muncitorilor a acordat sprijinul său Unității Populare. Și voturile țăranilor au fost în favoarea guvernului. De asemenea, guvernul a primit un sprijin puternic din ' partea păturilor mijlocii, in ciuda eforturilor depuse de opoziție în scopul de a prezenta regimul ca adversar al acestor pături sociale. Printre factorii

importanți ai victoriei populare trebuie remarcat sprijinul puternic din partea tineretului și creșterea proporției voturilor feminine.Rezultatele obținute (le partidul comunist ilustrează stabilitatea sprijinului de care se bucură din partea poporului. Dacă in alegerile municipale din 1971 partidul a obținut 477 868 voturi, în prezent a înregistrat 627 000 ; aceasta înseamnă (în raport cu alegerile prezidențiale) un spor de 16,9 la sută la cele municipale și un spor de 17,1 la sută la actuala consultare. In felul aces

ta, partidul comunist păstrează tradiția de a fi singurul partid care în istoria confruntărilor electorale din ultimii 15 ani înregistrează o creștere neîntreruptă.' De altfel, rezultatele alegerilor arată — se subliniază în încheiere — că. întrunind 44 la sută din totalul voturilor, guvernul Unității Populare, în fruntea căruia se află dr. Salvador Allende, este uniqul guvern din istoria chiliană contemporană care a reușit să obțină, la doi ani și jumătate după venirea Iui la putere, mai multe voturi decît numărul celor cu care a fost ales.
La Fabrica de încălțăminte din Cluj

Modele variate de sandale 
pentru femei si copii

Termocentrala Ișaînița- 
Craiova a lucrat în ulti
mele trei zile, în medie, 
cu o putere superioară 
prevederilor de plan de 
10 000 kW. S-au asigurat astfel cerințele sporite ale beneficiarilor atît cu energie electrică, cit și termică. De la începutul anului. colectivul centralei, prin mai buna utilizare a potențialului instalațiilor, a depășit producția planificată cu 40 000 000 kWh.

Inițiativa „0 zi pe lună 
vom lucra cu metal eco
nomisit" Pornită de colectivul Uzinei mecanice pentru agricultură și industria alimentară din Botoșani, se concretizează în acest an în obținerea unor succese de seamă în îndeplinirea angajamentului asumat privind economisirea metalului. De la începutul anului și pînă la 15 martie, de pildă; in uzină s-au economisit 25,2 tone

Colectivul întreprinde
rii miniere din Cîmpulung- 
Muscel a extras, peste 
prevederile planului ma
ximal, 3 000 tone de căr
bune Printr-0 mai bună organizare a muncii in subteran, prin aplicarea unor tehnologii moderne de exploatare și prin extinderea acordului global, 5 din cele 6 sectoare de exploatare ale întreprinderii (Godeni, Jugur, Poenari, Slă- nic, Armășești) și-au depășit substanțial , planul de producție. Rezultate remarcabile au obținut brigada condusă de Gheorghe Dumi- trașcu, de la abatajul frontal 633 din cadrul sectorului Godeni, care a realizat cu 4,4 tone cărbune pe post mai mult decît media pe întregul bazin carbonifer Cîmpulung, și cea condusă de Valeriu Nițică, din galeria 409 a sectorului Jugur, care a înregistrat cea mai mare viteză de înaintare realizată în acest an de minerii musceleni.

Hîrtie peste prevederile 
planului maximal, pentru 
aproape 6 milioane exem
plare de ziar au fabricat> pină în prezent, colectivele celor două fabrici de hîrtie, „Reconstrucția'1 și „Comuna din Paris", din Piatra Neamț. De reținut că întreaga cantitate de 150 tone hîrtie, obținută suplimentar, este rezultatul preocupărilor pentru creșterea productivității muncii, pentru utilizarea tuturor instalațiilor la parametrii proiectați. La fabrica „Reconstruc- - ția", de pildă, indicele de utilizare a celor trei mașini de hîrtie a crescut, în perioada care a trecut din acest an, cu 0,7 la sută.

în cîteva rîiiduri

La uzina de utilaje de 
construcții „6 Martie" din 
Timișoara s_a trecut la fabri_ carea primei autobetoniere românești cu benă rotativă, proiectată pentru o capacitate utilă de 6 m.c. Montat pe un autoșa- siu de mare putere, fabricat in țară, noul și modernul agregat asi-

Fondul de carte al bi
bliotecii municipale Gh. 
Asachi din lași Spășește 200 000 volume. De la începutul a- cestui an, în patrimoniul său au intrat peste 600 de titluri noi. Se remarcă, în special, lucrările politice, pentru satisfacerea cerințelor învățămintului de partid și pentru studiul științelor sociale în școli, alături de numeroase cărți tehnice despre utilizarea semiconductorilor în industrie, programări și calculatoare, organizarea științifică a producției, marketing, cărți străine necesare specialiștilor in electronică. electrotehnică, informatică.

• Campionatul mondial de hochei”pe gheață (Grupa C) a continuat in Olanda cu disputarea meciurilor din etapa a 5-a. Iată rezultatele : R. P. Chineză — Franța 2—1 (1—0, 0—0, 1—1), Olanda — Danemarca 14—0 (6—0, 6—0, 2—0), Norvegia — Ungaria 6—0 (1—0, 3—0, 2—0), Bulgaria — Anglia 9—2 (2—1, 2—0, 5—1). 'clasament continuă să conddcă, învinsă, Norvegia cu 10 puncte, mată de Olanda (8 puncte).• Turneul internațional femininde șah de la Belgrad a fost reluat, după o zi de pauză, cu partidele rundei a 8-a. Singura partidă decisă a fost cea dintre Veroczi (Ungaria) și Wasnecki (R. F. Germania), în care victoria a revenit șahistei maghiare. Restul partidelor, printre care și cea dintre Katia Io- vanovici (Iugoslavia) și Alexandra Nicolau, s-au întrerupt. înaintea ultimelor trei runde conduce Alexandra Nicolau (România) — 6 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Veroczi (Ungaria) — 5 puncte șiKozlovska (U.R.S.S.) — 4,5 puncte (1) >.• In sferturile de finală ale probei de simplu din cadrul turneului internațional de tenis de la Alexandria, polonezul Ribarczyk l-a învins cu 6—4, 6—3 pe francezul N’Go- drella. In proba masculină de dublu, perechea poloneză Ribarczyk—Fibac a întrecut cu 7—5, 6—1 cupluȚ român. Viorel Marcu—Dumitru dău.« Congresul extraordinar al nii europene de fotbal, care

In ne- ur-

Hără-Uniu- și-a

desfășurat lucrările la Roma, a examinat propunerea federației ar- gentinene privind tualei formule campionatului sporirii numărului la turneul final de la 16' la 20.'__vot, majoritatea delegaților (25 din 33 prezenți) tru le.greșul U.E.F.A. dinte al forului Artemio Franchi ținut pînă în prezent vicepreședinte al U.E.F.A.• Italianul Carlo Duran și-a păstrat titlul de campion european la categoria „super~welter“ (mijlocie- mică) învingîndu-1 la puncte, în 15 reprize, la Viena, pe austriacul Bans Orsolics.• Turneul de tenis de la Charleston (Virginia de Vest) s-a încheiat cu o mare surpriză : vest- germanul Jurgen Fassbender a reușit să-l învingă în finală cu 4—6, 6—1, 6—4 ' - - -Graebner, eliminase în semifinale pe Ilie Năs- tase.• Echipa braziliană de fotbal F. C. Santos și-a continuat turneul in Anglia, jucind la Plymouth cu formația locală care activează in liga a 3-a. Fotbaliștii englezi au obținut victoria cu scorul de 3—2 (3—0). Aceasta a fost a doua infrîn- gere suferită de F. C. Santos în turneul din Anglia. în primul joc pierduse cu 2—1 la Fulham.

modificarea ac- de desfășurare a mondial, in sensul de participante, " Lamenținerea După cums-au pronunțat pen- actualei formu- s-a anunțat, Con- 1-a ales ca preșe- european pe dr. (Italia), care a de- funcția de

pe americanul Clark mare favorit după ce-1

CLUJ (Corespondentul „Scin- teii", Alexandru Mureșan). — Pe benzile de lucru ale Fabricii de piele și încălțăminte Cluj predomină în prezent produsele destinate sezonului estival — in special sandale pentru femei și copii. Ceea ce impresionează este varietatea modelelor și culorilor pastelate. Aflăm că fețele acestor modele nu au fost croite din piele scoasă de la magazie, ci prin valorificarea așa-ziselor căzături de la croit care erau, de obicei, măcinate și transformate în talpă artificială. Croitorii de aici, inventivi și receptivi la nou, au realizat în ultima vreme modele care permit valorificarea superioară a acestor bucățele de piele. Se remarcă modelele din barele pentru femei, care pot fi purtate atît pe stradă, cit și

Ia plajă, realizate din bucățele de piele în diferite culori, cu talpă imitație de plută. De asemenea, se bucură de atenție sandalele din barete cu ornamente metalice pentru copii. In stadiu avansat de realizare se află noi modele de sandale pentru femei, îndeosebi sandale confecționate din bucăți de piele sub formă triunghiulară, în culori pastel, montate pe o talpă înaltă imitație plută.Valorificarea superioară a materiei prime și a materialelor constituie, la această mare unitate a industriei ușoare, o preocupare permanentă a conducerii fabricii clujene, a întregului colectiv de muncă de aici. Pe această cale se vor realiza în 1973 sute de mii de perechi încălțăminte de vară — ușoară, comodă, durabilă și ieftină.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL NR. 11 DIN 16 MARTIE 1973FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 092.386 leiEXTRAGEREA I : 39 1 6 3 25 2 EXTRAGEREA a H-a : 44 36 42 34 40

LOTOCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN4 9 MARTIE 1973EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 2 variante 25 Ia sută a 19 496 lei și 4 variante 10 la sută a 7 799 lei.; cat. 3 : 17,75 a 3 954 lei ; cat. 4 : 21,95 a 3 198 lei ; cat. 5 : 107,65 a 652 lei ;cat. 6 : 300,25 a 234 lei.Report categoria 1 : 116 980 lei
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria A : 1 variantă 25 la sută a 57 318 lei și 2 variante 10 Ia sută a 22 927 lei ; cat. B : 5,25 a 11.791 lei ; cat. C : 8,20 a 7 549 lei : cat. D : 15,95 a 3 881 lei ; cat. E : 30,05 a 2 060 lei ; cat. F : 52.95 a 1 169 lei ; cat Z i 1 334,60 a 100 lei.



viața internațională
Consultările multilaterale

de la Helsinki
® Cea de-a treia etapă a consultărilor se va încheia la 
6 aprilie ; o nouă rundă de negocieri va începe la 25 apri

lie • Intervenția șefului delegației române
*

Vineri, la Helsinki, a avut loc o nouă ședință plenară a reu
niunii multilaterale dedicate pregătirii conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Cu acest prilej, participanții au hotărît prin 
consens ca etapa actuală — cea de-a treia — a consultărilor să se 
încheie la 6 aprilie, lucrările reuniunii urmînd să se reia la 25 aprilie.misia ce va fi însărcinată să elaboreze documentul final pe această temă : elaborarea principiilor ce vor trebui așezate la baza relațiilor între statele participante la conferință, măsurile 'de aplicare în practică a acestor principii, acțiunile pe linia dezangajării militare și dezarmării, ca parte integrantă a edificării unui sistem trainic de securitate pe continentul nostru. Grupul de lucru și-a dovedit astfel pe deplin utilitatea, el permițînd nu numai clarificarea punctelor de vedere, ci și o apropiere substanțială a pozițiilor în probleme de interes major pentru pregătirea cu succes a conferinței.

în cadrul schimbului de păreri asupra activității grupului de lucru care a examinat problemele ce urmează a fi înscrise la primul punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe a luat cuvintul șeful delegației române, ambasadorul Mircea Bă- lăhescu. Făcînd o apreciere pozitivă cu privire la activitatea desfășurată de grupul de lucru, României a relevat că, relativ scurt, s-a putut ție aprofundată asupra bleme ale securității în Europa, ceea ce a permis să se stabilească liniile generale ale directivelor pentru co
ambasadorul într-un timp face o disculpărilor pro-

AtmosferăLucrările reuniunii multilaterale de la Helsinki consacrate pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa cunosc în ultimele zile un ritm mai intens de desfășurare; sesiunile plenare alternează cu ședințe ale grupului de cru, iar acestea urmă sînt dublate de numeroase întîlniri neoficiale — toate la un loc vădind preocuparea participanților de a se înainta cu succes spre împlinirea misiunii încredințate, în baza acestor fapte, la centrul de conferințe de la Dipoli este împărtășită pe larg aprecierea că activitatea întreprinsă de la debutul consultărilor tinde să se a- propie de stadiul concretizărilor. Tocmai în scopul fructificării și finalizării acestor posibilități. reuniunea a ajuns la consensul privind crearea grupului de lucru însărcinat cu examinarea concretă a diferitelor propuneri pentru primul punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe europene și cu elaborarea unei formule comune, general acceptabile.în desfășurarea dezbaterilor a devenit tot mai de a baj căuta punctelorEste vorba, firește, de un proces complex, care necesită eforturi perseverente, constructive. Experiența pozitivă dobîndită în cursul celor citeva luni de negocieri a dovedit, de altfel — și dovedește în continuare — că atunci cînd se manifestă spirit de receptivitate, dorință de înțelegere și cooperare, se pot contura rezultate susceptibile să întrunească adeziunea tuturor. Aceasta este de fapt caracteristica principală a momentului actual : procesul „de cristalizare a pozițiilor statelor participante a pus în evidență un șir de puncte comune, a dus la conturarea. unor înțelegeri într-o serie de aspecte, delegațiilor re- venindu-le acum sarcina de a trece la finalizarea negocierilor.

lu- din

vizibilă dorința se găsi un lim- comun, de a se o apropiere a de vedere.

PARIS

în favoarea exercitării dreptului 
suveran al Republicii Panama 

asupra întregului său teritoriu 
SESIUNEA CONSILIULUI DE SECURITATECIUDAD DE PANAMA 16 (Ager- pres). — Participanții la lucrările Consiliului de Securitate, care se desfășoară la Ciudad de Panama, au fost salutați de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. El și-a afirmat convingerea că actuala sesiune va da un nou impuls cooperării politice regionale, bunăvoinței în relațiile dintre națiuni — elemente indispensabile realizării aspirațiilor guvernelor și popoarelor din America Latină.Miguel Angel de la Flor Valle, ministrul peruan al afacerilor externe, a declarat că țara sa consideră necesară încheierea unui acord care să consemneze, fără echivoc, deplina suveranitate și jurisdicția fără restricții ale Republicii Panama asupra întregului său teritoriu, înțelegînd prin aceasta și „zona Canalului". A- cest acord — a relevat vorbitorul —

trebuie să confere statului panamez responsabilitatea totală privind administrarea și exploatarea Canalului și participarea echitabilă la beneficiile rezultate din această exploatare. El s-a pronunțat în favoarea transformării Canalului într-o zonă denu- clearizată.Râul Roa, ministrul de externe al Cubei, a exprimat opinia că neutralizarea Canalului va decurge din desființarea bazelor militare din zonă. El a subliniat dreptul fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării sale, dreptul de opera transformări structurale conformitate cu interesele sale ționale. a în na-

LA BERLIN S-A ÎNCHEIAT ywvwwwwvww'j

Conferința internațională consacrată 
împlinirii a 125 de ani

ile la apariția Manifestului Comunist
Cuvîntarea conducătorului delegației P.C.R.BERLIN 16. (Corespondență de la Șt. Deju). — La 16 martie și-a încheiat lucrările conferința internațională de la Berlin, convocată cu prilejul aniversării a 125 de ani de apariția Manifestului Comunist, ultima zi au continuat discuțiile marginea referatului prezentat Kurt Hager, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.Vineri a luat cuvintul tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre-

la în pe de

Semnarea planului
de colaborare intre

asociațiile de prietenie

GENEVA

UN DEZIDERAT MAJOR - ÎNFĂPTUIREA

Astfel, așa cum remarcau ziariștii aflați aci, în ultimele zile ajuns la în ceea schița primului capitol al a- gendei viitoarei conferințe, ceea ce a permis să se facă primele încercări de redactare a acestuia.în acest cadru, delegația română — acțio- nînd pe baza cunoscutei poziții de principiu a țării noastre, reafirmată și la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — in cursul trecute un de lucru

s-ao înțelegere ce privește conținutului

a C.C.a prezentat săptămînii document cuprinzînd
CORESPONDENȚA 

DIN HELSINKI 
DE LA TRIMISUL 

NOSTRU SPECIAL

propuneri pentru directivele comisiei ce se va ocupa de problemele securității in Europa. După cum este cunoscut, potrivit acordului intervenit încă la începutul consultărilor, faza a doua a conferinței europene urmează să se desfășoare la nivelul comisiilor ce vor fi create pentru fiecare grup de probleme înscrise în a- genda conferinței. în ceea ce privește comisia însărcinată cu problemele primului capitol — securitatea europeană — aceasta va trebui să elaboreze, într-o formă juridică corespunzătoare, unui sau mai multe documente ce vor fi supuse examinării și adoptării de către conferință in faza finală. în concepția României, rezultatele activității acesei comisii vor trebui să răspundă obiectivului final — edificarea unor raporturi noi între state în Europa, prin instaurarea unui sistem de angajamente și de măsuri concrete, care să chezășuiască excluderea pentru totdeauna a forței și amenințării cu forța în relațiile interstatale.Din multitudinea de idei și propuneri formulate în cursul dezbaterilor de pină a- cum cu privire la căile

si mijloacele pentru a- tingerea acestui obiectiv se desprinde ca întrunind un consens larg necesitatea definirii cu claritate a principiilor ce trebuie melia relațiilor între state ‘ -aceasta fiind una din sarcinile esențiale ale comisiei amintite.Potrivit aprecierii majorității observatorilor aflați aci, s-a bucurat de un larg e- cou in cursul dezbaterilor propunerea, susținută și de delegația română, de a se preciza ca aceste principii să fie respectate integral și neabătut de către toate statele participante, față de fiecare dintre ele. Opiniile exprimate în timpul consultărilor, în ședințele plenare sau în grupele de lucru converg, de asemenea, in sublinierea faptului că ar fi insuficientă simpla enunțare a principiilor ce trebuie să guverneze relațiile între state în Euro- conferința pen- securitate și co- ! ar trebui să un important

așezate la te-în Europa —

pa ; tru operare facă 1 pas înainte, adoptînd și modalități de aplicare în practică a acestor principii. De aceea, în proiectele prezentate de o serie de țări, printre care și România, sînt prevăzute vizînd menea viață amintite.Eforturile se concentrează, în momentul de față, tocmai în direcția concretizării punctelor de acord, prin elaborarea de texte comune, acceptabile tuturor părților. Atmosfera constructivă, de conlucrare, considerată de comentatori ca rind temei speranțelor că rezultatele pozitive înregistrate pînă în prezent își vor găsi finalizarea. Aceasta ar corespunde intereselor asigurării unei bune pregătiri a conferinței europene, astfel ca a- ceast-a să răspundă pe deplin dezideratelor de pace, securitate și cooperare ale popoarelor de pe continentul nostru.

măsuri practice tocmai o ase- traducere în a principiilor

este unii ofe-

Dumitru ȚINU

CRIZA MONETARA
în dezbaterea miniștrilor
de finanțe din 14 țări

occidentalePARIS 16 (Agerpres). — în capitala Franței' s-a încheiat reuniunea miniștrilor de finanțe din 14 țări occidentale (cele nouă membre ale Pie- ■ ței comune, S.U.A., Japonia, Canada, Suedia și Elveția) consacrată examinării implicațiilor actualei crize monetare internaționale. Comunicatul comun menționează că S.U.A. au dat curs, în principiu, cererii formulate de principalii lor parteneri vest- europeni, de a interveni pe piețele valutare internaționale, în vederea sprijinirii dolarului. Comunicatul relevă totodată că Statele Unite „vor lua în considerare adoptarea unor măsuri destinate încurajării refluxului de eurodolari spre S.U.A. în funcție de condițiile pieței". Formularea, subliniază agenția United Press International, nu este de natură să satisfacă pe deplin țările membre ale C.E.E., care sperau ca partenerii lor de peste Atlantic să înceapă „repatrierea" efectivă a celor 80 miliarde de dolari, care circulă în Europa occidentală după suspendarea convertibilității monedei americane.

Ministrul industriei chi
mice al României, Mihail F1°* rescu, care face o vizită în R. P. Ungară, a fost primit de Peter Valyi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare. La primire au participat Gyula Szeker, ministrul industriei grele al R. P. Ungare, precum și loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale_ xei Kosîghin, aflat într-o vizită de prietenie în Iran, la invitația guvernului acestei țări, a participat vineri la festivitățile prilejuite de intrarea în funcțiune a combinatului metalurgic de la Ispahan, realizat cu participare sovietică. în aceeași zi, premierul sovietic a plecat spre patrie.

Convorbiri sovieto-ame- 
ricane în problema limită
rii armamentelor strate
gice. k® seditd reprezentanței permanențe a Uniunii Sovietice pe lingă Oficiul O.N.U. din Geneva a avut loc, vineri, o nouă întilnire a delegațiilor sovietică și americană care poartă convorbiri în problema limitării armamentelor strategice.

0 delegație a C.C. al U- niunii Socialiste Arabe din 
R.fi. Egipt, condusă de Sayed Marei, prim-secretar al C.C. al

de partid și guvernamentale 
a R. D. Germane la HanoiHANOI 16 (Agerpres). — Ton Duc Thang, președintele Republicii Democrate Vietnam, a primit, vineri, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Germane, condusă de Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri, care face o vizită la Hanoi.în aceeași zi, la Palatul prezidențial din Hanoi au început convorbirile oficiale, dintre delegația R.D.G., condusă de Willi Stoph, și o delegație de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Consiliului de Miniștri.

R. D. VIETNAM

la

PUTERNICA MIȘCARE 
A BRIGĂZILOR VOLUNTARE 

DE RECONSTRUCȚIE «HANOI 16. (Corespondență deE. Georgescu). Participarea tinerei generații din R.D. Vietnam la refacerea țării este o realitate pregnantă. A luat naștere o puternică mișcare a brigăzilor voluntare de reconstrucție. La Hanoi, mișcarea clanșată zilele trecute, în entuziaste adunări a municipale a Uniunii Muncitor „Ho Și Min".celor 260 000 de tineri din capitală, delegații comitetelor de sector, districtuale și ai organizațiilor de bază au hotărît să-și asume efectuarea celei mai mari părți din lucrările prevăzute în planul de refacere și modernizare a Hanoiului. în rezoluția adunării se prevede că fiecare tînăr va participa, in afara orei ir de producție sau de studiu, la munca de refacere, la vindecarea rănilor produse de război.

a fost de- cadrul unei organizației Tineretului în numele

Aniversarea 
memoriale 

„Karl Marx“ din londra
LONDRA 16 (Corespondență de la 

N. Plopeanu). La Londra a avut loc 
o adunare festivă cu ocazia împli
nirii a 40 de ani de la înființarea 
bibliotecii memoriale „Karl Marx". 
Au participat un mare număr de 
membri și simpatizanți ai Partidului 
Comunist din Marea Britanie, sin
dicaliști, laburiști, veterani ai miș
cării ■ muncitorești din Anglia. Cu 
acest prilej au fost prezentate mai 
multe referate pe tema : „Educația 
marxistă in Anglia — istoria și im
portanța sa". Printre vorbitori s-a 
aflat John Gollan, secretar general 
al P.C. din Marea Britanie.

UNOR MASURI EFECTIVE DE DEZARMAREGENEVA 16 (Corespondență de la C. Vlad) : Luînd cuvintul în cadrul Conferinței Comitetului pentru dezarmare, șeful delegației Marocului, Mohamed Al-Arbi Khattabi, a arătat că în cel de-al 12-lea an de existență a Comitetului de la Geneva și la trei ani după proclamarea Deceniului Națiunilor Unite pentru dezarmare, acumularea nestăvilită și perfecționarea neîncetată a armelor nucleare și lipsa de progrese în domeniul dezarmării nucleare sporesc neliniștea popoarelor lumii. Vorbitorul s-a pronunțat pentru interzicerea completă a tuturor experiențelor cu arme nucleare.Delegatul marocan a subliniat interdependența existentă între instaurarea unui climat de securitate internațională și înfăptuirea unor măsuri efective de dezarmare. Pentru a crea un climat internațional favorabil adoptării unor măsuri în cîmpul dezarmării, „este primordial să se abordeze cit mai urgent și într-un mod serios, în vederea soluționării lor, problemele interzicerii armelor de distrugere în masă, ceea ce ar contribui la curmarea oricăror intervenții străine în afacerile interne ale statelor, inclusiv a agresiunii armate și ocupației militare".Remarcînd că viața internațională cunoaște evoluții capabile de a promova spiritul de negociere, înțelegere reciprocă și cooperare, conducătorul delegației R.P. Mongole, ambasadorul M. Dughersuren, a exprimat speranța că membrii Comitetului pentru dezarmare vor beneficia din plin’ de noua situație pentru a realiza progrese concrete în eforturile lor îndreptate spre stoparea cursei înarmărilor și dezarmare.Oprindu-se pe larg asupra problemei prohibirii producției, perfecționării și stocării armelor chimice, vorbitorul a chemat la inițierea în comitet a' unor negocieri concrete pentru elaborarea textului unui acord internațional în materie. Proiectul de rezoluție prezentat de nouă țări socialiste, la 28 martie 1972, a spus el, poate să servească, așa cum au apreciat numeroase delegații in ca-
Miniștrii de externe 
ai țărilor membre 

ale Pieței comune s-au 
întrunit la BruxellesBRUXELLES 16 (Corespondență de la N. Popescu-Bogdănești). La Palatul Egmont din Bruxelles a avut loc, vineri, o reuniune la nivelul miniștrilor de externe ai celor nouă țări membre ale- Pieței comune.Un punct important în program l-a constituit analiza unor probleme legate de negocierile preliminare de la Helsinki. în cursul discuțiilor, miniștrii de externe au convenit asupra unui „catalog de principii" pe care trebuie să se întemeieze relațiile între statele europene, enumerînd, între aceste principii, respectarea independenței, libertății și suveranității statelor, neintervenția în treburile interne, inviolabilitatea frontierelor și renunțarea la forță în relațiile interstatale.
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agențiile de presă
U.S.A., a făcut, între 10 și 16 martie, o vizită de prietenie în Cehoslovacia, în comunicatul comun se arată, după cum precizează agenția C.T.K., că cele două delegații au efectuat un schimb de păreri pe probleme majore ale vieții internaționale, s-au informat reciproc despre sarcinile actuale ale activității pe linie de partid. Au fost discutate, de asemenea, aspecte privind adîncirea colaborării reciproce.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R.P. Chineze a dat publicității o declarație în care se arată că nava „Glomar-IY“, înregistrată, în Panama și închiriată de monopoluri petroliere din S.U.A., dotată pentru foraje petroliere submarine, împreună cu citeva vase auxiliare, a efectuat intense lucrări de foraj în Marea Galbenă și în Marea Chinei de Est, cu consimțămintul autorităților sud- coreene. Declarația subliniază că resursele submarine din lungul litoralului chinez aparțin Chinei, iar zo- nelede jurisdicție ale Chinei și vecinilor săi in Marea Galbenă și în Marea Chinei de Est nu au fost încă delimitate. în aceste împrejurări — arată declarația — introducerea de către autoritățile sud-coreene a com-

paniilor petroliere străine in respectiva zonă pentru efectuarea de foraje reprezintă o acțiune unilaterală, iar guvernul chinez își rezervă toate drepturile în legătură cu posibilele consecințe care pot decurge din a- ceastă situație.
Tratativele dintre dele

gații din R.D. Germană și 
R.F. Germania, in vederea încheierii unui acord în domeniul poștelor și telecomunicațiilor, au avut loc la Berlin. S-a stabilit ca tratativele să fie reluate în prima jumătate a lunii mai, la Bonn —. informează agenția A.D.N.

Ministrul italian de ex- 
temer ®^usePPe Medici, a declarat în Camera Deputaților că negocierile inițiate de guvernul R. D. Vietnam, care se desfășoară la Pekin, evoluează favorabil. „Cele două părți au discutat într-un spirit constructiv probleme legate atît de stabilirea relațiilor diplomatice, cit și de dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre cele două țări", a arătat Medici, preci- zînd că guvernul italian așteaptă ca relațiile diplomatice cu R. D. Vietnam să fie stabilite în următoarele citeva zile.

drul comitetului și în Adunarea Generală, ca o bază inițială potrivită pentru negocieri în acest domeniu ; ambasadorul mongol a chemat delegațiile unor țări occidentale să înainteze, la rîndul lor, propuneri pozitive pentru realizarea unui ăcord în domeniul interzicerii armelor chimice. în discursul său, vorbitorul a subliniat că limitarea cursei înarmărilor și dezarmarea nucleară consti- i de cea mai înaltă ■ pe agenda de lucrutuie probleme prioritate aflate a comitetului.

ședințe al consiliului de conducere* rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", conducătorul delegației Partidului Comuijist Român. După ce a transmis din partea P.C.R. un salut călduros, frățesc Partidului Socialist Unit din Germania, tovarășul Răutu s-a referit la importanța istorică a Manifestului Comunist, la pătrunderea ideilor socialismului științific în România, la lupta revoluționară a P.C.R. în decursul istoriei, ia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, sub conducerea Partidului Comunist Român.Referindu-se la mișcarea comunistă și muncitorească internațională, conducătorul delegației P.C.R. a spus : „în condițiile actualei etape de dezvoltare a partidelor comuniste și a mișcării comuniste în ansamblu, cînd socialismul a învins în mai multe țări, cînd partidele comuniste s-au maturizat considerabil, întărirea unității mișcării comuniste internaționale nu poate fi concepută decît pornindu-se de la diversitatea condițiilor în care acționează partidele marxist-leniniste, de la recunoașterea autonomiei fiecărui partid, a dreptului său de a-și elabora de sine stătător linia politică. într-o astfel de unitate vedem noi condiția fundamentală a îndeplinirii de către mișcarea comunistă și muncitorească internațională a rolului său de cea mai influentă forță politică a contemporaneității, a misiunii sale de promotor și animator al frontului forțelor antiimperialiste".

MOSCOVA 16 (Coresponden- , 
ță de la L. Dută). La Casa prie- , 
teniei din Moscova a fost sem
nat, la 16 martie, planul de co
laborare pe anii 1973-1974 intre 
Asociația română pentru le
găturile de prietenie cu Uniu
nea Sovietică (A.R.L.U.S.) și 
Uniunea asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații cultura- . 
le cu străinătatea și Asociația 
de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).

La solemnitatea semnării au 
participat N. A. Pankov, vice
președinte al Uniunii asociații
lor sovietice de prietenie și re
lații ■ culturale 
vicepreședinți 
centrale a A.P.S.R., alți mem
bri ai Conducerii centrale a 
A.P.S.R. Au fost prezenți func
ționari superiori ai M.A.E. al 
U.R.S.S. La solemnitate a par
ticipat ambasadorul român in 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus.

Delegația A.R.L.U.S. aflată, in 
Uniunea Sovietică a fost primi
tă de V. I. Konotop, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președin
tele Conducerii centrale a 
A.P.S.R., cu care a avut o con
vorbire caldă, prietenească.

cu străinătatea, 
ai Conducerii
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Cu ce se ocupă oare ostașii rhodesieni din fotografia alăturată ? „Bastoanele" lor palpează centimetru . cu centimetru șoseaua pentru a depista eventualele mine și a asigura securitatea transporturilor albi — arată pondentui
r* - —o imagine care minte,, clin capul locului recenta aserțiune a căpeteniei regimului rasist Ian Smith cu privire Ia „buna înțelegere" ce ar domni acum între populația neagră și minoritatea albă care o domină. Șeful guvernului de la Salisbury mai susținea că „africanii rhodesieni ar fi cei mai fericiți africani

lume" și că ciocnirile (tot mai violente) dintre forțele armate rhodesiene și detașamentele armatei naționale de eliberare Zimbabwe ar fi, pasămite, opera unui „pumn de agitatori", s-ar datora unor comploturi urzite din a- fară.Nutrind o ură înverșunată față de lupta. tot mai .activă -și mai eficientă a poporului rhodesian, autoritățile de la Salisbury încearcă în fel și chip s-o înăbușe. în ajutorul armatei regulate angajate împotriva forțelor patriotice au fost trimise unități speciale, precum șl contingente de represiune „împrumutate" din Africa de Sud.

ou i

Măsurile de intimidare a populației autohtone au devenit în ultima vreme tot mai frecvente și mai brutale. începînd de la jumătatea lunii ianuarie, orice, ofițer de district care suspectează în vreun fel pe locuitorii vreunui sat are dreptul să perceapă in mod arbitrar a- menzi, iar in cazul u- nul, refuz din partea locuitorilor, polițiști și soldați pot pătrunde în așezarea respectivă, pentru a confisca bruma de avut a oamenilor și a le da pedepse.Recent, șeful rasiștilor rhodesieni .a a- menințat că-i va pedepsi aspru pe cei care dau ajutor partizanilor; după care a- gențiile de presă au și informat că în cu- rînd vor compare în fața tribunalelor 180 de africani acuzați de atari acțiuni. „Aceste măsuri, scrie, pe bună dreptate, un comentator de Ia revista «Le Monde Diplomatique», constituie o grăitoare mărturie de neputință, degajă un iz de panică din partea celor ce le adoptă. în loc de a combate «terorismul»-, așa cum îl denumesc autoritățile, ele nu fac decît să ducă la intensificarea acțiunilor de partizani. Represiunile împotriva nevinovaților au constituit și vor constitui întotdeauna una cauzele esențiale escaladei de guerilă" de ziarul.

Vineri, in capitala poloneză 
a avut loc vernisajul unei ex
poziții, cuprinzînd panouri și 
fotografii care reflectă o serie 
de realizări și imagini din mun
ca poporului român, angajat in 
vasta operă de construcție a 
societății .socialiste multilate
ral dezvoltate. Expoziția a fost 
deschisă de A. Syczewski, mi
nistru adjunct al culturii șt ar
tei.

In aceeași zi, sub auspiciile 
Muzeului de istorie a partidu
lui comunist, al mișcării revo
luționare și democratice din 
România, în colaborare cu Mu
zeul de istorie a mișcării re
voluționare din Polonia a fost 
deschisă expoziția „40 de ani 
de la luptele eroice ale ceferiș
tilor și petroliștilor din Româ
nia", in prezența lui J. Racz- 
kowski, ministru adjunct al 
comunicațiilor. A fost de față 
Mihai Marin, ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia. (Corespon
dență de la Gh. Ciobanu).

Intr-una din sălile Muzeului 
mișcării revoluționare din Bul
garia a avut loc, vineri, verni
sajul expoziției de fotografii 
„40 de ani de la luptele cefe
riștilor și petroliștilor din Ro
mânia". Au participat P. Ber- 
benliev, vicepreședinte al Co
mitetului pentru Artă și Cultu
ră din R.P. Bulgaria, N. Niko- 
lov, vicepreședinte al Comitetu
lui de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, alte per
soane oficiale. Au fost prezenți 
N. Blejan, ambasadorul Româ
niei la Sofia, membri ai amba
sadei. (Corespondentă de la C. 
Amariței).

OLANDA

întrevederile delegației 
guvernamentale a R.P.D. 
Coreene cu oficialitățile 
țărilor nord-europene. ° de- legație Coreene, ministrul terne, a turneu prin mai multe țări din Nordul Europei, o vizită în Suedia, într-o declarație făcută presei, conducătorul delegației coreene a relevat că, în cursul întrevederilor pe care le-a avut cu oficialitățile țărilor nord-europene vizitate, interlocutorii săi au arătat că a sosit timpul ca țările lor să-și normalizeze relațiile cu R.P.D. Coreeană. Totodată, ei și-au declarat sprijinul pentru poziția justă a R.P.D. Coreene în problema reunificării patriei.

Biroul de legătură al 
S.’J.A. de la Pekin va fi des
chis Ia 1 mai, sub conducerea diplomatului David Bruce ■— a nunțat președintele Nixon, subliniind că deschiderea reciprocă a acestor birouri de legătură la Washington și Pekin constituie un progres substanțial pe calea dezvolt tării relațiilor dintre S.U.A. și R. P. Chineză.

Joi s-au deschis la Baga „Zi
lele filmului românesc". In pri
ma zi au fost prezentate in fa
ța unui numeros public, com
pus din membri ai corpului di
plomatic, funcționari ai minis
terelor, ziariști, membri ai co
loniei române, filmele „Rit
muri românești" și „Amintiri 
bucureștene".

De asemenea, vineri și-a în
ceput turneul in Olanda an
samblul folcloric „Argeșul". El 
va da spectacole in citeva din 
principalele orașe olandeze, 
printre care Baga, Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht și Nijme- 
gene.guvernamentală a R.P.D. condusă de Kon Gin Te, afacerilor economice ex- întreprins, în cadrul unui

încheierea vizitei minis
trului de externe egiptean 
în R.P. Chineză. Ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hassan El Zayyat; și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în R.P. Chineză.
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Exponate românești la ediția de primăvară a Tirguiui de la Leipzig? Vizlta- tatori in fața unui dispozitiv de blocare a erupțiilor, purtînd marca „Upetrom"
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