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Apa să nu băltească 
pe ogoare și semănăturii
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® Este o sarcină grea, dar cooperatorii ialomi- 
țeni sînt deciși să o îndeplinească în cel mai 
scurt timpJ e Inițiative ale cooperatorilor din Ilfov

După zăpezi...
Rămas după trecerea viscolului într-o descumpă

nire ce-i sporește misterul, orașul pare un șantier 
al unor fantaste, teribile arheologii, deschis spre 
cu lumi de miracole.

A trecut, așadar.
Zăpada iși și pierduse pentru noi acel farmec 

poeziilor vechi, încetasem să ne imaginăm idila 
sănii despicind imensități galeșe, incercam o îngri
jorare crescindă. Mai aveam memoria ultimului dilu- 
viu și imploram ivirea primăverii.

Și au apărut ei.
Adică tu.
Adică noi. Deci și eu.
Deveniți adevărați soldați ai liniștii și ai rigorii, 

oamenii au hotărit să năruie bizarele zidiri ale nin
sorii deblocînd drumuri dar și inepții, croindu-le drum 
pașilor, dar și încrederii.

Cu simplitate, fără patetism convențional, ei au pus 
mina pe lopeți ori s-au instalat la comanda mașină
riilor de mestecat zăpadă, mașini de grăbit venirea

noi

al 
cu

PICĂTURA DE CERNEALA
deprimăverii și s-au implicat — după lungi ceasuri 

trudă ori de veghere, ceasuri de nesomn — intr-un 
adevărat război pe care l-au purtat cu noblețe și de
voțiune totală. Ei au redat unui sdare palid chipul 
brusc încărunțit și încercănat al orașului. Au adus 
plinea și legumele in galantarele zeului Mercur, lapte 
pentru copii, ziarul și cartea. Le-au adus asudind din 
greu. Pe timpuri, ei au ocrotit viața blajinelor dobi
toace, zestre a marilor, unite gospodării, au așezat gea
muri proteguitoare peste răsadnițe, au oblojit trun
chiul firav al pomilor cu seve pilpiitoare.

Au avut grijă de tot. De lumină și de căldură. Ne-au 
redat pașii circuitelor cotidiene.

Privindu-i, mi-am adus aminte de un episod poves
tit cindva unui reporter al televiziunii de către bono
mul președinte al cooperativei de producție din Țibu- 
canii Moldovei. Spunea acest blajin Creangă cu vorbe 
dulci că in vremea războiului, întimplindu-se chiar 
în vatra satului lor o înfruntare a armelor, oamenii 
au hotărit să salveze de foc tot ceea ce socoteau că 
trebuie apărat : obiecte casnice, podoabe vestimentare, 
unelte. Unul dintre ei a gindit cu spaimă posibilita
tea unei ireversibile pierderi : ceapa, vestita ceapă de 
Țîbucani s-ar fi putut să devină o amintire doar. 
Nu credeau că pământul ars ar mai fi recompus, mai 
tîrziu, alcătuirea complicată, cu multe cămăși a cepii 
(cintate și de Anton Pann) și-atunci au dus cu ei, 
în bejenie, ulcele cu semințe de ceapă. Întorși din pri
begie, ei au încredințat lutului semințele rare și au 
asigurat o podoabă eternă pentru grinzile de lemn ale 
caselor lor, in nopți de iarnă. Ulcelele purtate sub 
tuman erau pline parcă de semințe de floare.

La acest moment de insolit farmec m-am gindit in 
clipele lesne de prefăcut in clipe de panică de n-ar fi 
acționat, cu inventivă energie, miinile Obștei care au 
barat potopitoarele zăpezi.

Azi am văzut in piața cea veche a orașului, ofe
rite trecătorului iubitor de grădinare, mari cepe. De 
lalele...

Gheorghe TOMOZEI

Apa provenită din topirea zăpezilor afectează mari 
suprafețe de teren, îndeosebi în cimpia din sudul tă
rii, unde precipitațiile au fost mai abundente. Din da
tele comunicate de Institutul de meteorologie și hi
drologie rezultă că în cîmpia Bărăganului, îndeosebi 
în bazinele Argeș, Ialomița, Buzău, Călmătui. și în 
partea de nord a județului Ilfov, excesul de umidi
tate este de 1500—? 000 mc la hectar, iar pînza frea
tică variază de la 5 la 50 cm adîncime. Tot în Bă
răgan, precum și în lunca Dunării, există terenuri cu 
băltiri generalizate, în care excesul de apă este de 
1 000—1500 mc la hectar, iar nivelul freatic este cu
prins frecvent între 0,5 și 3 m.

Ce daune provoacă băltirea...
...SEMĂNĂTURILOR DE TOAMNA. Excesul de apă 

provenit din topirea zăpezilor și ploi care, pe tere
nurile greu permeabile se adună în depresiuni, este 
deosebit de vătămător. Aerul din sol este eliminat, 
iar plantele se ofilesc și pier. De asemenea, excesul 
de umezeală favorizează dezvoltarea ciupercilor care 
provoacă boli ale plantelor.

...TERENURILOR CARE SE INSAMÎNȚEAZA IN 
PRIMĂVARA. Excesul de apă produce indesarea so
lului. Au mai rămas de arat sute de mii de hec
tare, situate îndeosebi în zonele afectate de ultimele 
căderi de zăpadă. Pentru ca arătura să se poată face 
în condiții tehnice și economice optime este necesar 
ca apa să fie evacuată cît mai repede, astfel ca pă- 
mîntul să se poată zvînta.

Acțiuni Ea care trebuie să participe 
toți locuitorii satelor

în multe din aceste zone au fost mobilizate im
portante forte ale întreprinderilor de îmbunătățiri fun
ciare și ale unităților agricole care folosesc utilaje de 
mare randament pentru ' executarea cît mai rapidă a 
lucrărilor de desecare. în același timp, mii si mii de 
oameni, cooperatori șt mecanizatori, participă la să
parea de canale și șanțuri de scurgere, muncind cu 
dîrzenie, adesea în condiții grele, cu ferma convin
gere că de ei depinde ca fiecare palmă de pămint 
să poată fi redată circuitului agricol.

Prin întinderea și amploarea lor, lucrările de de
secare din această primăvară reprezintă una dintre 
cele mai importante acțiuni care trebuie să se des
fășoare și mai intens sub imboldul direct al organe
lor și organizațiilor de partid, cu participarea largă 
a cooperatorilor, a tuturor locuitorilor satelor. Marea 
însemnătate și urgentă a acestor lucrări impune or
ganizarea judicioasă a muncii, dirijarea cu discernă- 
mînt a mijloacelor mecanice și a forțelor umane, acor- 
dîndu-se prioritate evacuării apei de pe semănături, 
de pe toate terenurile care trebuie pregătite cu grijă 
și însămintate fără întîrziere, în această primăvară.

Apropiata aniversare a împlinirii 
a opt decenii de la crearea Partidu
lui Social-Democrat al Muncitorilor 
din România prilejuiește o îndreptă
țită evocare a vechimii și continui
tății mișcării noastre muncitorești, a 
atașamentului ei de nezdruncinat, în 
decursul a mai bine de un secol, 
fată de marele Ideal socialist.

După cum este cunoscut, deși 
menținerea îndelungată a relațiilor 
feudale și a dominației străine a în- 
tîrziat un timp dezvoltarea forțelor 
de producție, inclusiv apariția pro
letariatului în țara noastră, o carac
teristică a dezvoltării acestuia o con
stituie manifestarea hotărâtă a unor 
înalte trăsături revoluționare. Sub
liniind importanta deosebită a 
afirmării pe scena istoriei a cla
sei noastre mun
citoare în se
colul trecut, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu arăta 
că aceasta re
prezenta, încă de 
atunci, „forța cea 
mai înaintată a 
societății, purtă
toarea consec
ventă a idealuri
lor de progres, de 
eliberare socială 
și națională a poporului român. Prin 
natura sa de clasă, prin locul său în 
producția materială, proletariatul 
devine exponentul aspirațiilor între
gului popor muncitor, interesele sale 
corespunzînd pe deplin cu interesele 
tuturor oamenilor muncii, cu cerin
țele obiective ale dezvoltării societă
ții".

Pe bună dreptate s-a subliniat că 
proletariatul român, mișcarea mun
citorească din tara noastră s-au ca
racterizat de timpuriu prin com
bativitate. dîrzenie și tenacitate re
voluționară, responsabilitate pen
tru apărarea intereselor naționale 
fundamentale. Sublinierea acestor 
trăsături cu prilejul jubileului pe 
care-1 sărbătorim constituie, firește, 
un izvor de mândrie — cu atât mai 
mult cu cit ele ÎȘI AU O CON
CORDANȚA STRICTA CU REALI
TATEA ISTORICA, PRECUM ȘI O 
MOTIVARE OBIECTIVA, ȘTIINȚI
FICA, CE SE CUVINE A FI RE
LEVATA.

In mod firesc, constituirea Parti
dului Social-Democrat al Muncitori-

lor din România acum 80 de ani 
trebuie privită în cadrul coordona
telor fundamentale ale procesului 
complex de. dezvoltare economică și 
social-politică a țării, care a des
chis calea realizării României mo
derne, al condițiilor și climatului in 
care s-a născut și dezvoltat clasa 
noastră muncitoare.

Evoluția economică a țării pe 
făgașul'1 capitalismului a dus Ia adînci 
transformări în vechea structură so
cială și în dispoziția forțelor do 
clasă, avind ca rezultat esențial afir
marea celor două clase noi, cu 
interese diametral opuse — bur
ghezia și proletariatul. Asemenea 
acte majore în viața țării, cum au 
fost Unirea Principatelor și refor
mele ce i-au urmat, în primul rând
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reforma agrară, eliberarea de sub 
jugul secular otoman, dind un pu
ternic impuls dezvoltării forțelor de 
producție, au determinat totodată 
creșterea rapidă a proletariatului — 
de peste trei ori în cursul celei de-a 
doua jumătăți a secolului al 
XIX-lea, îneît la începutul secolului 
al XX-lea aproximativ 265 000 de 
persoane erau ocupate în industria 
prelucrătoare și extractivă. Se cu
vine subliniată în mod deosebit creș
terea ponderii proletariatului indus
trial de fabrică. La sfîrșîtul seco
lului al. XIX-lea și începutul seco
lului al XX-lea, numărul muncitori
lor de fabrică înregistra în România 
o creștere de aproape 15 ori față de 
perioada dinaintea războiului de 
independență, formind circa 30 la 
sută din totalul clasei muncitoare.

Este de remarcat că menținerea 
rămășițelor feudale și, în consecin
ță, împletirea metodelor feudale și

capitaliste de exploatare, desfășu
rarea producției în condițiile unei 

înzestrări tehnice înapoiate, inexis
tența măsurilor de protecție a mun
cii au făcut ca exploatarea forței 
dc muncă să capete în țara noastră 
forme dintre cele mai ascuțite și apă
sătoare. Absența oricărei legisla
ții a muncii a permis ca. în a doua 
jumătate și spre sfirșitul secolului 
XIX, durata zilei de muncă în între
prinderile industriale să ajungă la 12 
—14 ore și nu de puține ori pînă la 16 și 
chiar 18 ore. Nivelul salariilor era ex
trem de scăzut, iar sistemul amenzilor 
și . al reținerilor îl coborau și mai 
mult. Efectuarea’ lucrului în ateliere 
insalubre, fără lumină și ventilație, 
subalimentația cronică, lipsa asisten
ței medicale, ca și a condițiilor ele

mentare de igi
enă au dus la 
proliferarea boli
lor sociale, care 
secerau prematur 
mii de vieți ome
nești. Pe bună 
dreptate, intr-un 
manifest publicat 
în preajma zilei 
de 1 Mai 1900, 
România era de
numită „țara sa
lariilor mici și a 

muncii îndelungate și neproteguite 
prin nici o lege".

Tabloul sumbru al situației econo
mice și sociale a proletariatului 
român în a doua jumătate a secolului 
trecut ar fi incomplet dacă nu am 
adăuga faptul că regimul politic 
burghezo-moșieresc, prin sistemul 
electoral cenzitar și prin alte opre
liști, îngrădea considerabil în prin
cipiu — iar în practică excludea — 
participarea clasei muncitoare, ca și a 
țărănimii la viața politică a țării. Deși 
Constituția adoptată în 1866 preve
dea unele drepturi democratice, a- 
cestea erau continuu Încălcate, 
abuzurile față de muncitori și țărani 
reprezentînd un adevărat sistem.

Dr. Mîrcea MUȘAT

(Continuare in pag. a IV-a)

Vezi și articolul „80 DE ANI DE
LA CREAREA P.S.D.M.R."' și pagina 
specială „ANJI ÎNCEPUTURILOR" 
apărute in „Scinteia" nr. 9451 din 
17 martie.

ÎN PAGINA A ll-A

ÎN DEZBATERE PUBLICA: 
Proiectul Legii privind dez
voltarea construcției de lo
cuințe și proiectul Legii 
privind administrarea fon

dului locativ.

STUDENȚIA -ȘCOALĂA EDUCAȚIEI
COMUNISTE

Cea mai frecventă referință care 
s-a făcut in legătură cu tineretul 
universitar privește considerabila 
forță de mobilizare și activa sa par
ticipare la viața politică și socială, 
în documentele partidului nostru, în 
cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost estimate întotdea
una la justa lor valoare aceste ca
lități. La noi, in institutele.de învă
țământ superior se acționează cu tot 
mai multă energie pentru realizarea 
programului de educație comunistă, 
pentru creșterea continuă a rolului 
școlii ca factor de înrădăcinare' a 
convingerilor comuniste, de mode
lare politico-ideologică și cetățeneas
că a' tineretului.

La Academia de 
tehnica de

economice se însușește 
automată a datelor

Orice vizită la sediile asociațiilor 
studențești te introduce în atmosfe
ra de tensiune sufletească și intelec
tuală, în atmosfera de responsabili
tate ce guvernează desfășurarea ac
tivităților politice, profesionale, cul-

turale. în localul nou al Politeh
nicii, într-o ambianță de univer
sitate ultramodernă, cu. studenți fe
brili și arhitectură de epocă tehnetro- 
nică, am participat recent la o întru
nire a conducerii asociațiilor studen
țești de la facultăți. Președintele con
siliului pe institut, tovarășul MIHAI 
VÎRTOSU, ne spune : „Întreaga mun
că a asociațiilor .studențești este de 
natură politică. Am pornit de la în
demnurile tovarășului Ceaușescu, 
atunci tind sublinia că «specialistul 
de mîine, in oricare domeniu de ac
tivitate ar lucra, trebuie să posede 
și cunoștințe sociale și politice ne
cesare pentru a putea fi un partici
pant activ la conducerea întregii 
vieți social-economice». Inginerul nu 
este o ființă recluzionată in preocu
pările sale tehniciste, ci un om viu, 
realizator al planurilor economice 
ale partidului, și de aceea el trebuie 
să aibă o conștiință politică și con
vingeri solide. Acesta este sensul 
activității noastre. Am dezbătut în 
cadrul asociației problema utilizării 
eficiente a mijloacelor de propagan
dă, în lumina lucrărilor Plenarei din 
3—5 noiembrie 1971, hotărind folo
sirea mai intensă a tuturor forme
lor de agitație : gazete de perete, 
emisiunile stației de radiofica- 
re in căminele institutului etc. Toa
te acțiunile noastre au un conținut 
politic. Mobilizarea studenților pen
tru a obține note bune la examene 
face apel la responsabilitățile lor 
prezente și viitoare față de socie
tatea actuală și față de partid".

în jurul mesei la care ne așeza
serăm se aflau președinți ai asociații
lor studențești din facultăți și mem
brii consiliului- pe institut. „Aceasta 
este semnificația întregii munci pro
fesionale, intervine în discuție PE
TRE VARADI de la Facultatea de 
automatică. A evidenția realitatea 
profundă a angajamentului nostru 
față de societatea socialistă, a trans
forma actul învățăturii intr-unui cu 
profunde implicații patriotice. Rolul 
cel mai important, in sensul arătat, 
l-au avut măsurile privind integra
rea învățământului in producție. Nu

Aurel Dragoș MUNTEANU
Studenții Politehnicii se pregătesc in condiții „de fabrică*, muncind cu utilajul industrial 

cel mai modern Foto : M. Andreescu (Continuare în pag. a V-a)

Președintele Boptlu Oamira Sofa, 
Gaafar El Nnât

va vizita Mica Sociallstâ Maia
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Democra

tice Sudan, Gaafar Mohammed El 
Numeiri, împrednă cu soția, va 
face o vizită oficială în țara 
noastră, la începutul lunii aprilie 
1973.

A fost străpuns cel 
de-al doilea tronson din 
zona captărilor secun
dare nord, de la Hidro
centrala de pe Lotru. 

Cei peste 5 600 ml de galerie, 
realizați în mai puțin de 3 ani 
de către ortacii conduși de ing. 
Benone Sabău și maistrul Gh. 
Marinaș, creează premisele nece
sare pentru darea în funcțiune 
a întregului sistem de captări 
secundare nord-gravitaționale și 
asigurarea debitului de apă a- 
cumulat în lacul de la Vidra, 
astfel îneît hidroagregatul nr. 2 
să poată fi dat în exploatare 
cu trei luni mai devreme față 
de termenul stabilit prin planul 
de stat.

La Exploatarea mi
nieră Suplac, din cadrul 
Combinatului cărbune
lui din Oradea, planul 
de producție pe trimes
trul I a fost îndeplinit. 
Pînă la finele acestei luni, har
nicii mineri de aici vor extrage 
peste sarcinile planificate 27 000 
tone lignit.

Un milion lei valută 
a economisit întreprin
derea de geamuri din 
Buzău ca urmare 3 execu

tării prin autoutilare a unui set 
de mașini și instalații pentru 
șlefuirea sticlei securizate des
tinată lateralelor autoturismelor 
românești. Prin includerea în 
fluxul tehnologic a mașinilor de 
șlefuire astfel realizate, capaci
tatea de producție pentru gea
muri laterale securizate a sporit 
cu peste 37 la sută.

0 nouă cantină pen
tru mineri a fost dată de 
curând în folosință la secția din 
Căliman a Exploatării miniere 
Vatra Dornei. Amplasată în 
apropierea celor cinci blocuri de 
locuit, înălțate aici la o altitu
dine de 1 600 metri, a celorlalte 
dependințe tehnico-administrati- 
ve, noua și moderna cantină 
dispune de condiții optime pen
tru servirea celor peste 500 de 
mineri, excavatoriști, conducă
tori auto etc.

Miercuri 21 martie, 
lucrătorii de pe șantierul Trus
tului de construcții „Carpați", 
din București au predat „la 
cheie" beneficiarului, cu un a- 
vans de două luni față de ter

menul prevăzut în planul de 
stat, spitalul județean din Bis
trița. Capacitatea de spitalizare 
a orașului va crește astfel cu 
700 paturi. Aparatura modernă 
în valoare de cîteva milioane lei 
și numeroasele cadre medicale 
cu înaltă calificare ce vor lu
cra în modernul spital sânt con
dițiile unei substanțiale îmbu
nătățiri a asistenței medicale a- 
cordate oamenilor muncii.

Au fost aprobate noi 
schițe de sistematizare. 
Recent, sesiunea Consiliului 
popular al județului Covasna 
a aprobat schița de sistemati
zare a altor 11 localități din ju
deț — a orașului Baraolt, a 
viitoarelor centre sociale-econo- 
mice Brețcu și Aita Mare și a 
8 reședințe de comune. Astfel, 
pînă acum,' 70 la sută din co
munele și peste 90 Ia sută din 
orașele județului posedă schițe 
de sistematizare aprobate. Pînă 
în luna august 1973 urmează a 
fi elaborate și aprobate schițele 
de sistematizare a tuturor ora
șelor și reședințelor de comună 
din județ, după care se va trece 
la elaborarea detaliilor de sis
tematizare a fiecărei localități 
în parte.

Vești despre „perla" 
MoldOVei. pentru a asigura 
condiții mai bune de odihnă șl 
tratament — atit pe timp de 
vară, cît și de iarnă — edilii 
stațiunii Slănic Moldova au in
trodus încălzire centrală in 33 
din cele 36 de vile existente, au 
renovat și modernizat pavilionul 
central pentru tratamente, au 
înălțat noi construcții. A fost 
dat în folosință un complex 
balnear modern cu o capacitate 
de 500 de locuri, cu blocuri ali
mentare, săli pentru tratamente 
hidro și electroterapeutice, bar 
de ape minerale, club. La a- 
cesta se adaugă motelul tu
ristic „Perla", cu 180 de locuri, 
restaurant și bar de zi, precum 
și noile pensiuni „Nemira", 
„Cernica" și „Palace".

0 nouă cooperativă 
meșteșugărească în ju
dețul Arad. Cu cîteva zile 
în urmă, în orașul Pîncota a 
fost constituită cea de-a 14-a co
operativă meșteșugărească din 
județul Arad. Reunind secțiile 
ce funcționau. în oraș, dar a- 
parțineau unor cooperative si
milare din alte localități, noua 
cooperativă își va îndrepta e- 
forturile spre valorificarea su
perioară a unor vechi meșteșu
guri, precum și a resurselor lo
cale de materii prime.

institutele.de
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FAPTUL
DIVERS

Ce avantaje decurg pentru cetățean
)

7

din creșterea normei locative
de la B la 10 metri pătrațiPENTRU DEZVOLTAREA FONDULUI LOCATIV

Proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe
Pnm-ajutor 
virtual

Comitetul municipal pentru 
Crucea Roșie din Timișoara a 
lansat o valoroasă inițiativă. 
Bolnavilor de diferite afecțiuni 
cronice — diabetici, cardiaci, ce
lor ce suferă de boli digestive și 
de nutriție — li s-a distribuit 
cite o plăcuță care menționează 
numele pacientului și al bolii. 
Rostul unor asemenea „docu
mente" este acela ca, in cazul 
unor diverse accidente, pacien- 
ților in cauză să li se poată a- 
corda cu promptitudine ajutorul 
impus de maladia de care sufe
ră. Cum s-ar spune, plăcuțele 
constituie un... prim ajutor vir
tual acordat acestora.

I Străbunicii
I
I automobilul

După cum reiese dintr-un do
cument aflat la filiala Vilcea a 
Arhivelor Statului, cu 64 de 
ani in urmă, mai precis la 5 
iulie 1909, mai mulți cetățeni 
din Govora se adresau admi
nistrației județului cu o cerere 
demnă de atenție: „Vă rugăm 
să binevoiți ca acel automobil 
să fie izgonit cum a fost anul 
trecut la Băile Călimănești și 
anul acesta la orașul Craio
va...". Comentariile le credem 
de prisos. Dar ar fi interesant 
să știm ciți dintre nepoții și 
strănepoții străbunicilor din 
Govora așteaptă sosirea la vre
me a autobuzului sau se urcă ei 
înșiși la volan ?

Toți sase!» »
Zilele trecute, pe șantierul 

I.C.M. 5 din Șoseaua Giurgiului 
grup de șase salariați, 
cu șeful de echipă 

Băluțoiu, s-au apu- 
joace barbut. Cind 
în toi și spiritele ațî- 

în așteptarea

nr. 9, un 
in frunte 
Aristide 
cat să 
jocul era 
țațe la culme, . .
„norocului", a apărut miliția. 
„Norocul" i-a împăcat pe toți, 
împărțindu-le la fiecare cite o 
amendă de 1 000 de lei.

I
I

și proiectul Legii privind administrarea fondului locativ
K . ■ ...... - ■

INVESTIȚIILE STATULUI, ALE ORGANIZAȚILOR
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COOPERATISTE SI OBȘTEȘTI
7 7 7

Creșterea bunăstării materiale șl 
Spirituale a tuturor oamenilor muncii 
a fost și rămîne comandamentul ma
jor 'al politicii partidului și statului. 
Politica științifică și profund uma
nistă a partidului a făcut ca nivelul 
de trai să cunoască în evoluția sa o 
curbă permanent ascendentă. La a- 
ceastă creștere a contribuit în mare 
măsură dezvoltarea continuă a con
strucției de locuințe intr-un ritm 
fără precedent. Comitetele executive 
ale consiliilor populare administrea
ză la ora actuală, prin întreprinde
rile de gospodărie locativă, peste 
96 000 de clădiri care însumează a- 
proximativ 47 milioane mp, din care 
42 milioane sînt spații de locuit. Va
loarea acestui fond locativ se ridică 
Ia aproximativ 47 miliarde lei. Mai 
bine de jumătate din această impre
sionantă cifră reprezintă valoarea 
locuințelor construite în ultimii 28 
de ani.

Cine 
astăzi, 
torilor 
zerele
locuințe umede și 
frîngeau zimbetul de pe chipul oa
menilor.

Din prima zi de republică și/pînă 
astăzi s-a construit enorm — peste 
800 000 de apartamente din fondurile 
și cu ajutorul statului — străzi, car-

ar mai putea să recunoască 
dincolo de imaginea impună-- 
coloși de beton și sticlă, mi- 
cartiere cu îngrămădirea ■ de 

insalubre care

tiere și orașe noi. Dimensiunile În
noirii sînt spectaculoase.

Așa au apărut în cincinalul 1950—55 
cartierul Steagul roșu din Brașov, în 
cincinalul următor, Ferentari în 
București, și an de an atîtea nume 
noi în fiecare oraș. în fiecare județ, 
între 1966 și 1970, 341 000 de familii 
s-au mutat în tot atîtea apartamente ’ 
noi, din care aproape 270 000 au fost 
construite din fondurile statului. 
Sarcinile de astăzi în construcția de 
locuințe sînt la fel de mari. Aceas
tă componentă decisivă a politicii 
statului de ridicare continuă a nive
lului de trai se bucUră de aceeași 
atenție.

Creșterea venitului real ai popu
lației a făcuit ca tot mai mulți oa
meni ai muncii să-și construiască 
locuințe proprietate personală. Dar 
aceasta nu a diminuat grija, efor
turile și preocuparea statului pen
tru dezvoltarea fondului său de lo
cuințe. Statul va construi în con
tinuare intr-un ritm intens. Ordinea 
de constituire a fondurilor din care 
se va realiza planul construcției de 
locuințe, propus în proiectul de lege 
dat publicității la 9 martie, arată 
cert acest lucru. Principala sursă a 
dezvoltării fondului locativ o vor 
constitui, în continuare, investițiile 
centralizate ale statului, completate 
cu fondurile întreprinderilor, fondu-

rile organizațiilor cooperatiste și ale 
altor organizații obștești și. in cele 
din urmă, cu veniturile populației 
pentru locuințele proprietate perso
nală. Din fondul locativ de stat se 
vor satisface nevoile de locuit ale ce
tățenilor cu venituri mai mici sau 
ale celor care nu doresc să-și con
struiască o locuință proprietate per
sonală. De asemenea, se va consti
tui un fond de locuințe destinat ex
clusiv salariatilor transferat! în in
teres de serviciu și tuturor acelora 
aflați intr-o situație tranzitorie sau 
specială. Adoptarea proiectelor de 
reglementare propuse nu va dimi
nua ritmul construcției de locuințe 
proprietate de stat nici în actualul 
cincinal, nici în viitor. Dacă în ul
timii 2 ani din cele 177 500 de apar
tamente. peste 97 000 au fost con
struite din fondurile statului, nen- 
ttu perioada următoare se prevăd 
sarcini „și realizări la fel de mari. 
Toate aceste realizări vor purta 
nume deja intrate în limbajul curent 
— cartierul 
xandru cel
Pietros din 
la Focșani.

Toate locuințele care se vor con
strui în perioadele următoare vor 
beneficia de un plus de confort, vor 
fi mai mari, mai elegante.

Mănăștur din Cluj, Ale- 
Bun din Iași, Dîmbul 
Tîrgu Mureș sau Bahne

Florin C1OBĂNESCU

Proiectul Legii privind administra
rea fondului locativ și reglementa
rea raporturilor dintre 
și chiriași- prevede, în articolul 6, 
stabilirea normei locative pe o per
soană la 10 mp în loc de 8 mp, cît 
este in prezent. Ce avantaje aduce 
populației această . creștere de doi 
metri pătrați ?

Fără nici un efort de calcul se 
poate observa că diferența, raportată 
la cei zece milioane’ de locuitori ai 
orașelor, prevăzuți pentru anul 1975, 
însumează... 20 de milioane de me
tri pătrați, adică aproape tot atit cît 
s-a construit și dat în folosință în 
anii 1966, 1967 și 1968. în etapa în 
care va fi ocupată efectiv, despre 
această suprafață se va putea vorbi 
ca despre echivalentul suprafeței 
locuibile a nu mai puțin de 344 827 
de apartamente. Adică suprafața lo
cuibilă pentru populația unui oraș 
de mărimea Capitalei noastre.

Desigur, aceste corespondente ci
frice nu vor fi traduse în fapt subit, 
peste noapte.’ Procesul e mai lung și 
are -multiple interferențe cu toate 
componentele problemei locative, în- 
cepind cu alcătuirea proiectelor și 
terminind cu calculul chiriei.

în anul 1966, media normei loca
tive, pe ansamblul țării, era de 7,7 
mp, o normă destul de scăzută. Ea

proprietari
reprezenta totuși un progres substan
țial în comparație cu primii ani ai 
creșterii populației urbane din țara 
noastră intervenită pe o bază imo
biliară mult diminuată de război. E- 
fortul impresionant al statului de a 
construi și iarăși de a construi, în- 
tr-un ritm nemaicunoscut la noi, a in
fluențat pozitiv și realizarea pe cap de 
locuitor a normei de spațiu locuibil 
prevăzută de lege. Dar ceea ce se 
observă cu ochiul liber, privind 
șantierele, cartierele noi, adică pă
durea de macarale, orașele care răsar 
ca din pămînt, toate acestea, disper
sate asupra celor douăzeci de mi
lioane de locuitori, devin o mult mai 
lentă creștere a spațiului, în care 
fiecare centimetru pătrat înseamnă 
mult.

Ce ar fi Însemnat pentru bugetul 
familiilor aceeași suprafață dacă ar 
fl rămas să fie considerată spațiu 
excedentar ? Să presupunem cei doi 
metri pătrați, cîștigați prin lege, ca 
supuși regimului de calcul pentru 
primii 10 mp de suprafață disponi
bilă și să luăm ca ipoteză de calcul 
salariul mediu pe economie — 1500 
lei ; rezultă că, netrebuind să suporte 
majorarea de 25 la sută, economia 
corespunzătoare pentru populație ar 
fi, lunar, de 15 milioane de lei.

Dar să luăm șl un exemplu con
cret : o familie cu componența obiș
nuită de patru persoane (soț, soție 
și doi copii, sau soț, soție, copil și 
un părinte) care ocupă un aparta
ment de tip nou, din bloc cu confort, 
apartament format din trei camere 
decomandate, șase dependințe și o 
terasă acoperită ; conform legislației 
aflate încă în vigoare, o astfel de 
familie (cu un salariu luat ca bază 
de calcul de peste 1600 lei) plătește 
chiria de 187 lei ; conform modifică
rilor proptise in proiectul Legii pri
vind administrarea fondului locativ, 
aceeași familie, pentru același apar
tament (41,18 mp suprafață loca
tivă, '20,67 mp suprafața dependințe
lor și 4,67 mp suprafața loggiei), va 
plăti numai 134,16 lei lunar.

Cu toată fărâmițarea lui, care-1 face 
mai greu sesizabil, surplusul de su
prafață care va reveni treptat popu
lației, reprezintă tot cărămizi, var, 
prefabricate din beton, conductori e- 
lectrici, manoperă ș.a.m.d., deci tot 
cheltuieli și consumuri in folosul ce
tățenilor. De altfel, comitem indiscre
ția să informăm cititorii că, încă de 
pe acum, proiectanții pun mina pe 
rigla de calcul și se pregătesc să ela
boreze noi proiecte tip, adaptate 
viitoarei norme locative.

Sergiu ANDON

r OPINII ȘI PROPUNERI ALE CITITORILOR N

Urda... 
de-a surda!

La Fabrica de produse lactate 
din Petroșani începuse să se 
producă un sortiment de urdă 
din zer. Producătorii nu s-au 
gindit și la desfacerea pro
dusului. Urmarea : de curind, in 
depozitele întreprinderii s-au 
găsit peste zece tone de 
urdă depreciată. Paguba se ri
dică la 80 000 de lei. După cum 
se vede, „gospodarii" cu pricina 
n-au făcut nici o brinză ! Ba, 
din contră, acum trebuie s-o 
plătească.

Acarul a iest
la post

La postul nr. 1 macazuri din 
comuna Jucu, județul Cluj, era
de serviciu acarul Vasile Nicu- 
lescu. Și era numai ochi ■ și 
urechi la . tot ce se întimplă pe 
linii. Deodată, in coloana cu 
zeci de vagoane a trenului 
22 411, a observat că un vagon 
se înclină într-o parte. A 
dat de îndată semnalul de 
oprire. Vagonul cu pricina a 
fost desprins din garnitură. Da
torită vigilenței acarului a fost 
evitat un accident de circulație..

Cu și
bilet

fără

zilele trecute, 
__ ~___  . Dumitru Sche- 

ianu și Ion Corbu de la I.'i'.A. 
Tirgoviște, in timp ce se aflau 
la jumătatea cursei, au fost în
trebați de cițiva lucrători ai 
inspectoratului județean de mi
liție ciți pasageri călătoresc fără 
să plătească.

— Nici unul — au răspuns 
cei doi șoferi. Și era ade
vărat. Nici un pasager nu 
călătorea gratuit. Zece din
tre ei achitaseră la urcare 
contravaloarea călătoriei șofe
rului D.S., iar alți 8 lui I.C., 
dar fără să primească bilete. In 
această situație, ambii șoferi au 
fost coboriți de la volan. E ria
dul lor acum să primească cite 
un bilet. Pină la... instanța de 
judecată.

lntr-una din 
șoferii-gestionari

Depozitul 
din „Cuibul 
vulturilor “

în punctul numit „Cuibul vul
turilor", situat intre satele Po
gana și Perieni, județul Vaslui, 
cu prilejul lucrărilor agricole 
din toamna anului 1972, a fost 
descoperit un important depo
zit de obiecte din bronz. Săpă
turile efectuate de lucrătorii 
muzeului de arheologie „Vasile 
Pîrvan" din Birlad au dat la 
iveală peste 20 de seceri din 
bronz, așa-numitul topor celt, 
piese de harnașament. Depozi
tul datează de la sfirșitul epocii 
de bronz și este cel mai mare 
de acest gen din sudul Moldovei.

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

„Proiectul Legii pri
vind dezvoltarea construc
ției de locuințe și proiec
tul Legii privind admi
nistrarea fondului locativ 
siijt două măsuri le.gisla-. 
tive care au menirea’ de

■ a face ordine in aceste - - —.
domenii, în spiritul eticii 7 i’um membru de familie și 
și echității socialiste", ne 
scrie cititorul V. Nicoles- 
cu, din București, str. 
Licurg nr. 14. In conti
nuare, tov. NiColescu face 
unele propuneri pentru 
îmbunătățirea celor două 
proiecte, propuneri de 
care ne-am ocupat în nu
merele anterioare ale zia
rului, pe baza scrisorilor 
similare primite de la 
alți corespondenți, după 
care încheie : „Convins 
fiind că propunerile res
pective se vor reflecta in 
viitoarele legi pe care le 
va aproba M.A.N., mă an
gajez să-mi sporesc efor- . 
turile pentru a aduce și 
pe viitor o contribuție cit 
mai substanțială la- 'pro
gresul țării, la edificarea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

Consider că ar fi echi
tabil ca în familiile in 
care trăiește și un frate 
(soră) inapt de muncă, a- 
ceșta să fie asimilat cu
luat în considerare Ia sta
bilirea venitului mediu. 
Legile in vigoare și co
dul familiei obligă pe frați 
(surori) să se îngrijească 
de frații (surorile) inapte . 
de muncă și fără venituri 
proprii.

Victor TURCU
str. Știrbei Vodâ nr. 50 
București

Profund pătruns de spi
ritul echității socialiste, 
proiectul noilor regle
mentări referitoare la 
administrarea fondului lo
cativ acordă o deosebită 
importanță relațiilor de 
ordin social cu privire la 
subinchiriere. Prin in
stituirea unor norme care 
determină precis condi
țiile de formulare și in-

cetare a raporturilor de 
subinchiriere, precum și 
efectele nerespectării a- 
cestora și a plafoanelor 
maximale pentru chirii 
se promovează cu con
secvență cinstea și corec
titudinea .• intr-un dome
niu în care legislația ac
tuală prezintă unele im
perfecțiuni Se va asi
gura, totodată, o valori
ficare mai judicioasă a 
locuințelor, precum și 
creșterea . responsabilită
ții locatarilor principali 
față de dispozițiile le
gale. întrucit proiectul 
nu înlătură dreptul loca
tarului principal de a 
ceda cu totul gratuit o 
parte din locuință, (cazul 
„toleraților"), 
este necesar 
lească precis 
exercitare a 
pentru a nu
pe această cale, la eluda
rea normelor 
subtnchirierea.
menea, proiectul 
bui să indice 
contractului de 
asupra 
,cum și 
derivă 
pentru

se crede că 
să se stabi- 
condițiile de 
acestui drept 
se ajunge,

privind
De ase- 
ar tre- 
efectele 

__  schimb 
subinchirierii, pre- 

consecințele ce 
din subinchiriere 
cazul cind există

dependințe folosite in 
comun de către mai 
mulți locatari principali, 

în altă ordine de idei, 
avînd în vedere eficacita
tea practică dovedită de 
dispozițiile articolului 14 
din legea numărul 10/1968, 
care recunoaște contrac
tului eficiența de titlu 
executoriu pentru chi
rie, este util ca pre
vederile alineatului 2 ale 
articolului 16 din proiect, ' 
care reia aceste regle
mentări, să se extindă și 
asupra cheltuielilor co
mune, cum sînt cele pen
tru apă, salubritate etc. 
Vor fi evitate astfel o 
serie de litigii formale 
de pînă acum și mai ales 
cheltuielile materiale și 
de timp pe care le re
clamă acestea.

în sfjrșit, în proiect 
trebuie să-și găsească so
luționarea și problemele 
ivite în practica judiciară 
în legătură cu schimbul 
de locuință pentru cazul 
persoanelor care se mută 
definitiv, dar reciproc in 
două localități. Asemenea 
situații există realmente

și nu scapă sferei de re
glementări a legii.

Pavel PERJU 
președintele 
judecătoriei Botoșani

proiectul 
dezvolta- 
de locu-

plus, dreptul de a cum
păra această locuință îl 
au cu prioritate chiriașii 
care le ocupă și numai 
dacă aceștia refuză cum
părarea în condițiile . .fie 
preț, stabilite de lege, pro
prietarii le pot viriuel'al- 
tor cumpărători.

Cu privire la 
de Lege . pentru 
rea construcției 
ințe, Vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către 
populație și construirea 
de case de odihnă proprie
tate personală, la cap. 
II art. 32 propun să se 
precizeze că organizațiile 
cu care s-a înche
iat contractul pentru con
struire de locuințe pro
prietate personală vor 
trebui să plătească bene
ficiarului penalități și în 
ceea ce privește garanta
rea executării la timp a 
construcției și din punct 

- de vedere
La cap. 

trebui să 
mod clar
care au _ ____ ____
multe locuințe’ și sin,t o- 
bligate ca in termen de 
un an să le înstrăineze pe 
cele pe care le posedă in

Petre GROSU
București
str. Violetelor nr. 6

calitativ.
VI art. 52 ar 

se precizeze in 
că persoanele 
două sau mai

Cititorul Gheorghe Păun 
din București, de profe
sie mecanic de locomo
tivă, propune ca la calcu
larea chiriei pentru apar
tamentele ale căror 
pendințe sînt ocupate 
comun de mai multe 
milii să se aibă în 
dere aceas.tă împrejurare 
și să nu suporte fiecare 
locatar principal chiria 
pentru întreaga suprafață 
a dependințelor.

de- 
în 

fa
ve-

în legătură cu prevede
rile art. 64 alineatul 2 din 
proiectul Legii privind

administrarea fondului 
locativ și reglementarea 
raporturilor dintre pro
prietari și chiriași am de 
făcut următoarele obser- 

■ yMu .:. .. ■ » . ;*
.7 d/ri —___*______ ...__

tul articolului 53 alinea
tul 2 din Legea nr. 
10/1968, în vigoare — chi
riașii și familiile lor care 
urmează să elibereze lo
cuința pe care o 
dar au contract 
construirea sau 
rarea unei 
condițiile Legii nr. 9/1968, 
precum și cei care ur
mează-să se mute în. lo
cuința proprietate perso
nală, deținută cu chirie 
de alte persoane, 
preda locuința pe 
o dețin la mutarea lor în 
locuința construită, res
pectiv cumpărată sau eli
berată de chiriași.

în practica judiciară 
s-a arătat că aceste pre
vederi au caracterul unei 
îngăduințe temporare ce 
se acordă chiriașului în 
situații care pot primi o 
rezolvare definitivă, prin 
mutarea sa intr-o locuin
ță proprietate personală.

Pe de altă parte insă, 
prin aceste prevederi nu 
se determină momentul 
depunerii contraotului 
definitiv pentru construi- 

„ . ....  rea sau-cumpărarea unei
Potrivit. acestor preve- locuințe . de'.'catfe chiria- 

d^ri — care'LeliroduiE șui, —"" --
tul articolului 53 alifiea- nefi

dețin, 
pentru" 

cumpă- 
locuințe in

vor 
care,

care ar 'urma să be- 
:icieze de dispoziția 

legii.
Pentru a pune în con

cordanță textul de lege cu 
finalitatea sa, propun ca, 
după alineatul 2 al arti
colului 64 din proiect sa
se introducă alineatul 3, 
care ar avea următorul 
conținut :

„Pot beneficia de pre
vederile alineatului pre
cedent chiriașii care au 
depus, în cursul procesu
lui, contractul pentru 
construirea sau cumpă
rarea unei locuințe, pre
cum și aceia care urmea
ză să se mute în locuință 
proprie, numai dacă s-au 
manifestat în acest scop 
mai înainte de introduce
rea acțiunii de către pro
prietar".

Teodor
ZAMFIRESCU 
jurist — București

J

Galafiul s-a numărat printre orașele noastre care au acuzat cel 
mai mult rănile războiului. Galățiul se numără astăzi priiitre orașele 
noastre care au construit cel mai mult. Socialismul înalță aici, 
văzînd cu ochii, siluetele de beton și sticlă ale blocurilor de lo

cuințe pentru oamenii muncii

4

Măsuri împotriva poluării Oltului noi interlocu- 
ați promis

Șl
La Sibiu, In apro

pierea punctului de 
confluență a Cibinului 
cu Oltul, a intrat în 
funcțiune, nu de mult, 
o mare și puternică 
stație de epurare me
canică și biologică a 
apelor industriale și 
menajere colectate din 
Sibiu- și Cisnădie. 
După aprecierile spe
cialiștilor, darea în ex
ploatare a stației si- 
biene face ca Cibinul 
să devină d:ntr-un 
principal afluent po
luant al Oltului1 un 
principal afluent puri
ficator. Prin această 
măsură, ca și prin 
numeroase altele ce 
s-au luat și se iau in

afluenților săi
continuare pe terito
riile altor județe pe 
care le traversează 
(intrarea în funcțiune, 
la Zărnești, a unei 
instalații de recupe
rare a deșeurilor fi
broase, iar in orașul 
Victoria încă de anul 
trecut a unei, stații de 
epurare la combina
tul chimic, construi
rea la „Colorom“-Cod- 
lea a unei trepte bio
logice pe lingă stația 
de epurare intrată nu 
da mult in funcțiune, 
darea în exploatare in 
acest an, la combina
tul chimic Făgăraș, a 
unei instalații origi
nale proprii, care folo
sește drept agenți de /

purificare bacterii ce 
se hrănesc cu substan
țe chimice), apele Ol
tului, degradate in 
prezent pe multe por
țiuni, vor deveni mai 
curate. în perspecti
vă apropiată, o altă 
importantă măsură 
binefăcătoare : crea
rea lacurilor de acu
mulare ale amenajă
rilor hidroenergetice 
de pe Olt, care vor 
funcționa și ca pu
ternice purificatoare 
naturale.

mințim 
torului, 
populației ploieștene, 
cu ocazia scrierii unui 
articol în ziarul nos
tru, că servirea se va 
îmbunătăți odată cu 
rezolvarea problemei 
apei. Știm că acum a- 
veți suficientă, apă 
necesară procesului 
tehnologic la noua 
secție de producție din 
vestul orașului.

— Da. Așa este. Am 
promis, e adevărat, 
dar de unde să știm 
noi atunci (sic ! ?) că 
utilajele nu vor func
ționa corespunzător.

Acum nu ne merge 
cazanul fierbător.

trebuie să 
că acum a- 

n-aveți

— Deci 
înțelegem 
veți apă, 
cazan.

— Cam 
mai trebuie și 
etilena și multe altele. 
Noi facem adrese, dar 
nu sîntem ajutați. 
Deci, sîntem noi de 
vină ?

Nu măi plictisim ci
titorul cu restul dia
logului, Pînă la urmă, 
deci, a reieșit faptul 
că toată lumea e de 
vină, inclusiv clienții

dar

așa. Dar ne 
trico

(„nu sînt deloc înțe
legători d-le“ !) — nu
mai cooperativa n-are 
ce să-și reproșeze. 
Ea are hîrtii, acte 
multe , cu ce să dove
dească acest lucru.

Cum rămîne totuși, 
tovarăși de la U.J.C.M. 
Prahova, cu „Expre
sul" de la Ploiești ? 
Se vor îndrepta vreo
dată lucrurile aici ț

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

„Expres“ în ritm
„Hotărit lucru, oa

menii ds la spălătoria 
„Expres" din urbea 
ploieșteană sînt puși 
pe șicane. Vil, bună
oară,’astăzi la centrul 
din str. Mihail Kogăl- 
niceanu, unde se pri
mesc numai comenzi 
urgente, dar ți se 
spune că poți ridica 
lenjeria curată doar 
peste trei săptămîni. 
Pleci acasă, dezolat, 
cu valiza doldora, dar

a doua zi vecina te a- 
nunță că totuși se pri
mesc ~
așa ? — și dai un te
lefon să te convingi. 
De la capătul celălalt 
al firului o voce vo
ioasă iji răspunde 
„Da, astăzi primim 
comenzi urgente. Nu 
garantăm însă pentru 
mîine". Vrei să afli de 
ce această inconstanță, 
dar lucrătoarea îți 
spune că.nu-i respon-

ul totuși se pri- 
urgențe. Cum

Nîcolae
BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

sabilă și n-are de 
unde ști". Toate aces
tea ni le-a relatat to
varășa Eugenia Decu- 
seară, făcindu-ne o vi
zită la subredacțla 
noastră locală.

Am căutat să lămu
rim lucrurile cu tova
rășul Iosif Horja, vi
cepreședinte al coo
perativei „Confecția" 
de care aparține „Ex
presul" șicanator.

— Anul trecut, îi a-

Milionul de la „Orizont"
Nu este vorba, cum 

probabil iși închipuie 
cititorii, de interven
ția miinii omului gos
podar intr-o mare u- 
zină sau intr-un mare 
combinat, ci de un 
restaurant bine cunos
cut locuitorilor cartie
rului Drumul Tabe
rei — „Orizont".'Cum 
a scos „Orizontul" 
milionul de lei la lu
mină ?

Pe scurt, lucrurile 
au pornit de la urmă
toarea situație : Ge
neroși nevoie mare 
cu „ornarea" localu
lui, proiectanții au 
prevăzut tot felul 
de utilități... inutile. 
Spre exemplu, par
tea dinspre stradă a 
localului era înconju-

rată 
de 
promenadă ; 
șui ‘  .
sub forma unei mari 
terase pentru... dans, 
întrucit aceste „acce
sării" fac parte din lo
cal, comercianții de 
Ia I.A.P.L. Cotroceni 
și-au propus să le 
dea o destinație utilă. 
Printr-o simplă închi
dere de geamuri — 
rabatabile vara — 
„coridorul de trecere" 
a devenit braserie, 
cea mai mare din Ca
pitală, la ora actuală, 
iar o parte din tera
să, prin 
cedeu, a 
formată 
pentru

de un „coridor 
trecere" pentru... 

acoperi- 
a fost conceput

același pro
tost trans- 
în pensiune 

elevi (aici

servesc masa zilnic 
circa 300 de elevi).

Cit au costat aceste 
transformări 7 „Circa 
55 000 de lei — ne' 
informează Em. Sfe- 
tescu, responsabilul a- 
cestui restaurant. Dar 
recuperăm, cu virf și 
îndesat, cheltuielile, 
pentru că — prin 
crearea braseriei și a 
salonului pentru elevi 
— desfacerea crește 
lunar, în medie, cu 
100 000 de lei. Pe în
tregul an — cu un 
milion și ceva".

Firește', ii felicităm 
pe autorii acestei ini
țiative, căreia ii urăm 
„drum bun" și în alte 
unități comerciale.

C. PRIESCU



Aducem în discuție o problemă, 
de o deosebită importanță pentru 
îmbunătățirea activității de export, 
subliniată din nou la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c. — și anume : livrarea ritmi
că, in condiții cit mai bune a pro
ducției contractate cu beneficiarii 
străini.

Prin prisma înfăptuirii acestui 
imperativ, analiza situației livrări
lor, a îndeplinirii planului de ex
port, în perioada de la începutul 
anului și pînă acum, înfățișează o 
evidentă îmbunătățire, datorată, 
desigur, activității pozitive des
fășurate în cele mai multe între
prinderi și centrale industriale și, 
în consecință, pe ansamblul mi
nisterelor de resort. ’ Bunăoară, în 
două luni din acest an (așa cum se 
desprinde din datele statistice de 
care dispunem), unitățile din ca
drul Ministerului ” • - ■ -
strucțiilor de 
Electrotehnicii, 
depășindu-și sarcinile de producție 
planificate, au exportat o produc
ție mai mare cu aproape 1 milioa
ne lei valută decît se prevăzuse în 
plan pentru intervalul respectiv ; 
rezultate la fel de bune au obți
nut în acest domeniu și întreprin
derile Ministerului Energiei Elec
trice, cele ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale ș.a.

Este o dovadă certă că unitățile, 
centralele și ministerele amintite 
au înțeles pe deplin prevederile 
Legii de comerț exterior, care sta
bilește o legătură organică intre 
îndeplinirea planului de producție 
și livrarea ritmică, riguroasă a co
menzilor către beneficiarii externi. 
Ce stipulează în acest sens nor
mele legale în vigoare ? Mai întîi, 
pentru urmărirea operativă a reali
zării producției destinate exportu
lui, a expedierii ritmice a acesteia, 
în fiecare întreprindere cu sarcini 
de comerț exterior se întocmesc 
grafice de livrări. Respectarea cu 
strictețe a acestor grafice și, în ge
neral, a clauzelor contractuale — 
iată ce caracterizează activitatea în
treprinderilor din cadrul centralelor 
și ministerelor care și-au îndeplinit 
și depășit planul la export în lu
nile ce au trecut din anul 1973.

Conducerile acestora cunosc că le
gea prevede clar : „în cazul nerea- 
lizării exportului pe ministere sau 
alte organe — titulare de plan — 
sau pe unități producătoare, din 
cauza nelivrării producției la ex
port, chiar dacă producția globală 
a fost îndeplinită, se consideră că 
planul nu a fost îndeplinit cu va
loarea producției nelivrate". Și, ca 
atare, nu admit nici cea mai neîn-

materialelor de construcții ș.a. — 
care nu au reușit să se încadreze 
în ritmul înalt prevăzut în acest 
an în privința exportului și, ca 
atare, nu au îndeplinit integral 
prevederile planului în acest dome
niu pe primele două luni ale anu
lui. Este drept, unele din cauzele 
care au determinat apariția aces
tor restanțe sînt independente de 
activitatea întreprinderilor expor-

primele două luni din acest an nu 
și-au îndeplinit integral prevede
rile Ia export uzina „Tractorul" din 
Brașov (care, între altele, nu a pri
mit la timp injectoarelc necesare 
de la uzina „Triumf" din Cluj), 
Uzina de autoturisme din Pitești 
(față de care Uzina de piese auto 
din Sibiu a rămas restantă cu o 
cantitate din amortizoarele con
tractate), uzina „Autobuzul" din

Un adevăr legic pentru livrările la export

Industriei Con- 
Mașini-Unelte și 
indcplinindu-și și COMPETITIVITATEA

este „soră geamănă"

PROMPTITUDINEA
semnată întîrziere în asigurarea 
producției și în derularea livrărilor 
la export, prevenind practica aglo
merării expedierii de mărfuri către 
sfirșitul perioadelor — luni, tri
mestre — care, după cum se știe, 
generează o serie 
Ia întreprinderile 
cît și la cele care 
cele de transport
„vîrfuri" în solicitarea acestora și 
dereglări în livrarea producției că
tre beneficiarii de peste hotare.

Sînt totuși unități — mai ales din 
industria construcțiilor de mașini 
grele, industria chimică, industria 
ușoară, din economia forestieră și

tatoare — nesosirea. la timp a na
velor pentru încărcarea mărfu
rilor . “
este însă și faptul că nereali- 
zarea

ș.a. Tot atît de adevărat

de greutăți atît 
producătoare, 

asigură mijloa- 
necesare, creînd

integrală a planului de 
export, lipsa de ritmicitate a 
livrărilor, într-o serie de unități din 
ministerele amintite au la bază 
neajunsuri care stăruie în activita
tea economică a acestora. Iată cî- 
teva din aceste deficiențe : neno- 
minalizarea in întregime a produc
ției destinate exportului, organiza
rea— uneori — defectuoasă a fabri
cației, tolerarea unor neajunsuri în 
cooperarea interuzinală ș.a. Dato
rită unor asemenea dificultăți, în

Capitală, Grupul de uzine de va
goane din Arad. Ceea ce trebuie 
subliniat este faptul că aceste si
tuații negative nu pot fi în nici un 
caz justificate. Participînd efectiv 
la negocierea și încheierea contrac
telor externe, unitățile producătoa
re cunosc perfect, în detaliu, con
dițiile de livrare, solicitările bene
ficiarilor externi și au, deci, înda
torirea și răspunderea de a-și or
ganiza în așa fel activitatea de 
aprovizionare, de cooperare și de 
producție îneît să asigure o perfec
tă ritmicitate a exportului. Și a-

tunci, ce argumente .pot fi invocate 
de conducerile întreprinderilor res
pective pentru a explica restanțele 
consemnate în privința livrării rit
mice a mărfurilor la export, după 
primele două luni ale anului ? Le 
reamintim 
din Legea 
de comerț 
economică 
României,
tru unitatea producătoare, livrarea 
produsului destinat exportului se 
consideră realizată atunci cînd pro
dusul a fost 
reglementărilor 
dințele unora 
enumerate de 
făcut datoria, 
obligațiile, dar
fi... de vină, pentru restanțele a- 
părute în domeniul livrărilor de 
mărfuri către beneficiarii străini, 
nu au nici un temei real. Cit pri
vește îndatoririle unităților care 
cooperează la fabricația unui anu
mit produs pentru export — și a- 
cestea sînt bine stabilite de lege : 
„în același mod este considerată 
realizarea planului și pentru uni
tățile producătoare care participă 
la fabricarea produsului finit desti
nat exportului cu anumite suban- 
samble. piese, materii prime și ma
teriale". De aici, necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor între
prinderilor, fie că acestea realizează 
produsul finit sau numai diverse 
subansamble ale acestuia, în scopul 
asigurării exemplare a producției 
pentru export, al livrării ritmice a 
acesteia, în condițiile contractuale 
stabilite in fiecare caz în parte.

Nu există sarcină mai importan
tă la ora actuală pentru colectivele 
acelor întreprinderi industriale care, 
în primele două luni ale
an, nu 
nul de 
cupera 
pective 
îneît planul pe trimestrul I să fie 
realizat și chiar depășit.

prevederile articolului 8, 
cu privire la activitatea 
exterior, de cooperare 

și tehnico-științifică a 
care precizează : „Pcn-

recepționat conform 
legale". Deci, ten- 
din întreprinderile 
a socoti că și-au 
că și-au îndeplinit 
că alte unități ar

acestui 
și-au realizat integral pla- 
export, decît aceea de a re- 
neîntîrziat restanțele res
in luna martie, in așa fel

Dan MATEESCU 
C. CALARĂȘANU

Ochiul gospodarului să știe să vadă

LEII-VALUTĂ

Timpul-și clienții- 
nu așteaptă...

Cîteva probleme ale producătorilor 
de cinescoape care trebuie 

grabnic soluționate
România se numără prin

tre țările exportatoare de 
televizoare și, pentru a-și 
consolida această, pozi
ție, industria noastră e- 
lectronică trebuie să ofere 
produse tot mai competiti
ve, în>tr-o sortitaentație- di
versă și adecvată normelor 
tehnice ale fiecărei țări 
importatoare. Aceasta — 
pe de o parte. Pe de altă 
parte, așa cum s-a arătat 
și în cadrul lucrărilor Ple
narei C.C. al P.C.R. dîn 
28 februarie—2 martie a.c., 
da mare însemnătate pen
tru consolidarea poziției de 
exportator este previziunea 
în orientarea producției pe 
o perioadă mai îndelun
gată — de aceasta depin- 
zînd succesul întreprinde
rilor producătoare pe pie
țele externe. Cum acțio
nează in acest domeniu 
producătorii și exportatorii 
de televizoare românești ?

Pentru o diversificare 
rapidă a producției de te
levizoare sint necesare 
eforturi susținute, coor
donate, nu numai la „E- 
lectronica", ci în toate în
treprinderile colaboratoare. 
Iată de ce ne-am adresat 
factorilor de conducere de 
la Uzina de cinescoape din 
București, uzină ce livrea
ză „Electronicii" reperul 
principal — tubul cinescop 
— cu întrebarea : ce se 
întreprinde acuta pentru a 
diversifica producția de tu
buri cinescop (componente 
esențiale ale televizoarelor), 
orientînd-o potrivit cerin
țelor pieței externe ?

— Intr-un viitor apropiat, 
se va trece la fabricarea 
tuburilor cinescop cu dia
gonală de 61 cm., ne spune 
ing. DUMITRU APOSTO- 
LACHE, director tehnic al 
uzinei. De asemenea, pînă 
la sfîrșitul trimestrului III, 
se vor încheia pregătirile

pentru fabricarea tuburilor 
cinescop cu diagonala de 51 
cm, ă căror producție va 
începe pînă la sfîrșitul a- 
cesui an.

— După cum se știe, pen
tru tubul cinescop de 61 cm 
există o cerere crescindă la 
export ; care sînt perspecti
vele imediate ale fabricării 
acestuia ?

— în luna aprilie se va 
trece la stabilirea tehnolo
giei de fabricație. Pînă a- 
tunci se vor realiza toate 
sculele necesare fabricației, 
ne asigură directorul tehnic 
al uzinei.

Sînt demne de subliniat 
eforturile cadrelor tehnice 
din întreprindere pentru 
realizarea acestui tub cine
scop. Dar problema . prin
cipală ce se pune acum este 
să oferim cît mai repede 
acest produs la export. Or, 
după cît se pare, tocmai 
factorul timp se pierde din 
vedere. Fiindcă, deși pro
dusul este omologat (a fost 
omologat la sfîrșitul anu
lui țrecut), totuși, în mod 
nejustificat, se așteaptă alte 
cîteva luni pînă se vor face 
încercările pentru stabilirea 
tehnologiei de fabricație și, 
abia după aceea, se va trece 
la producția de serie. Și, in 
acest timp, uzina „Electro
nica" importă tubul cine
scop cu diagonala de 61 cm, 
repetăm, omologat în țară. 
Această situație nefirească 
trebuie rapid curmată, atît 
prin acțiunea energică a 
conducerii uzinei, cît și a 
factorilor de decizie din 
Centrala industrială de e- 
lectronică și tehnica vidu
lui.

Specialiștii întreprinderii 
de comerț exterior „Elec- 
tronum" mai precizau că 
preferințele cumpărătorilor 
externi se îndreaptă către 
televizoarele portative. De 
nenumărate ori, uzina „E-

lectronica" s-a angajat că 
va introduce în fabricație 
aceste aparate.

— Dispunem de condiții 
pentru fabricarea în tară a 
tuburilor cinescop de 31 
cm- diagonală, necesare e- 
chipării acestor televizoa
re ? — l-am întrebat pe 
directorul tehniic al uzinei 
de cinescoape.

— Proiectele pentru apa
ratura necesară tubului 
s-au întocmit. Dar nu s-a 
trecut la fabricarea aces
tuia deoarece este ne
voie de o investiție impor
tantă.

Fonduri pentru această 
investiție sînt prevăzute și 
lucrările ar urma să încea
pă în anul 1974. Dar, pină 
la aceas’tă oră, părerile spe
cialiștilor privind atît utili
tatea, dar mai ales destina
ția ei sînt împărțite. Intru- 
cît structura producției a- 
cestei noi capacități nu este 
încă stabilită (ceea ce este 
mai grav, nici măcar con
turată), factorii de răspun
dere din uzină și centrală 
ezită să-și dea verdictul 
privind utilitatea acestei 
noi investiții. Deci, un cerc 
vicios. Pe de o parte este 
nevoie de o nouă capaci
tate de producție, pe de altă 
parte sînt rețineri în legă
tură cu începerea acestei 
lucrări. în realitate, a- 
ceasta este, de fapt, o fal
să dilemă,, căci conjunctu
ra pieței externe arată clar 
tendințele spre care trebuie 
orientată producția. Eva- 
Iuînd realist aceste tendin
țe, avînd în vedere faptul 
că, în anii imediat urmă
tori, sortimentul de televi
zoare trebuie să fie conti
nuu îmbunătățit și diver
sificat. trebuie luată rapid 
o hotărire cît mai bună.

Dan CONSTANTIN

„Made in Romania66

pe meridianele globului

De la Reprezentanța comercială a României la Lusaka 
(Zambia), tovarășul MOISE ZAMFIR, transmite : „Expor
tul de tractoare românești în Zambia a început în anul 
1970. în prezent, în această țară africană lucrează peste 
300 de tractoare (U-650 și U-650M, U-651 și U-651M, 
U-500, U-455, U-400) „Made in Romania". Agricultorii 
zambieni, printre care J. Meyer, proprietarul unei mari 
firme de 'porumb și leguminoase de lîngă Lusaka, W. G. 
Wells, directorul grupului de ferme Mkushi Block Far
mers, din provincia de eSt, Brighton Mwale, proprietarul 
unei mari ferme de cereale de lingă Livingstone, Naren
dra Dauggi, proprietarul taarii ferme de porumb Hillside 
Store Farm din provincia de sud — care folosesc trac
toare românești — au numai cuvinte de laudă la adresa 
calității, robusteții, economicității și simplității în exploa
tare a acestor mașini,. fabricate în România. Ca urmare, 
se apreciază că exporturile de tractoare românești în 
Zambia vor spori în continuare". (în imaginile alăturate : 
tractoare fabricate în țara noastră — pe ogoarele Zambiei).

• Pînă în prezent, industria ju
dețului Bihor a livrat suplimentar 
la export o producție în valoare de 
aproape 2 milioane lei valută. Uni
tățile de industrializare a lemnului, 
bunăoară, au expediat peste plan 
mobilă și mobilier din lemn în va
loare de peste 650 000 lei valută, 
fabrica „Solidaritatea" — încăl
țăminte din piele în valoare de 
400 000 lei '-valută, fabrica „Miorița" 
— tricotaje în valoare de peste 
200 000 lei valută. De asemenea, 
uzina chimica „Sinteza" din .Ora
dea a livrat peste prevederile 
planului 51 tone vopsele și lacuri, 
iar fabricile „Avîntul" din Oradea 
și „Arovit" din Valea lui Mihai — 
369 tone conserve de legunie con
servate, 1 229 tone conserve din 
carne, 112 tone conserve din fructe. 
și 24 tone pastă din roșii.

• De la începutul anului, Uzina 
de strunguri din Arad a livrat la 
export 238 strunguri din familiile

SNA-500 și 
mașini-unelte 
în U.R.S.S.,

SN-320, SN-400,
SNA-710 ; aceste 
au fost expediate
R.D.G., Mexic, Belgia, Liban, Ve
nezuela, Grecia, Republica Zair.

vrat beneficiarilor din alte țări — 
printre care U.R.S.S., R.D.G., Liban, 
Elveția, Suedia, Iran — 4 328 mo
toare electrice cu putere de la 
0,25 kW pînă la 37 kW. Unora

• Prin programarea judicioasă 
și respectarea întocmai a grafice
lor de realizare a producției pentru 
export, siderurgiștii hunedoreni au 
livrat în avans față de planul nla 
zi" produse în valoare de peste 3 
milioane lei valută.

DIN AGENDA ACTIVITĂȚII
DE COMERȚ EXTERIOR

Pînă la sfîrșitul trimestrului I va 
mai fi livrat un nou lot de peste 
200 strunguri.

• In luna martie a.c., uzina ,,E- 
lectromotor" din Timișoara a li-

dintre partenerii externi li s-au 
livrat numeroase motoare în avans, 
în U.R.S.S., bunăoară, au fost ex
pediate în avans, față de terme
nele contractuale, 3 400 motoare e- 
lectrice

• Metalurgiștii de la' Uzina me
canică din Topleț au livrat la ex
port, peste prevederi, 75 batoze și 
35 tone de utilaj pentru industria 
alimentară.

• Fabrica „Steaua roșie" din 
Sibiu a expediat suplimentar la 
export, de la începutul anului, 
costume bărbătești, impermeabile 
și jachete în valoare de 211 000 lei 
valută. Destinația : Italia, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Danemarca, Libia.

• în cursul acestei luni, Fabrica 
de încălțăminte din Jimbolia a ex
pediat in U.R.S.S., Anglia, Belgia 
150 000 perechi pantofi.

din lacuri si
cum pot fi valorificate 
mai bine aceste produse 
la export ? In ultimii 
doi ani, pentru o tonă , 
de raci întregi s-au în
casat circa 10 000 lei- 
valut$ iar pentru ace
eași .cantitate de cozi 
de raci — circa 22 400 
lei-valută. Deci, cum 
este mai avantajos să 
exportăm raci ; întregi 
sau prelucrați ? Dacă 
avem în vedere că pen
tru a obține o tonă de 
cozi se prelucrează 17 
tone de raci, iar prețul
— după cum- am văzut
— este numai de două 
ori și ceva mai mare, 
răspunsul este clar : cu 
mult mai avantajoasă 
este valorificarea raci
lor vil. Anul trecut 
s-au livrat firmei sue
deze HEFA, din Gotte- 
borg, 14 tone raci de 
munte vii, pentru care 
s-au încasat 297 000 lei- 
valută. Situația este, a- 
semănătoare și în ce 
privește . valorificarea 
broaștelor : pentru o 
tonă de broaște vii se 
obține o sumă substan
țial mai mare decît in 
cazul livrării pulpelor 
congelate. Nu întîmplă- 
tor, in scopul valorifi
cării cit mai avantajoa
se a producției, la 
„Comprodcoop" Bucu
rești se va construi, a- 
nul acesta, un abator 
prevăzut la subsol cu 
bazine cu apă unde 
broaștele să poată fi ți
nute vii. Sacrificările 
vor îi făcute numai 
pentru reîmprospătarea 
stocului sau în funcție 
de cerințele exprese 
ale țărilor importatoa
re. Astfel, vor putea fi 
exportate cantități mai 
mari de broaște vii. In 
schimb, prelucrarea 
melcilor nu numai că 
este 1 
felul acesta șe obțin și 
venituri superioare la 
export. Melcii se recol
tează în perioada apri
lie—iunie. Or, in acest 
interval scurt de timp 
nu se poate exporta în
treaga cantitate colec

După cum se știe, o 
cerință esențială a ac
tivității de comerț ex
terior o constituie creș
terea eficienței econo
mice. în acest sens, tre
buie remarcat că o efi
ciență ridicată are nu 
numai, exportul unor 
produse industriale ce 
încorporează un grad 
ridicat de tehnicitate. 
Există și produse sim
ple, ușor de 
necostisitoare 
solicitate și 
bine pe piața 
Din această 
fac parte și 
produse alimentare cum 
sint : melcii, racii,
broaștele.

E binecunoscut că, în 
țara noastră, brăzdată 
de atîtea cursuri de 
ape, cu atîtea zone la
custre, există largi po
sibilități pentru dezvol
tarea acestor specii. De 
asemenea, se știe că ele 
nu necesită investiții 
deosebite, nu fac par
te din hrana noastră 
tradițională, însă au 
căutare intr-un șir de 
țări : Italia, Franța, 
Suedia, R.F.G. și altele. 
Rîndurile de mai jos 
își propun să demon
streze ce avantaje pre
zintă exportul acestor 
produse. Valorificarea 
acestora se face prin 
intermediul a două în- 

. treprinderi românești : 
„Prodexport" și „Exim- 
coop“.

— Exportul de raci șl 
broaște este deosebit de 
avantajos, ne spunea 
Filip Coman, șeful-ser
viciului de export pește 
și vînat din cadrul 
,,Prodexport“. In 1972, 
de pildă, am realizat 
955 000 lei-valută din 
valorificarea racilor de 
baltă și peste 200 000 
lei-valută din vînzarea 
pulpelor de broască. Iar 
anul acesta, am înche
iat un contract cu Sue
dia pentru a livra mari 
cantități de raci întregi, 
în valoare de 2 milioa
ne lei-valută.

Se pune problema :

procurat, 
care sînt 
se vind 

externă, 
categorie 

asemenea

băltiA
tată. De aceea, între
prinderea „PENCOOP" 
Timișoara, in colabora
re cu firma franceză 
UNGMAH, acordă o 
mare importantă preiu- , 
crării și congelării căr
nii de melci. Firma 
franceză a fost mulțu
mită de calitatea pro
duselor obținută și anul 
acesta vor fi prelucrate 
și congelate 60 de tone 
carne de melci.

Iată de ce se cer 
luate măsuri energice 

— atît in cazul Deltei 
Dunării, cit și al lacu
rilor interioare și rîu- 
rilor — pentru a se ob
ține producții tot mai 
mari de raci și broaște. 
Totodată, este necesar 
să se stabilească un ra
port optim între recol
tările anuale și ritmul 
de dezvoltare a fiecărei 
specii. Planurile de ex
port pe 1973 ale „E- 
ximcoop“ și „Prod-' 
export" sînt cu mult 
peste nivelul realizări-' 
lor de anul trecut. Con-., 
junctura pe piețele ex
terne este favorabilă și 
cerințele vor fi tot mai 
mari.

Recoltarea și valori-; 
ficarea acestor produse 
sint deosebit de avan
tajoase și pentru popu
lație. Pentru școlari și1 
copii e o distracție ce 
poate fi transformata 
într-o îndeletnicire ren-, 
tabilă, atît pentru, ei, cit 
și pentru interesele ge
nerale ale economiei. 
Este suficient să notăm 
prețurile de achiziții 
deosebit de avantajoase 
oferite de întreprinde
rile economice județene 
ale cooperației de con
sum : 6 lei kg de broaș
te și 4 lei kg de melci, 
în luna aprilie începe 

__ _  ____ _ _ sezonul de recoltare a;
necesară, dar in z melcilor. Imediat' •’după 

dezghețarea lacurilor și 
bălților se pot prinde 
broaște. Iată un dome
niu care se impune a- 
tenției gospodarilor.

Ion TEODOR

AZOEXPORT1
Dialogul de azi, de la această rubrică, îl purtăm cu ing. PAVEL 

PANEA, directorul general al întreprinderii de comerț exterior „Azo- 
export" din București.

— Ce considerați a fi definitoriu 
pentru volumul de export-import 
al întreprinderii pe care o condu
ceți ? t

— Faptul că 60 la sută din acti
vitatea- de încărcare-descărcare 
din portul Constanța — mă refer 
la mărfurile ambalate — se desfă
șoară pentru întreprinderea noas
tră.

— Cit de mare este ponderea ex
portului și care 
sint principalele 
produse livrate 
peste hotare de 
„Azoexport" ?

— Exportului îi 
revine 70 la sută 
din activitatea în
treprinderii noas
tre, iar din aces
ta, 90 Ia sută 
il dețin îngrășămintele chimice a- 
zotoase — uree, azotat de amoniu, 
nitrocalcar ; îngrășămintele com
plexe ; solvenții — metanol, bu
tanol, acid acetic. Exportăm, de 
asemenea, ulei de anilină, a- 
zotat și azotit de sodiu, para- 
nitrotoluen, acetat de ' vinii și 
acetat de , butii, catalizatori 
ș.a. în total, livrăm beneficiarilor 
străini 87 de sortimente. Aceste 
produse se fabrică de către Com
binatul de îngrășăminte azotoase 
din Tg. Mureș, combinatele chi
mice din Craiova, Făgăraș, Victoria 
și Turnu-Măgurele, Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Piatra

Neamț, Uzina chimică din Valea 
Călugărească, Uzina de superfos- 
fați și acid sulfuric din Năvodari.

— In cite țări exportați ? •
— In peste 60 de țări de pe toa

te continentele, între care R.P. Chi
neză, Franța, Republica Federală 
Germania, Anglia, Italia, Spania, 
Elveția, Egipt, India, Pakistan, Al
geria, S.U.A. Comparativ cu rea
lizările din anul trecut, in acest an,

PROSPECT COMERCIAL.

prevedem o creștere importantă a 
volumului exporturilor. „Azoexport" 
se numără printre principalii ex
portatori de îngrășăminte chimice 
din lume.

— „Azoexport" are și o activita
te de import ?

— Desigur. întreprinderea noas
tră asigură importul a o serie de 
materii prime și materiale nece
sare combinatelor de îngrășăminte 
sau întregii industrii chimice, cum 
ar fi : fosfați și apatită, acid sul
furic, acid fosforic, catalizatori, 
schimbători de ioni, site de plati
nă ș.a.

— Firmele străine care doresc să

cumpere îngrășăminte chimice ro
mânești cum trebuie să procede
ze ?

— Nimic mai simplu : se pot 
adresa direct întreprinderii (Bule
vardul Nicolae Bălcescu nr. 16, 
București) sau societăților comer
ciale mixte care ne reprezintă pes
te hotare — „Contichemie" din 
Frankfurt (R.F.G.), „Romital" din 
Milano, „Decofra" din Paris, „Ar- 
code" din Londra. Amjntim, tot
odată, că în cadrul majorității a- 
gențiilor economice ale României 
în străinătate, „Azoexport" are de

legați care des
fășoară o intensă 
activitate de pro
movare a expor
turilor de îngră
șăminte chimice 
românești pe pie
țele țărilor res
pective. In ace
lași timp, pentru 
cunoașterea cere

rilor beneficiarilor străini și pre
zentarea produselor care fac o- 
biectul exporturilor derulate de 
„Azoexport", într-un cuvint, in 
scopul dezvoltării relațiilor co
merciale cu partenerii de peste ho
tare, intensificăm participarea noas
tră la tîrguri și expoziții interna
ționale. Anul trecut am luat parte 
la 36 de astfel de manifestări e- 
conomice, iar in anul acesta între
prinderea va fi. reprezentată la pes
te 50 de tîrguri internaționale — 
ceea ce, în mod sigur, va face mai 
cunoscută și mai apreciată firma 
„Azoexport" pe piața externă.

D. M.
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înainte de căderea ultimei ză
pezi, in județul Ialomița erau 
30 000 hectare cu exces de umidi
tate. Acum, apa provenită din to
pirea zăpezii afectează 
fețe de teren. .

Ținind seama că, în 
acestui an, excesul de 
constituie o • problemă grea pentru 
agricultura ialomițeană, în hotări- 
rea conferinței județene de partid 
s-a prevăzut ca, în primul trimes
tru al acestui an, comitetele de 
partid și consiliile populare comu
nale, conducerile unităților agri
cole să mobilizeze țăranii coopera
tori, lucrătorii din I.A.S. și S.M.A., 
specialiștii la efectuarea de canale, 
șanțuri și rigole pe 17 000 ha. „Pen
tru realizarea acestui program — ne 
informa tov. Ion Badea, secretar 
al comitetului județean de partid, 
din fonduri centralizate se execută 
canale colectoare mari, în lungime 
de circa 100 km. Unităților agri
cole le revine sarcina de a executa 
șanțurile și canalele mai mici, ne
cesare captării apelor. Problema a 
căpătat dimensiuni mult mai mari 
în urma topirii zăpezii. De aceea, 
in fiecare comună consiliile popu
lare și specialiștii din cooperativele 
agricole au identificat din nou su
prafețele afectate de apă stabilind, 
totodată, ce lucrări trebuie efectua
te. Organizațiile de partid desfă
șoară ample acțiuni în vederea a- 
tragerii tuturor locuitorilor satelor 
la lucrările de desecări și de eva
cuare a apei de pe terenurile agri
cole".

Străbăitînd, în aceste zile, întin
derile Bărăganului constați o mare 
mobilizare de forțe — oameni și 
utilaje terasiere — la executarea 
lucrărilor de desecare. Specialiștii 
caută cele mai potrivite soluții pen
tru a asigura scurgerea, în cel mai 
scurt timp, a cantităților mari de 
apă. care există pe cimp. Problema 
numărul unu o constituie desfun
darea canalelor colectoare și a de- 
bușeelor naturale în. care s-a de
pus zăpada, blocînd scurgerea a- 
pelor. în acest scop se utilizează 
un mare număr de dragline care 
au fost scoase de la alte lucrări. 
De asemenea, cooperatorii lucrează 
cu lopeți prevăzute cu cozi lungi 
pentru degajarea dopurilor de ză-

alte supra-

condițiile 
umezeală

padă și gheață din canalele mai 
mici. Este o muncă grea, care cere, 
în unele situații, mari eforturi, dar 
toți locuitorii satelor sint con
vinși că trebuie făcută și, de 
aceea, participă In număr mare 
la lucrări. Cîteva secvențe dip fil
mul amplei desfășurări de forțe 
întîlnite pe cimpia Bărăganului.

în zona Lehliu, paralel cu extin
derea cu încă 2 km a canalului de 
desecare, 10 dragline desfundă por
țiunile . unde zăpada nu poate fi În
lăturată manual. La cooperativa a- 
gricolă din comuna Dragoș Vodă,

permis scurgerea continuă a apei 
in canalul principal. La — • ■ 
pentru accelerarea topirii 
din canale s-a intervenit cu sare. 
Cooperatorii din Grivlța mai au 
de arat 1 050 hectare. Măsurile în
treprinse de consiliul*de conducere 
au dus la eliminarea apei aproape 
de pe întreaga suprafață. în lunile 
februarie și martie, în colaborare 
cu cooperativa agricolă Ciocile din 
județul Brăila, a fost săpat un ca
nal lung de un kilometru și, cu for
țele cooperativei, un șanț de 850 
metri care colectează apa de pe 55

Grindu, 
zăpezii

5>

v

dar cooper atari ialwiiteni slot tei

excesul de umiditate a cuprins cea 
mai mare parte a suprafeței. Aici, 
30 de motopompe scot apa de pe 
terenurile agricole. Concomitent, 500 
de cooperatori execută rigole și 
șanțuri de scurgere. „Avem două 
dragline care ne ajută foarte mult 
la înlăturarea „dopurilor" care îm
piedică scurgerea apei pe canale, ne 
spune tovarășul Alexandru Petre, 
președintele cooperativei. Dar te
renul e moale și utilajele nu pot 
pătrunde peste tot. în aceste con
diții au intervenit oamenii. Cana
lele au deschidere măre și în u- 
nele locuri nici lopețile cu cozi 
prelungite nu sint de folos. S-a re
curs atunci la alt procedeu : oa
meni. bine ancorați cu funii au in
trat în canale. Acțiunea a reușit și 
apa se retrage".

La fel au procedat și coopera
torii din Muntenii Buzău, unde au 
fost desfundate, în primul rînd, 
canalele și podețele, ceea ce

hectare. La Ciocănești, peste 200 
de cooperatori ,și lucrători de la 
I.A.S. au săpat in comun canale de 
scurgere și rigole in lungime de 10 
km. Apa s-a retras de pe întreaga 
suprafață de 600 hectare. Cu ace
eași hotărîre s-a acționat și pe 
cursul Ialomiței. La Câzănești, cele 
2 motopompe de mare capacitate, 
montate de cîteva zile, scot apa de 
pe teren și o deversează în canalul 
principal. x

Eliminarea excesului de apă este 
împiedicată de cantitățile masive 
de zăpadă care au înfundat cana
lele. Cu toate acestea, în'unele co
mune nu se acționează organizat. 
Bunăoară, în zona cooperativei „în
frățirea" din Dor Mărunt canalul 
de desecare este acoperit cu zăpa
dă, dar la desfundarea lui nu au 
fost antrenate și cooperativele a- 

■ gricole din aval — Plevna, Radu 
Vodă, Lupșanu — interesate deopo
trivă în eliminarea apei din întrea
ga zonă.

în județul Ialomița, evacuarea 
excesului de umiditate din anumite 
zone, cum ar fi, în primul rînd, 
lunca rîului Ialomița, constituie o 
problemă deosebit de complexă. 
Lucrările simple nu .pot rezolva de- 
cit parțial problema scurgerii ape
lor din zonele depresionare unde 
nu există debușee naturale pentru 
preluarea lor. în aceste perimetre 
trebuie construite canale colectoare 
mari, care să conducă apa în rîuri 
și de aici in Dunăre. Or, în aceas
tă privință se constată unele nea
junsuri. După cum ne-au semnalat 
unii dintre interlocutorii noștri, în 
unele cazuri nu există o concepție 
unitară privind proiectarea și exe
cutarea amenajărilor care să ducă 
la evacuarea apelor de pe un în
treg perimetru afectat de excesul 
de umezeală. Faptul că în unele 
cazuri s-a acționat numai în limi
tele unei comune a dus doar la 
mutarea apei de pe terenurile unei 
cooperative pe ale alteia. Apa de 
pe terenurile fermei Mărculești a ' 
I.A.S. Ograda și ale . cooperativelor 
agricole Sudiți și Săveni este co
lectată de un canal care are scur
gere în Ialomița, trecind peste te
ritoriul comunei Săveni. Faptul că 
primele două unități au terenurile 
în amonte le oferă avantajul eva
cuării apelor fără nici un risc, dar 
ea se revarsă pe suprafețele coope
rativei agricole din Săveni. Situa
ția ar putea fi îndreptată prin 
cooperarea celor trei unități intere
sate deopotrivă la adîncirea cana
lului colector. La fel se petrec lu
crurile și la Muntenii Buzău, unde 
apele, colectate din zona de nord, 
nu se pot scurge in Ialomița, inun- 
dînd terenurile din luncă ale coo
perativei.

Pe lingă ampla mobilizare de 
forțe care trebuie să se facă în fie
care comună, în fiecare unitate a- 
gricolă, este necesar ca specialiștii 
oficiului de îmbunătățiri funciare, 
oficiului de gospodărire a apelor, 
direcției agricole, cît și cei din uni
tăți, analizind situația la fața lo
cului, să stabilească soluții tehnice 
eficiente pentru scurgerea rapidă a 
apelor.

Aurel PAPAD1UC 
Lucian CIUBOTARU

Desen de A. JIQUIDE„Greva din portul Brăila — 1884
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ziua de 12 

dezlăn-

Locuitor}! de fie melea
gurile județului Ilfov, îna
intea ultimelor căderi de 
zăpadă, începuseră lucrul 
în cîmp. Acum, ei muncesc 
cu aceeași hotărire și dîr- 
zenie, tot pe-ogoare, cu 
hirlețe și lopeți pentru a 
crea drum liber apelor pro
venite din topirea zăpezii. 
Aceeași activitate, grijă și 
atenție se acordă pentru a 
pune obstacole în punctele 
cunoscute ca fiind mai cri
tice pe malurile Huriilor și 
pîraielor, în vederea pre
venirii inundațiilor. în cu
prinsul județului, mii- și 
mii de cooperatori desfun
dă canalele de evacuare, 
sapă canale noi și șanțuri 
de scurgere, înalță diguri. 
Prezența oamenilor pe 
cimpul acoperit de zăpadă 
nu a fost poate niciodată 
atit de masivă cum este 
acum în cooperativele agri
cole din Girbovi, Manasia, 
Valea Măcrișului și multe 
altele.

Redăm cîteva. imagini din 
această muncă eroică și • 
tenace. Constantin Ungu- 
reanu, inginer-șef la 
perativa agricolă 
nești-Ileana, 
începînd din 
martie, odată cu 
țuirea viscolului care ame
nința întreruperea întregii 
activități din zootehnie și 
legumicultura, s-a lucrat zi 
și noapte, fără încetare, în 
schimburi. Astfel, munca 
in aceste sectoare a con
tinuat să se desfășoare 
normal. Acum, cooperato
rii, ceilalți locuitori ai sa
tului sapă noi canale și le

desfundă pe cele existente 
pentru ca apa să ajungă în 
Mostiștea. Aceeași activita
te intensă se desfășoară și . 
la cooperativa agricolă din 
Valea Măcrișului. în ziua 
de 20 martie, peste 200 de 
cooperatori, echipați cu 
cizme de cauciuc, lucrau 
la desfundarea canalului 
colector. în urmă, apa se 
adună în aval urmindu-i 
pe cooperatori pas cu pas. 
Nu este o imagine gratui
tă. Realmente, în urma 
cazmalelor, în ritmul lu-< 
crăcilor, apa părăsește 
cîmpul lăsînd să se ivească 
verdele crud al plantelor 
de .grill, acolo unde zăpa
da a început să cedeze 
soarelui. Apa urmează, în
deaproape, pe cei 300 de 
cooperatori din Girbovi și 
pe cei 170 de la Manasia 
care fac lucrări de scurge
re a apei de pe ogoare.

Se pot releva și multe 
initiative inedite. Ne refe
rim la inifiativa de a spar
ge crusta formată la supra
fața zăpezii folosind gra
pele, discurile și alte utila
je acționate de animale și 
de tractoare ușoare pentru 
a grăbi topirea zăpezii și 
reluarea lucrărilor în cimp.

Toate acțiunile desfășu
rate vizează scoaterea în
tregii suprafețe de teren de 
sub influența băltirilor, 
încă din luna ianuarie s-a 
întocmit un program pen
tru evacuarea apei de pe 
14 500 ha care necesită un 
volum de terasamente de 
840 000 mc de pămint. Pină 
acum s-a efectuat doar 
un volum de 150 000 mc

utilizindu-se 68 000 zile'om 
ceea' ce e încă puțin dacă 
avem in vedere că reînce
perea lucrărilor agricole 
este o chestiune de zile.

Mai avansate sint lucră
rile de desecare în 
Valea Măcrișului
Roată, unde cu 7 dragline 
se scot de sub influența ex
cesului de umiditate 6 800 
de hectare teren, în plină 
cîmpie a Bărăganului. Sînt 
pe terminate și desecările 
din zonele Adîncata, Jila
vele, Patru Frați unde se 
vor reda agriculturii 11 000 
ha teren. Alte 4 000 ha vor 
fi desecate la Drăgoiești, 
iar 2 000 ha in sistemul 
Tunari—Moara Vlăsiei. Noi 

' lucrări de desecare vor în
cepe în sistemele Ștefă- 
nești—Ileana unde se va 
săpa un canal colector lung 
de 7—8 km și Ia Girbovi 
unde se sapă un canal de 
18 km.

Dacă în cele mai multe 
locuri apa îi urmează pe 
cooperatorii inimoși, nu e 
mai puțin adevărat că, în 
alte, unități, rezultatele sînt 
sub posibilități. Intrucît 
mai este de efectuat un 
volum mare de lucrări, tre
buie să se acționeze cu 
maximum de. operativitate
și cu toate forțele existen
te pentru ca întreaga cim- 
pic din Bărăgan să rodeas
că din belșug.

Toate acestea întețeau împotrivirea 
și revolta maselor muncitoare față 
de regimul de oprimare, constituind 
un izvor de permanentă alimentare 
a combativității proletariatului din 
țara noastră.

Combativitatea, spiritul revoluțio- 
' nar al proletariatului român s-au a- 

firmat și in legătură cu anumite par
ticularități, decurgînd din nivelul de 
dezvoltare a țării, cum ar fi prove
niența sa directă din rîndurile țără
nimii, fără a mal trece prin stadii 
proprii unor țări apusene. , Acest 
proletariat de primă generație a adus 
cu el afluxuri din energia revoluțio
nară manifestată de țărănimea noas
tră în focul atîtor răscoale în de
cursul veacurilor — energie ce avea 
să se ridice Ia un nivel calitativ su
perior prin lupta conștientă și orga
nizată a clasei muncitoare pentru 
dreptate socială și națională. Fără 

-îndoială că 
la început 
muncitoare 
împotrivire 
sociale " șlz 
trie. De altfel, 
plicație și atenția deosebită pe care 
programele mișcării noastre muncito
rești au acordat-o problemelor țără
nimii, care reprezenta pe atunci pes
te 80 la sută din populația țării.

a proletariatului a avut caracterul 
unui proces, ureînd trepte tot mai 
înalte, pe măsura evoluției sale, a 
creșterii conștiinței politice și matu
rizării sale revoluționare, desfășurate 
într-o strînsă interdependență cu in
tensificarea organizării sale profe
sionale și politice.

în acest sens se cuvine relevat ca. 
o trăsătură caracteristică a mișcării 
muncitorești din România faptul că, 
paralel cu creșterea spiritului com
bativ, manifestat încă din perioada 
primelor forme de luptă spontane, 
denumită de Marx și Engels „peri
oada copilăriei proletariatului", încep 
să apară primele forme de organi
zare a proletariatului, în scopul apă
rării intereselor sale împotriva ex
ploatării capitaliste.

La confluența

mar

aceasta a imprimat de 
tinerei noastre clase 
un ascuțit > spirit de 
față de nedreptățile 

exploatarea din indus- 
aici își găsește ex-

Amprenta

marilor acte istorice

a-

Mii de (ârani din comunele și satele județului, numeroase utilaje terasiere lucrează la săparea de canale pentru scurgerea apelor

Unul din principalii factori de 
gravare a condițiilor social-economi- 
ce ale muncitorimii noastre I-a con
stituit dominația străină, exercitată 
fie direct, în cazul teritoriilor româ
nești aflate pe atunci în componența 
altor state, fie prin infiltrarea capita
lului străin în economia țării. Apare 
concludent, în acest sens, faptul că din 
totalul capitalului investit în cele 21 
societăți anonime înființate în peri
oada 1881—1903, peste 90 la sută erau 
deținute de capitalul străin. Paralel 
cu transformarea țării intr-un „hin
terland 
prime 
facere 
turtle 
deau, 
zițiilor 
tea de .. . ...___
politica internă, știrbind independen
ța și suveranitatea țării. Efectele do
minației străine se manifestau cu 
deosebită ascuțime in Transilvania 
unde încălcarea și .restrângerea 
drepturilor pontice ale populației ro
mâne se împleteau cu intensifica
rea exploatării maselor muncitoare.

în acest sens trebuie avut în ve
dere faptul că proletariatul român s-a 
plămădit și format ca clasă într-o 
perioadă de adinei prefaceri Istorice 
în viața națiunii, intr-o epocă în 
care fiecare grup social, organizație 
politică și chiar flecare individ s-au 
aflat nemijlocit în fața unor acte de 
o asemenea covîrșitoare importanță 
ca făurirea statului național român, 
cucerirea independenței de stat. Ela
nul patriotic, spiritul revoluționar, 
generate de aceste evenimente isto
rice, și-au pus puternic amprenta a- 
supra proletariatului — care de la bun 
început s-a aflat în primele rînduri 
ale mișcărilor sociale pentru aceste 
teluri și căruia eliberarea națională și 
eliberarea socială i-au anărut ca sar
cini organic și indisolubil împletite.

Evident, afirmarea spiritului de 
clasă și combativității revoluționare

agrar", sursă de materii 
ieftine și piață de des- 

pentru capitelul și apoi trus- 
occidentale, acestea dobîn- 

pc măsura consolidării po- 
lor economice, . posibilita- 
a-și impune voința in

în România primele forme de or
ganizare profesională a muncitorilor 
au fost asociațiile de întrajutorare. 
După înființarea, în 1846, a Asociației 
lucrătorilor tipografi din Brașov; a 
continuat în deceniile următoare Or
ganizarea de asociații profesionale 
ale lucrătorilor la București, Reșița, 
Timișoara, Iași, Arad, Cluj, Tr. Se
verin, Galați, Brăila ș. a., numărul 
lor ajungînd în. anul 1872 la 51. Un 
moment important în transformarea 
proletariatului român dintr-o clasă 
„in sine" într-o clasă „pentru sine" 
l-a constituit înființarea, în octom
brie 1872, a Asociației generale a tu
turor lucrătorilor din România, care 
își propunea, pentru prima oară, să 
realizeze unirea pe scară națională a 
muncitorimii.

Puternicele tradiții democratice și 
progresiste din gîndirea socială ro
mânească, îndeosebi ideile avansate 
ale gînditorilor și revoluționarilor 
pașoptiști, precum și faptul că miș
carea revoluționară din România s-a 
dezvoltat în strîns contact cu miș
carea revoluționară internațională 
au creat un teren propice pătrunde
rii și răsoîndirii în tara noastră a 
socialismului științific, a 
marxiste. în acest climat au 
ființă. în anii 1868—1870,
organizații socialiste la ' .
Arad. Reșița. Oravița etc., ele desfă- 
șurindu-și activitatea paralel cu aso
ciațiile profesionale muncitorești.

Intensificarea procesului de unire 
a mișcării muncitorești cu socialis
mul științific și-a găsit expresie în 
constituirea de organizații proletare 
cu caracter politic, bazate pe prin
cipiile luptei de clasă. Așa, de pildă, 
la numai patru ani de la crearea de 
către Marx și Engels a Internaționa- 
,lei I lua ființă Asociația generală a 
muncitorilor din Timișoara, organiza
ție afiliată Ia Internaționala I Co
munistă. începînd cu deceniul al VIII- 
lea al veacului trecut s-au pus bazele, 
la București și Iași, apoi și în alte o- 
rașe, ale primelor cercuri socialiste, 
care au desfășurat o bogată activi
tate organizatorică și propagandisti
că. Publicațiile editate de aceste 
cercuri — printre cane ..Socialistul", 
„Contemporanul". ..Dacia viitoare", 
„fcmanoi.parea", „Drepturile omului" 
— a.U adus o contribuție importantă 
la răspindirea ideilor marxiste, atît 
prin publicarea unor lucrări .sau ex
trase din operele lui Marx și Engels, 
cît si prin studii originale ale mili- 
tanților socialiști, care abordau în' 
spirit marxist problemele fundamen
tale ale evoluției sociale și poli
tice a României.

O deosebită însemnătate pentru în
tărirea mișcării noastre socialiste, au 
avut orientarea propagandei 
șurate de militanții ei spre 
muncitorilor, participarea 
locită la organizarea și 
acțiunilor muncitorești, 
complex de îngemănare 
muncitorești cu ideile . marxiste a 
deschis un nou capitol pe planul 
luptei dintre capital și muncă, im- 
primînd acesteia un plus de comba
tivitate și vigoare revoluționară. Pu
ternicele acțiuni greviste 
rești de la sfîrșitul 
IX-lea al secolului 
care amintim greva 
C.F.R. din 1888, in 
s-a aflat muncitorul 
cesiu, au ilustrat grăitor 
potențialului revoluționar al____ _
noastre muncitoare, dezvoltarea spi
ritului . solidarității de clasă, matu
rizarea politică a. proletariatului ro- 

■ mân. Pentru a ne forma o imagine 
. despre amploarea atinsă in acea pe
rioadă de acțiunile de . organizare 
profesională a clasei muncitoare și a 
mișcării greviste este suficient să a- 
rătăm că în perioada 1848—1908 au 
luat ființă 785 de organizații profe
sionale ale clasei muncitoare și s-au 
desfășurat 845 acțiuni greviste im
portante.

dcsfă- 
masa 

lor nemij- 
conducerea 

Procesul 
a mișcării

muncito- 
deceniului al 

trecut, printre 
de la Atelierele 
fruntea cărora 
socialist C. Ol- 

creșterea 
clasei

f

Spre „partida muncitorilor"
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e O anchetă dificilă : LUMINA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
O Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45. 
a Cowboy s SCALA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Clovnii — 
10,45; 12,45; 15,15; 17,30; 20 : DOI
NA.
a ' Alfred cel Mare : LUCEAFĂ
RUL — 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21. FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, GLORIA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Explozia : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
s Organizația : FEROVIAR —

8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
EXCELSIOR — 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 8.45; 11: 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude :• GRI VITA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.30.
• Pe aripile vlntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Fata care vinde flori : AURO
RA — 9,30; 12; 15,30: 18; 20,30, 
VITAN — 10; 15,30; 18; 20.30.
O Cupa gloriei : TIMPURI NOI
— 9—20,15 Sn continuare.
a Escroc fără voie — 10; 12; 14, 
Sora Karrie — 16.30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Adio, arme ! : CENTRAL — 9; 
12,30; 16; 19,30, VOLGA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30: 16; 19,30.
O Dacii : MUNCA — 15.30; 18; 
20,15.
a Maria Stuart : BUZEȘTI — 
14,30: 17.
• Andrei Rubliov : BUZEȘTI — 
19,30.
a Domnului profesor, cu dragos

te : VIITORUL — 15,30: 13, FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20,30.
a Structura cristalului : VIITO
RUL — 20,15.
a Cu miinlle curate : LIRA — 
15,30; 10: 20,15.1
o Drumul spre Vest : ARTA — 
15; 17,45; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20.30.

Anonimul Venetian : DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30.
o Egor Buiiclov și alții : DRU
MUL SĂRII — 18; 20.15.
a Dacă e marți, e Belgia : CO- 
TROCENI — 15,30; 18.
a Tinerii : COTROCENI — 20,15. 
« Zestrea : COSMOS — 15.30; 18;
20.15, PROGRESUL — 15,30; 18;
20.15.
a Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
a Ursul Yogi : RAHOVA 
15,30; 18.
a E o poveste veche : RAHOVA 
— 20.15.
a Poliția mulțumește : FEREN
TARI — 15,30: 18; 20.15.
a O floare și doi grădinari : TO
MIS — 9; 12.30; 16; 19.30.

a Hello, Dolly 1 : UNIREA — 
11; 16.
a Moartea Regelui Negru : UNI
REA — 19,15.

PROGR4MUL I
9,00 Curs de limba franceză.
9.30 Prietenii lui Așcliiuță.

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10. Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. „Subinginerii".

10,40 Meridiane literare.
11,00 Teleclnemateca — Ciclul ,,In

grid Bergman" : „Vă place 
Brahms".

13,00 Telejurnal.
16,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex.
18.35 Publicitate.

18,40 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

19.05 Artă plastică a Itinerar de 
artă populară vîlceană.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal n Cincinalul Îna

inte de termen r- cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptăminii ; „îmi 
place să trăiesc cu fruntea 
sus" de Edmond Deda, ver
suri de Aurei Felea. Inter
pretează Cleopatra Melldo- 
neanu.

20,05 Concertul orchestrei simfo
nice și al corului Radiotele- 
viziunii. „Simfonia a IX-â" 
de L. v. Beethoven. Soliști ; 
Emilia. Petrescu și Margarita 
Lilova, Llubomir Badurov,
Stefan Tigancev (Bulgaria).
Dirijor Iosif Conta.

21.20 Ținerii despre ei înșiși. „Ca
tedra nu este amvon" !

22,00 24 de ore a Din țările socia
liste.

22.30 Hochei pe gheață ; România— 
Austria. Campionatul mon
dial — grupa B. — înregis
trare de la Graz.

PROGRAMUL II

17.30 Agenda.
17,40 Pagini muzicale de mare 

popularitate interpretate de 
violonistul Valeri Kllnov.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduțl în spațiu". Episo
dul „Lansare în spațiu".

18,55 Publicitate.
19,00 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul. întrebări și 
răspunsuri pe adresa Direc
ției de poștă și telecomunica
ții a municipiului București.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînl! : „îmi 
place să trăiesc cu fruntea 
sus". •

20,05 Concertul orchestrei simfoni
ce și al corului Radiotelevl- 
zlUnll „Simfonia a IX-a“ de 
L. v. Beethoven.

21.20 Film documentar : „Mărturii" 
din ciclul „Brâncuși"

21.30 Teatru scurt : „Discurs pen-'

ideologiei 
luat 

, primele 
Timișoara,

tru o floare" de Paul Everac. 
în distribuție : Marcel An- 
ghelescu, Ștefan Tapalagă, 
Dorin Varga, Magda Po- 
povlci, Liliana Weither, Al. 
Vasiliu, Nicolae îfrim. Mircea 
Stroe, Ernest Maftei. Regia 
artistică Andrei Blaier.

teatre
g Radioteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. In program : Sim
fonia a IX-a de Beethoven. Diri
jor : Iosif Conta — 20.
« Opera Română : Turandot — 
19,30.
a Teatrul National ,,I. L. Cara- 
giale* (sala Studio) : Părinții te
ribili — 20
o Teatrul de comedie : Preșul 
- 20.

Stadiul atins în deceniul al IX-lea 
al secolului trecut în procesul de or
ganizare profesională și politică a 
muncitorimii la, scara întregii țări, 
creșterea conștiinței ei revoluționare, 
intensificarea acțiunilor muncitorești 
au pus la ordinea zilei nece
sitatea făuririi partidului politic 
al clasei muncitoare. Concludente în 
acest sens simt documentele mișcării 
muncitorești și socialiste care., înce
pînd cu anii 1885—1886, consemnează 
folosirea din ce în ce mai des a ter
menului de „partidă" sau „partidul 
muncitorilor" și ,.parted socialist", 
dovezi ale permanentelor căutări ale 
socialiștilor români spre definirea 
structurii și rolului partidului poli
tic al proletariatului.

în scopul clarificării obiectivelor 
imediate și de perspectivă ale „parti
dei muncitorilor", C. Dobrogeanu- 
Gherea publică în anii 1885—1886 stu
diul „Ce vor socialiștii români?", pri
mul program marxist din istoria miș
cării noastre muncitorești, în care este 
argumentată necesitatea obiectivă a 
dictaturii proletariatului și a creării 
partidului politic al clasei muncitoa
re. După o perioadă de .intense 
pregătiri marcate prin adunări ale 
cluburilor muncitorești și ample 
dezbateri asupra proiectului de pro
gram, la 31 martie 1893, intr-o 
atmosferă sărbătorească, s-au des
chis în București, în sala Clubului 
muncitorilor, din strada Amzei, lu
crările congresului care a pus ba
zele partidului politic al clasei mun
citoare din România.

Făurirea Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România a 
marcat un moment de însemnătate 
istorică in procesul de unire a socia
lismului științific cu mișcarea munci
torească, în evoluția și maturizarea 
proletariatului român, încadrat or
ganic în contextul mișcării munci
torești internaționale, deschizînd 
perspectiva luptei . pentru victoria 
socialismului, ideal nobil care avea 
să-și găsească înfăptuire prin lupta 
clasei muncitoare, a întregului po
por, sub conducerea Partidului Co
munist Român, continuator glorios 
al vechii noastre mișcări socialiste.

o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Anunț la „Mica publicitate* — 20. 
a Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
o Teatrul „c. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30.
® Teatrul Giulești : „Iubit! poe
zia* — matineu literar — 17, Meș
terul Manole — spectacol uriViat 
de discuții — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă* : Co
moara din Insula piraților — 9,30, 
Pinocchio — 16.
o Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 19.30.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale* : Cymbeline — 20.
o Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
o Teatrul do revistă și comedie 
,,lon Vasilescu* : Hanul piraților 
— 19.30.
a Circul ..București* : Frații Iul 
Flipper — 19,30.

I
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Miercuri dimineața a plecat la Ha
vana o delegație a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Nicolae Vereș, membru 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, președintele Con
siliului județean Mureș al F.U.S., 
care, la invitația Comitetelor pentru 
apărarea revoluției din Cuba, va 
face o vizită de schimb de experi
ență în această țară.

Plecarea în Belgia 
de activiști

Miercuri a plecat în Belgia o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Galați ai P.C.R., 
care, la invitația Partidului Socia
list Belgian, va face o vizită în a- 
ceastă țară.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Ghizela Vass și 
Ion Circei, membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★ .
La sosire, pe aeroportul interna

țional din Bruxelles, delegația de 
activiști ai P.C.R. a fost întîmpina-

NAȚIONAL AL FRONÎULUI 
PLECAT LA HAVANA
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost condusă de Nicolae 
Agachi, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, activiști ai Consiliului Națio
nal al F.U.S.

Au fost prezenți Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

a unei delegații 
ai P.C.R.
tă de Andre Leonard, membru al 
Biroului Național, secretar național 
al P.S.B., Georges Dejardin. membru 
al Biroului Național al P.S.B., de 
alți milttanți ai partidului.

Au fost de față ambasadorul 
României la Bruxelles, Alexandru 
Lăzăreanu, și membri ai ambasadei.

In aceeași zi, delegația a fost pri
mită la sediul Partidului Socialist 
Belgian de Jean Luyten și Andre 
Leonard, membri ai Biroului Națio
nal, secretari naționali ai P.S.B., 
Herve Bruhon', membru al Biroului 
Național al P.S.B., și alți membri 
ai conducerii P.S.B.

(Agerpres)

Ieri s-a deschis

la Sinaia

Sesiunea Consiliului 
societății europene 

de fizică
La Sinaia s-au deschis, miercuri 

dimineața, lucrările sesiunii Consiliu
lui societății europene de fizică, la 
care participă specialiști de renume 
din peste 20 de țări din Europa.

Fondat în 1968, acest for științific 
european reunește 27 de societăți, 
academii și comitete naționale de fi
zică. Țara noastră este reprezentată 
prin Comitetul național român de 
fizică.

Timp de trei zile, în cadrul ședin
țelor în plen și pe comisii, vor fi 
dezbătute probleme privind dezvolta
rea fizicii in Europa, extinderea 
cooperării dintre fizicienii din diver
se țări, organizarea unor manifestări 
științifice internaționale.

(Agerpres)

Cronica zilei

întoarcerea din R. 0.
de activiști

Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul George Homoștean, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., a 
făcut o vizită în schimb de experien
ță în Republica Democrată Germană, 
s-a înapoiat miercuri in Capitală.

Germană a delegației 
ai P. C. R.

La sosire, membrii delegației au 
fost salutați de Petre Duminică, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

A fost prezent dr. Hans Voss, am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București.

(Agerpres)

CREAREA UNOR COMISII JUDEȚENE 
DE DEMOGRAFIE

La Pitești, Craiova, Sibiu, Tg. Jiu, 
Focșani, Oradea, Iași, Bacău și în 
alte 25 municipii au avut loc se
siuni ale consiliilor populare jude
țene la care s-a analizat evoluția 
fenomenelor demografice. Deputății 
și invitații la aceste sesiuni au evi
dențiat mutațiile calitative interve
nite in viața economică și socială a 
județelor, schimbări care contribuie 
la ridicarea indicilor de natalitate, 
la reducerea mortalității infantile și 
la creșterea duratei medii de viață. 
Hotărîrile adoptate în problemele 
demografice au în vedere atît sar
cinile imediate care revin organelor 
locale, cit și cele de perspectivă.

In cadrul sesiunilor au fost apro
bate comisiile județene de demo
grafie, în componența cărora au 
fost desemnați specialiști din nume
roase domenii de activitate, repre
zentanți ai tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. Comisiile sint 
chemate să dea acestor preocupări o 
orientare sistematică de perspectivă, 
să inițieze cercetări și să elaboreze 
măsuri menite să asigure dezvoltarea 
populației în strînsă concordanță cu 
evoluția social-economică a jude
țelor.

, (Agerpres)

Miercuri, la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism au avut 
loc solemnități în cadrul cărora noii 
ambasadori la București ai Belgiei
— Jacques Graeffe ; R.P.D. Coreene
— Li Min Su și Israelului — Yo- 
chanan Cohen au depus coroane de 
flori.

★
Miercuri a avut Ioc ședința ple

nară a Consiliului Asociației gene
rale a vînătorilor și pescarilor spor
tivi.

Plenara a ales ca președinte pe 
tovarășul Gheorghe Feneșer, inspec
tor general în Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, iar ca vicepreședinți pe to
varășii Tiță Florea, Gheorghe Pasat 
și Paul Bughi.

★
Numeroși profesori din instituții 

de învățămînt ale Capitalei au asis
tat, miercuri seara, la Casa corpului 
didactic, la un simpozion asupra Ra
portului Comisiei internaționale pen
tru dezvoltarea educației, instituită 
de UNESCO. Manifestarea, organi
zată de Comisia națională română 
pentru UNESCO, a fost deschisă 
de președintele comisiei, prof. dr. 
docent Jean Livescu, membru co
respondent al Academiei, care a re
levat contribuția UNESCO in îm
bunătățirea conținutului și organiza
rea sistemelor școlare din majorita
tea țărilor lumii. In continuare, 
specialiști î.n probleme de invăță- 
mînt au analizat unele probleme in
cluse îin raport.

(Agerpres)
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RAPID — LEEDS 1-3

Un meci, 
o lecție despre fotbal
Meciul l-ați văzut la televizoare, 

învingind și la București, cu 3—1, 
Leeds United a eliminat pe Rapid 
în sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor". Ier; n-a fost uh simplu meci 
de fotbal între două echipe, ci am a- 
sistat la confruntarea a două mo
duri de a concepe jocul de fotbal. 
Felul în care înțeleg antrenorii și 
fotbaliștii noștri acest joc il știți 
prea bine, el nu diferă sensibil, in
diferent cum s-ar numi echipele. 
Așa că lecția n-a primit-o numai 
Rapid.

Leeds United — în forma care s-a 
exprimat mai ales în prima parte 
a meciului, cind a luptat pentru go
luri ca și cind n-ar fi avut un a- 
vantaj de cinci puncte — es.te re
prezentanta unuia dintre cele două 
curente din fotbalul britanic (carac
terizat prin „pasa lungă și tare"), ea 
diferențiindu-se mult de alte echi
pe engleze văzute în România și 
chiar de echipa Angliei. Dacă pre
gătirea fizică perfectă și angajamen
tul atletic total sint trăsături comu
ne ale echipelor insulare. în schimb, 
tactic, prin pasele puternice și la 
distanță. Leeds practică un joc a- 
erisit și modern, desfășurat, fără 
exagerare, pe întregul teren. Tehni
ca lovirii mingii e însușită de e- 
chipieri numai în interesul princi
pal tactic, iar combinațiile scurte, 
așa-numitele un-doi-uri, ca și 
driblingurile pe spații restrânse, sint 
aproape excluse din joc. Lipsind în
tregul cortegiu de înflorituri tehni
ce, activitatea în teren/ e simplifi
cată la maximum — degajare sau 
pasă lungă, centrare, eventual re- 
centrare și șut la poantă. Nici un

ÎN CÎTEVA
Peste 5 000 de spectatori au urmă

rit miercuri la Atena meciul inter
național de fotbal din preliminariile v 
turneului UEFA pentru juniori, în 
care s-au întîlnit echipele Greciei și 
României. Fotbaliștii români au ter
minat învingători cu scorul de 1—0 
(0—0), prin punctul marcat in mi
nutul 61 de Crișan. Jocul retur va 
avea loc la 1 aprilie la București.

Miercuri, la Niksici, în ,,Cupa Bal
canică", echipa locală Sutjeska a 
învins cu 1—0 (0—0) pe A.S.A. Tg. 
Mureș. Unicul punct a fost marcat 
in minutul 88 de Șamatovici.

Echipa vest-germană de fotbal 
Borussia Moenchengladbach s-a ca
lificat pentru semifinalele „Cupei 
U.E.F.A.". în meci retur, Borussia a 
surclasat cu scorul de 7—1 (2—1) 
echipa F.C. Kaiserlautern.

Miercuri, în meci retur pentru 
„Cupa cupelor" la fotbal, echipa 
iugoslavă Hajduk Split a învins cu 
3—0 (2—0) formația scoțiană Hiber
nian. calificindu-se pentru semifina
le. Sparta Praga a cîștigat cu 3—0 
(1—0) jocul cu formația vest-germa
nă Schalke 04, obținînd la rîndul ei 
calificarea în semifinale.

în „Cupa campionilor europeni", la 
Budapesta (meci retur), formația lo
cală Ujpest Dozsa a terminat la ega
litate 2—2 (2—1) cu Juventus din

jucător nu conduce mingea dacă nu 
realizează un cîștig important de te
ren sau o străpungere in adînoime. 
Nici un jucător nu alege soluția u- 
șoară a pasei la un coechipier a- 
propiat, ci preferă schimbarea jo
cului printr-un șut al mingii la zeci 
de metri. Hotărât lucru, e un pri
lej de meditație pentru teoreticienii 
și practicienii noștri în privința a 
ceea ce ei numesc „sprijin al jucă
torului cu mingea". Firește, jucarea 
mingii la mare distantă cere mun
că multă, exersare îndelungă a 
schemelor și tehnică specială, cere 
și o responsabilitate personală spo
rită din partea fiecărui jucător. Dar 
rezultatele pe planul eficacității 
fotbalului le-am văzut ieri la acest 
Leeds United.

Lecția oferită ieri de adversarii 
noștri nu s-,a rezumat însă Ia 
exemplificări tehnice. învingătorii 
rapidiștilor s-au distins, totodată, 
prin ambiție și dăruire în joc, prin 
spirit de luptă, ca și printr-o per
fectă sportivitate. La rîndul lor, „co- 
rigențele" fotbaliștilor noștri se cir
cumscriu, pe lingă capitolul tehnico- 
tactic, și altor aspecte ale unui joc 
de. fotbal modern : slabă voință de 
luptă (mai cu seamă în prima repri
ză), lipsă de concentrare și chiar de 
interes. Jucind așa cum a jucat, Ra
pidul ne-a arătat că, din moment ce 
calificarea nu mai era posibilă, res
tul n-ar mai avea importanță. Ceea 
ce nu concordă cu modul în care se 
cere onorată o confruntare interna
țională și trebuie să constituie su
biect de analiză critică pilduitoare.

Valeriu MIRONESCU

RÎNDURI
Torino. Fotbaliștii italieni au obținut 
dreptul de a juca in semifinale. La 
Miinchen, s-au întîlnit Bayern Miin- 
chen și Ajax Amsterdam. Jocul a 
luat sfîrșit cu scorul de 2—1 (2—1) 
in favoarea gazdelor. (în prima în- 
tîlnire, echipa olandeză cîștigase cu 
4—0, astfel că ea s-a calificat în 
semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni"). tn „Cupa U.E.F.A.", F. C. 
Twente (Olanda) a întrecut cu 2—0 
(2—0) pe O.F.K. Beograd și va juca 
in semifinale.

★
Aseară, în penultima rundă, cea 

de-a 14-a, a turneului internațional 
masculin de șah, care are loc in Ca
pitală, Taimanov a remizat cu Ghiz- 
davu. Celelalte rezultate : Spirido
nov — Honfi 1—0 ; Gheorghiu — 
Stanciu 1—0; Ghițescu — Fichtl 1—0; 
Stoica — Pytel remiză ; Knaak — 
Ungureanu remiză ; Rukavina — Os- 
toici remiză.

în clasament conduce Taimanov 
(U.R.S.S.) cu 9,5 puncte din 13 parti
de, urmat de Ghizdavu (România) — 
9,5 puncte din 14 partide, Knaak 
(R. D. Germană) — 8 puncte, Partos 
(România) și Gheorghiu (România) 
— cite 7,5 puncte etc. Astăzi are loc 
ultima rundă.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 martie. în țară : vreme 
in general frumoasă și în încălzire 
în toate regiunile țării. Cerul va fi 
variabil. Unele innorări se vor 
semnala în nordul țării și în zona de 
munte, unde izolat vor cădea preci
pitații slabe. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 6 și plus 4 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 6 
și 16 grader local mai ridicate. Dimi
neața și seara ceață slabă. în Bucu
rești : vreme în general frumoasă și 
în încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vînt potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 12 
DIN 21 MARTIE 1973

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 140 928 lei.

EXTRAGEREA I : 36 13 23 44 4 26.
EXTRAGEREA A II-A : 21 27 32 .

45 38.

(Urmare din pag. T)

mai facem acum o simplă „practi
că", mai mult sau mai puțin distrac
tivă, ci participăm la un efectiv 
proces de producție. Putem spune 
că a crescut sentimentul participării 
noastre la viața economică, și de 
aici s-a născut dorința noastră de a 
fi la inălțime".

Ușa biroului era deschisă, intrau 
. tineri grăbiți, stăteau o clipă și ple

cau, strigîndu-și ultimele cuvinte din 
mers. O lumină interioară li se des
lușea pe chipuri, o frumusețe a dă
ruirii, o combustie nedisimulată, mai 
mult aș spune, chiar afișată cu 
ostentație, ca un blazon al tinereții.

Am fost în multe universități, 
pe meridianele lumii, și am cu
noscut nenumărați tineri. Ceea ce 
mi s-a părut că aveau in plus 
băieții de la Politehnică venea din 
caracterul ferm și circumscrierea ho
tărâtă a idealului lor, din unitatea 
țelurilor. „Sintem o organizație a 
partidului, tineri comuniști. Ne pre
gătim pentru a ne putea asuma sar
cinile mari, realizarea obiectivelor de 
miine ale economiei socialiste, conti
nuă de data aceasta ANDREI ANTO- 
NIU VILD, un tînăr rezervat, cu gin- 
dire precisă. Efortul nostru actual ,a 
fost de integrare deplină în activita
tea intreprinderilor unde avem atelie
re. La uzinele „Electronica", secția 
280 funcționează cu studenți. Aici se 
desfășoară seminariile ți activitatea 
de laborator, cum se intimplă și la 
I.I.S. „Automatica". Am luptat pen
tru întărirea cercurilor științifice 
studențești, promovind lucrările cu 
aplicativitate practică, pe marginea 
temelor de contract ale catedrelor, 
incit putem consemna astăzi un spor 
de peste 30 la sută al numărului 
de lucrări de la ultima sesiune a 
cercurilor științifice studențești. în 
institutul nostru funcționează 51 -ase
menea cercuri. Avem șapte contracte 
in valoare de 65 000 lei. Au fost or
ganizate numeroase ateliere de mi- 
croproducție. Înființarea în institu
tul nostru a filialei Centrului stu
dențesc de studii, cercetări și pro
iectări a contribuit la reunirea efor
turilor și la mai buna coordonare a 

lor".

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

\
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Excelență,
Vă mulțumesc pentru mesajul transmis cu ocazia Zilei naționale a 

Australiei. La rîndul meu, îmi exprim convingerea că interesul nostru 
comun pentru pace și înțelegere internațională se îmbină cu dezvoltarea 
relațiilor între cele două țări ale noastre.

Vă transmit cele mai bune urări pentru dv. și pentru poporul Repu
blicii Socialiste România.

E. G. WHITLAM
Prim-ministru al Australiei

Aniversarea revistei „Probleme economice"
tn aula Academiei Republicii So

cialiste. România a avut loc. miercuri 
după-amiază, o adunare festivă, con
sacrată aniversării a 25 de ani de 
la apariția revistei „Probleme eco
nomice".

La festivitate au luat parte con
ducători ai unor cotidiane, reviste și 
publicații din Capitală, academicieni, 
cadre didactice din iinvățămîntul e- 
cpnomic superior, specialiști din in
stitute de cercetări, reprezentanți ai 
unor ministere, centrale economice și 
întreprinderi, personalități ale vieții 
noastre științifice, redactori și co
laboratori ai revistei sărbătorite.

Luînd cuvîntui, redactorul șef al 
revistei „Probleme economice", to
varășul Vasile Rausser. a subliniat 
că, alături de întreaga presă comu
nistă, cAleotivul de redacție, în cei 
25 de ani de activitate, s-a străduit 
să facă din această publicație un in
strument activ în lupta pentru în
făptuirea politicii economice a Parti
dului Comunist Român, pentru trans
punerea în viață a programului său 
de construire și dezvoltare a Româ
niei socialiste, să contribuie la dez
voltarea gîndirii economice româ
nești.

Apoi, tovarășii Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii ziariștilor. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și politice. 
Alexandru Ionescu, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia", Tudorei Posto- 
lache, prorector al Academiei „Ște

Mișcarea pentrn apărarea păcii Si buîh 
sprijină cu căldură propunerea 

de a i se acorda președintelui I. B. Io

fan Gheorghiu", si Gheorghe Dolgu, 
redactor-șef al revistei „Viața eco
nomică", au adresat colectivului re
vistei „Probleme economice" și co
laboratorilor săi calde felicitări, 
urări de noi succese în activitatea 
pe cane o desfășoară.

In încheierea adunării s-a dat 
citire telegramei pe care participan- 
ții la adunare au adresat-o Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Spiritul novator al Congreselor al 
IX-lea și al X-lca ale P.C.R., con
tribuția originală adusă de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, la 
progresul economieo-social național, 
Ia promovarea cu consecvență a con
cepțiilor și metodelor moderne de 
conducere, organizare și planificare 
a economiei socialiste — se arată în 
telegramă — au constituit si consti
tuie pentru noi o sursă continuă de 
inspirație, de reflecție creatoare și 
acțiune. Prețioasele indicații date de 
dumneavoastră cu prilejul decoră
rii revistei, referitoare la abordarea 
problemelor de fond ale acțiunii le
gilor economice, ale proporțiilor din
tre diferitele ramuri ale economiei 
naționale și a altor probleme esenția
le ale economiei, reprezintă un bo
gat program de acțiune și un impuls 
pentru întărirea exigenței și com
bativității revoluționare.

(Agerpres)

Premiul Hei
Prof. univ. dr. Tudor D. Ionescu, 

președintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România, a trimis Comi
tetului pentru acordarea premiilor 
Nobel pentru pace, la Oslo, o tele
gramă, in care se arată că Mișcarea 
pentru apărarea păcii din Republica 
Socialistă România sprijină cu căl
dură propunerile făcute de militanți 
pe tărâm obștesc și oameni de știin
ță din diferite țări, ca președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, să 
i se .acorde Premiul Nobel pentru 
pace pe anul 1973.

în telegramă este relevată activi-

pentru pace
tatea lui Iosip Broz Tito de militant 
eminent pentru așezarea relațiilor 
între state pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, de partici
pant activ la lupta împotriva fascis
mului, de promotor neobosit pentru 
realizarea securității europene, a în
țelegerii și colaborării intre popoare, 
a progresului și păcii.

în încheiere se exprimă convin
gerea că acordarea Premiului Nobel 
pentru pace pe 1973 lui Iosip Broz 
Tito va fi întâmpinată cu satisfacție 
deosebită de forțele iubitoare de pace 
și progres din întreaga lume.

Sosirea unei delegații economice 
guvernamentale din Tanzania

O delegație economică guvernamen
tală din Tanzania, condusă de dr. W. 
Chagula, ministrul afacerilor econo
mice și dezvoltării industriale, a so
sit miercuri în Capitală pentru a 
participa la cea de-a doua sesiune a 
Comisiei mixte româno-tanzaniene de 
cooperare economică și tehnică.

Delegația a fost întâmpinată pe 
aeroportul internațional Otopeni de 
Nicolae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior.

(Agerpres)

Semnarea unor protocoale 
comerciale româno-finlandeze

Concurs de sistematizare a zonei centrale

Consiliul popular al județului 
Vîlcea, împreună cu Uniunea 
arhitecților din Republica So
cialistă România organizează un 
concurs public pentru „Sistema
tizarea zonei centrale a muni
cipiului Rîmnicu-Vîlcea". Con
cursul are drept scop organizarea 
zonei centrale a municipiului in ' 
vederea punerii în valoare a 
monumentelor din centrul vechi 
și a păstrării specificului apre
ciat al acestuia și în vederea 
găsirii soluției de principiu a 
centrului nou, amplasat la con
fluența râurilor Olt și Olănești,

Rîmnicu-Vîlcea
mențiuni în valoare totală de 
87 000 lei. • <J

Documentația pentru concurs, 
precum și alte informații supli
mentare pot fi obținute de la 
Consiliul popular al județului 
Vilcea — Direcția de sistema
tizare, arhitectură și control 
(Rm. Vilcea, str. G-ral Prapor- 
gescu nr. 18 B), pentru concuren- 
ții din județul Vilcea și din ce
lelalte județe ale țării, și de la 
Uniunea arhitecților (București, 
str. Episcopiei nr. 9) pentru

• concurfenții din ‘ Capitală (te
lefon 16 37 67);
rilor este 16 ’îuWe 1973 ora 14,00. 
Predarea lucrărilor se va face' 
direct sau prin poștă Ia sediul 
Uniunii arhitecților la București.

urmărind c’â întregul ansamblu: ' Terrnenul de>redâre a lucră'
<’ să constituie un centru de afir-

mație urbană, important și ar
monios conceput.

Vor fi acordate 3 premii și 5

LA 27 MARTIE 1973

în perioada 19—21 martie s-au 
desfășurat in Capitală lucrările se
siunii Comisiei mixte comerciale ro
mâno-finlandeze. Cu acest prilej, au 
fost semnate protocolul comercial pe 
anul 1973 și un protocol adițional la 
Acordul comercial pe termen lung, 
în vigoare, intre România și Finlan
da.

Volumul schimburilor de mărfuri 
pe 1973. va marca o nouă creștere 
față de anul precedent, atît pe sea
ma livrărilor de mărfuri, tradiționale, 
cit și prin includerea unor produse

noi în circuitul comercial dintre cele 
două țări. Protocolul adițional pre
vede, intre altele, acordarea recipro
că a clauzei națiunii celei mai favo
rizate, conform normelor Acordului 
General pentru Tarife și Comerț — 
G.A.T.T. — la care ambele țări sint 
membre.

La semnarea documentelor au par
ticipat Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, pre
cum și Pentti Martin Suomela, am
basadorul Finlandei la București.

(Agerpres)

Adunări consacrate „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminărilor rasiale*4

“ 0 nouă tragere
Administrația de Stat Loto 

Pronosport organizează in ziua 
de 27 martie 1973 o nouă tragere 
specială Loto, la care se vor 
atribui, în număr nelimitat, pre
mii în bani (de valoare fixă și 
variabilă), autoturisme „Dacia - 
1300“ și „Skoda S-100", precum 
și excursii în Turcja (de cîte 1 
și 2 locuri, cu autocarul, durata 
circa 8 zile). La această tragere 
specială se poate participa cu 
bilete de cîte 2 . lei, 5 lei și 15 
lei, varianta de 15 lei avînd 
dreptul de-participare la toate 
extragerile.

La tragerea specială Loto din 
27 martie se vor efectua 5 ex
trageri, astfel : extragerea I

Am avut prilejul să vedem la lu
cru pe studenții anului II subingi- 
neri in hala Facultății de tehnologia 
construcțiilor de mașini, unde se 
executa o comandă pe bază de con
tract a întreprinderii „Automatica", o 
manetă de acționare de la panourile 
de comandă, compusă din douăzeci 
de repere. Am cunoscut aici pe ti
nerii Diculoiu Doru, pe Popan 
Gheorghe și Palcu loan și am ad
mirat o studentă care muncea 
ca strungăriță, fără să vadă ni
mic altceva în jurul său; în labo
ratorul de scule se aflau studenții 
de la Facultatea de transporturi, fă-

specială LOTO
obișnuită de 9 numere diferite 
din 90 f extragerea a II-a obiș
nuită de 7 numere diferite din 
restul de 81 ; extragerea a IlI-a 
suplimentară de 6 numere dife
rite din 90 ; extragerea a IV-a 
suplimentară de 6 numere dife
rite din 90 ; extragerea a V-a 
specială de 8 numere diferite 
din 90. In total, vor fi extrase 
36 de numerț cîștigătoare. De
punerea biletelor cîștigătoare se 
va face pînă în ziua de sîmbătă, 
31 martie 1973, la ora 13, în 
orașele reședință de județ și 
pînă în ziua de vineri, 30 martie 
1973, la ora 13, în celelalte lo
calități.

NEA COMUNISTA A ASOCIAȚII
LOR STUDENȚEȘTI DIN ROMA
NIA, dorind să subliniem crezul 
politic al studenților și sensul ac
țiunii lor. Viața de organizație în 
asociații este de fapt o școală de e- 
ducație comunistă. Studenții parti
cipă, alături de întregul tineret, la 
realizarea programului trasat de 
Congresul al X-lea, a sarcinilor sta
bilite de Conferința Națională, de 
plenarele Comitetului Central al 
partidului. Avem numeroase contacr 
te cu tinerii muncitori din Bucu
rești, desfășurăm activități comu
ne de educație politică, in cercuri

Studenția — școală 

a educației comuniste

cind lucrări sub îndrumarea asisten
ților Mihai Mincă și Dan Cosmules- 
cu. Am aflat apoi că 40 de studenți 
au perfectat un contract cu Între
prinderea „NAVROM" din Giurgiu, 
secția Căi navigabile, pentru reali
zarea unui original sistem de eclip- 
soare electronice la semnalizări na
vale.

...Am plecat de la Politehnică spre 
Universitate, puternic impresionat 
de tinerețea adevărată, nu numai 
cronologică, a interlocutorilor mei, 
solicitat de amploarea preocupărilor 
lor, expresii vii ale unei conștiințe 
înaintate, care situează la loc- de 
frontispiciu munca pentru societate.

La asociația pe Universitate dom
nea o atmosferă similară, subliniată 
de cuvintele tovarășului VASILE 
BONTAȘ : „Noi am făcut propune
rea, pe care o vom susține și în 
apropiata conferință, ca uniunea a- 
șociațiilor să se numească UNIU-

de învățămînt sau la club. Studenții 
facultății de istorie s-au angajat să 
scrie o monografie a uzinelor „23 
August", iar alții participă la desă- 
virșirea profesională a uteciștilor din 
fabrici, prin lecții comune. Dorim să 
formăm la membrii asociațiilor o 
conștiință a utilității lor sociale, a 
rosturilor viitoare, ca pedagogi sau 
activiști sociali. Fiecare student este 
un om al partidului, un agitator, ca
pabil să influențeze, la rindul lui, 
conștiințele și să amplifice posibili
tatea realizării sarcinilor".

Studdnții de la facultățile cu pro
fil pedagogic ale universității au în
ceput practica în mediul rural, pen
tru a se familiariza cu condițiile in 
care vor lucra cei mai mulți după 
terminarea studiilor, participînd la 
o gamă diversă de activități econo
mice, culturale și social-educative, 
pină la cercetări sociologice pe 
teren și la acțiuni de propagan-

Cu prilejul „Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminărilor ra
siale", in Capitală și alte centre 
universitare din țară, . miercuri- au 
avut loc adunări festive, organizate 
de Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia' și Africa, Asocia
ția de drept internațional și relații 
internaționale, în colaborare cu Mi
nisterul Educației și învățămîntului.

La adunarea care a avut loc in 
Capitală, la Facultatea de drept, 
au luat parte reprezentanți ai unor 
organizații obștești, cadre didactice 
universitare, cercetători din dome
niul științelor sociale și politice, 
studenți, tineri din țări africane 
aflați la studii în țara noastră, un 
numeros public. Printre cei prezenți 
se afla, de asemenea, Alexander 
H. Rotival, reprezentantul perma
nent la București al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Despre semnificația internațio
nală a evenimentului a conferențiat 
prof. dr. doc. Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, președinte al secției de drept 
internațional al Asociației de drept 
internațional și relații internaționale.

Proclamarea Declarației drepturi
lor omului, acum 25 de ani, a spus 
vorbitorul, a constituit un eveniment 
de o deosebită importanță istorică 
în mersul secular al omului către 
afirmarea demnității și realizarea 
valorilor sale esențiale. Universali
tatea promovării și respectării drep
turilor omului nu poate fi asigu
rată fără respectarea personalității 
fiecărui popor, a dreptului său de 
a-și hotărî singur soarta și a dis

pune libeT de bogățiile și resursele 
sale naturale.

După ce s-a referit pe larg la ac
țiunile în.țrepi'inse., de O.N.JJ. în ve
derea eliminării ’ tuturor formelor 
de discriminare rasială, vorbitorul Ja 
subliniat sprijinul activ pe care 
România îl acordă acestor acțiuni. |

O expresie a solidarității Româ
niei cu lupta popoarelor pentru 
autodeterminare, independență, pen
tru progres social și pace a consti
tuit-o vizita fructuoasă făcută in 
cursul anului trecut intr-o serie de 
țări din Africa de președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și ” convorbirile 
avute cu reprezentanți ai mișcărilor 
de eliberare din Mozambic, Angola, 
Namibia și cu reprezentanți ai 
Partidului Congresul Național Afri
can.

La adunarea organizată la Uni
versitatea din Cluj cu prilejul „Zilei 
internaționale pentru eliminarea dis
criminării rasiale" a luat cuvîntul 
Sayed Abbas Chedid. directorul 
Centrului de informare a.l O.N.U. 
la București. Vorbitorul a subli
niat aportul deosebit al României 
la creșterea prestigiului O.N.U., la 
respectarea Cartei, a Declarației 
drepturilor omului, la crearea unui 
climat de destindere în lume. A 
vorbit apoi conf. univ. dr. Marțian 
Niciu, de la Facultatea de drept.

Adunări consacrate „Zilei inter
naționale pentru eliminarea discri
minărilor rasiale" au mai avut loc 
în centrele universitare Craiova și 
Iași.

(Agerpres)

dă ale partidului și ale organi
zațiilor de tineret. Studenții sint 
astăzi o prezență activă pe frontul 
muncii și al acțiunii politice, se pre
gătesc multilateral pentru a deveni 
un ajutor de nădejde al partidului in 
îndeplinirea obiectivelor economice, 
sociale și politice. Indiferent de pro
filul studiilor, dorința lor de desă- 
virșire a pregătirii politice este evi
dentă. La Institutul politehnic, la 
I.M.F. și în alte părți există cercuri 
de studiere a operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ; documentele de 
partid sint dezbătute in ședințele or
ganizațiilor și în manifestări special 
consacrate tratării lor, dintre care 
menționăm colocviul la nivel de 
centru universitar, cu tema : Confe
rința Națională, contribuție de seamă 
la îmbogățirea învățăturii marxist- 
leniniste.

„Munca politică este un factor im
portant și in ridicarea nivelului pro
fesional al studenților, explică tova
rășul ION SASU. președintele uni
unii asociațiilor din centrul univer
sitar. Dezbătind proiectul de norme 
ale eticii și echității socialiste in 
toate organizațiile de ani, a cres
cut sentimentul de răspundere al stu
denților și am putut astfel obține re
zultate mai bune la sesiunea de exa
mene, in condițiile unei exigențe 
sporite. Din legătura cu producția, 
studenții au putut vedea ce este dis
ciplina muncitorească, ce încordare 
și pasiune reclamă îndeplinirea unui 
plan, ceea ce a influențat in mod fa
vorabil toată conduita lor. Există a- 
cum un climat educativ mai bun in 
asociațiile studențești și putem spune 
că apropiata conferință pe țară ne 
va găsi in plin proces de formare 
comunistă, de traducere in viață a 
-codului moral»- propus la Conferința 
Națională".

Orice intîlnire cu studenții se trans
formă intr-un prilej de confruntare 
cu noul, o verificare a propriilor dis
ponibilități și a încrederii in viitor. 
Viața universitară este — așa cum 
ne-au convins secvențele înregistrata 
la Politehnică și la Universitate — 
mediul de formare a unor energii 
comuniste, deschise ca un arc voltaic 
înspre realitățile actuale.

FORME MODERNE 
DE SERVIRE 

ÎN COMERȚUL 
TIMIȘOREAN

Pentru o aprovizionare tot 
mai bună a populației și redu
cerea timpului afectat cumpără
turilor, în comerțul timișorean 
a fost extinsă rețeaua unităților 
cu autoservire. în prezent, nu
mai în municipiul Timișoara 
funcționează 24 de magazine cu 
autoservire. în aceste unități se 
desface mai mult de jumătate 
din volumul total al mărfurilor 
alimentare vîndute în oraș. 
Pentru a veni și mai mult in 
sprijinul cumpărătorilor, in a- 
ceste unități se desfac în ulti
ma vreme și mărfuri nealimen
tare, in special de trebuință cu
rentă, care se găseau numai în 
magazine specializate : articole 
de porțelan, faianță și sticlărie, 
articole de uz casnic din mase 
plastice, jucării etc. S-au intro
dus, de asemenea, și semiprepa- 
rate de bucătărie și cofetărie. 
Prin magazinul alimentar cu 
autoservire din Calea gagului, 
bunăoară, în anul trecut s-au 
vindut mărfuri complementare 
reprezentând 12 Ia sută din vo
lumul total al desfacerilor. Ve
nind în întâmpinarea preferințe
lor cumpărătorilor, în acest an 
la Timișoara va 'fi dat în func
țiune primul magazin de tip 
„BIG", care va permite aprovi
zionarea, prin aceeași unitate, 
cu un sortiment mult mai bo
gat de produse de băcănie, in
dustriale și de tip gospodina. 
t.

Cezar IOANA 
corespondentul „Sclnteii*



viața internațională
Sesiunea Consiliului de Securitate 

de la Ciudad de Panama

Ludvik Svoboda propus să fie reales 
președinte al R. S. Cehoslovace

i Ministrul afacerilor externe

Joaio sute au dreptul Io folosirea 
felii, în proprml interes, 

a tower resurselor uaMe"
© Cuvîntarea secretarului general al O.N.U. © Prezentarea 
unui proiect de rezoluție în problema Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA 21. (Co
respondentă de la Mihai Fabian). 
Luînd cuvîntul, marți, în cadrul se
siunii speciale a Consiliului de Secu
ritate, de la Ciudad de Panama, se
cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurt Waldheim, a re
levat dreptul popoarelor la ega
litate suverană, neintervenție, si a 
apreciat contribuția tarilor conti
nentului latino-american la elabo
rarea Cartei O.N.U., la respecta
rea dreptului international, precum 
și rolul acestora în procesul de 
decolonizare „ca promotoare ale luptei 
pentru independență a multor teri
torii neautonome". în cursul sesiunii
— a arătat Waldheim — au fost ridi
cate „multe probleme fierbinți", cum 
sînt dezvoltarea economică, inclusiv 
folosirea deplină de către state a re
surselor lor naturale, decolonizarea, 
dezarmarea și neintervenția. „Toate 
aceste probleme trebuie să fie trata
te în conformitate cu spiritul tim
purilor noastre, în actualul context 
istoric", a subliniat el.

Referitor la problema Canalului 
Panama, Waldheim a spus că „solu
ția trebuie să țină seama de princi
piile de bază înscrise in Carta O.N.U.
— integritatea teritorială, egalitatea 
suverană, obligația de a rezolva toa
te diferendele internaționale prin 
mijloace pașnice și principiul care 
acum se poate transforma într-o nor
mă stabilită — acela că toate statele 
au dreptul la folosirea deplină, în 
propriul lor interes, a tuturor resur
selor naționale".

în ședința plenară a Consiliului de 
Securitate, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Panama, Juan An
tonio Tack, a criticat poziția formu
lată de reprezentantul S.U.A. în le
gătură cu problema Canalului Pa
nama. Obiectivele pe care S.U.A. le 
urmăresc în discuțiile bilaterale nu 
pot satisface Republica Panama și 
acceptarea lor nu ar contribui decît 
la escaladarea conflictului dintre cele 
două țări, determinat de „existența 
unui guvern străin pe propriul nostru 
teritoriu, prezența unei armate străi
ne, existența unei legislații distincte 
în zona Canalului" — a declarat mi
nistrul de externe panamez. El a 
arătat că propunerea S.U.A. privind

voința sa de a administra, în conti
nuare. Canalul, pe o perioadă înde
lungată, „reprezintă, într-o formă 
subtilă, conceptul de perpetuitate. 
Nu poate fi nou și modern un tratat 
care nu satisface aspirațiile noastre 
legitime de a ne exercita efectiv su
veranitatea asupra întregului terito
riu național, asupra resurselor noas
tre naturale, de a lichida enclava 
colonială, care este motivul disputei 
noastre". Dorim ca cele două țări să 
negocieze, dar aceste negocieri să fie 
efectiv bilaterale și nu bazate pe im
punerea voinței celui mai puternic 
— a declarat Tack.

Referindu-se la Organizația State
lor Americane, ministrul' de externe 
panamez a afirmat că „a sosit mo
mentul pentru reexaminarea struc
turii acesteia, în scopul de a o adap
ta la necesitățile reale ale întregii 
zone".

Au luat cuvîntul. de asemenea, re
prezentanții Sudanului, Angliei, 
Franței, Indiei, Republicii Zair și Re
publicii Chile.

Guineea, Panama, Peru, Sudan, Iu
goslavia și Kenya au prezentat un 
proiect de rezoluție revizuit cu pri
vire la problema Canalului Panama. 
Consiliul de Securitate — se arată în 
proiect — a luat cunoștință că gu
vernele S.U.A. și Panama, în decla
rația comună, semnată la 3 aprilie 
1964, au convenit să ajungă la un 
acord just și echitabil, pentru a eli
mina cit mai repede posibil cauzele 
conflictului dintre ele. Totodată, 
menționează proiectul, Consiliul de 
Securitate ia notă de intenția mani
festată de cele două părți de a con
semna într-un instrument juridic a- 
cordurile privind abrogarea tratatului 
din 1903 asupra Canalului și de a 
încheia un nou tratat, just și echita
bil, cu privire la actualul Canal, care 
să răspundă pe deplin aspirațiilor le
gitime ale statului panamez și să 
garanteze respectarea deplină a suve
ranității efective a acestuia asupra 
întregului său teritoriu. Proiectul 
cere guvernelor S.U.A. și Panama să 
desfășoare tratativele în spiritul res
pectului și cooperării și să încheie 
un nou tratat, cu scopul de a elimina 
imediat cauzele conflictului dintre 
ele.

i Propuneri privind capitolul 
cooperării economice 

intereuropene
HELSINKI. — Trimisul nostru spe

cial, D. Ținu, transmite : Grupul de 
lucru constituit în cadrul reuniunii 
multilaterale de la Helsinki a conti
nuat miercuri dezbaterile asupra pro
blematicii punctului al doilea al or
dinii de zi a viitoarei conferințe 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. Lucrările ședinței au fost pre
zidate de reprezentantul Spaniei.

Din multitudinea de idei și propu
neri fprmulate de diverse state de 
la debutul consultărilor s-a desprins, 
așa cum se știe, acordul de principiu 
al participanților, ca la punctul al 
doilea al ordinii de zi conferința 
europeană să ia în dezbatere, în toată 
complexitatea lor, problemele cola
borării intereuropene și să elaboreze 
propuneri în vederea dezvoltării re
lațiilor comerciale, economice, teh
nice și științifice, ca și a cooperării 
în domeniul protejării și ameliorării 
mediului înconjurător. Consultările 
din cadrul grupului de lucru, în acest 
stadiu, vizează ca, pe baza propune
rilor existente, să se treacă Ia redac
tarea instrucțiunilor pentru comisia 
ce va fi însărcinată în faza a doua a 
conferinței cu examinarea probleme
lor cooperării economice între statele 
participante.

dePRAGA 21 — (Corespondență_
la C. Prlsăcaru). La Praga au avut 
loc, la 21 martie, lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Pe baza propunerii Prezidiului Co
mitetului Central, prezentată plenarei 
de secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, a 
fost aprobată propunerea ca în func
ția de președinte al Republicii So
cialiste Cehoslovace să fie reales Lud- 
vik Svoboda, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în aceeași zi, la Praga s-au des
fășurat lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Frontului Național al 
R. S. Cehoslovace. Gustav Husak a 
prezentat propunerea Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslovacia ca 
în funcția de președinte al R.S. 
Cehoslovace să fie propus, ca unic 
candidat al Frontului Național, Lud- 
vik Svoboda. Participanții au apro
bat propunerea.

SESIUNEA ADUNĂRII DE STAT
A R. P UNGARE

al României a sosit în Danemarca
Oaspetele român primit de premierul Anker Jorgensen

„S-au făcut pași importanți 
pe calea unei mai strînse colaborări

intre România și Panama46
• Conferința de presă a ministrului de externe panamez, 

Tack
există o intensă colaborare între țara 
sa și Cuba, într-un viitor apropiat 
urmind să se stabilească relații di
plomatice. „Sîntem — a spus mi
nistrul de externe — într-un proces 
de stabilire de relații cu toate țările, 
indiferent de sistemul lor social. A- 
cest proces va fi înfăptuit treptat". 

Răspunzînd întrebărilor corespon
dentului nostru, ministrul de exter
ne panamez a apreciat că s-au fă
cut pași importanți pe calea unei 
mai strînse colaborări între România 
și Panama. „în acest moment — a 
spus el — guvernele noastre lucrea
ză intens la un program foarte com
plet pentru aprofundarea relațiilor 
politice, economice și culturale".

J. A
Ministrul de externe al Republicii 

Panama, Juan Antonio Tack,, a răs
puns, în cadrul unei conferințe de 
presă, la întrebările a numeroși zia
riști prezenți la Ciudad de Panama 
cu prilejul dezbaterilor Consiliului 
de Securitate. Subliniind că țara sa 
a obținut ceea ce aștepta de la reu- 

, niunea în curs — sprijinul moral al 
lumii întregi — ministrul de externe 
a arătat că guvernul panamez va 
prezenta problema Canalului și la 
viitoarea sesiune a Adunării Genera
le, urmărind, în continuare, realiza
rea aspirațiilor poporului privind do- 
bîndirea suveranității depline asupra 
acestei părți a teritorului național. 
Poziția noastră, a spus el,_ este și va 
continua să fie fermă. Sîntem con- 
știenți că reuniunea de la Ciudad de 
Panama constituie încă o etapă pe 
calea lichidării situației coloniale din 
zona Canalului.

Țara noastră — a subliniat Juan 
Antonio Tack — are o poziție clară 
în ceea ce privește procesul de nego
cieri cu S.U.A. Deocamdată, nego
ciem pozițiile de principiu, întrucît 
sîntem convinși eă, dacă nu există un 
acord în această privință, nu are 
rost să intrăm în detalii. Totodată, 
ministrul de externe a subliniat că 
un acord între cele două părți va tre
bui să prevadă o dată fixă — și cit 
mai apropiată — pină la care Statele 
Unite își vor mai exercita atribuțiile 
în zona Canalului ; el a menționat că 
aceste atribuții vor fi de strictă pro
tecție a Canalului.

în legătură cu relațiile Republicii 
Panama cu alte state din zonă, șeful 
diplomației panameze a declarat că

r
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„Iranul a dobîndit

suveranitatea asupra

industriei petroliere"

TEHERAN 21 (Agerpres). — 
Iranul „a dobîndit suveranitatea 
absolută asupra industriei sale 
petroliere", iar „autoritățile ira
niene au obținut proprietatea și 
conducerea completă și reală 
asupra bogățiilor naționale de 
țiței" — a anunțat într-un me
saj radiotelevizat, transmis cu 
prilejul Anului Nou iranian, 
Șahinșahul Mohammad " 
Pahlavi Aryamehr.

Președintele Companiei Na
ționale Iraniene a Petrolului, 
Manouchehr Eghbal. a declarat 
că Iranul este pe deplin pregătit 
să ducă la bun sfîrșit „iraniza- 
rea" instalațiilor petroliere de 
pe teritoriul țării, care au a- 
parținut societăților occidentale 
grupate într-un consorțiu.

Reza
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BUDAPESTA 21 (Agerpres). — La 
21 martie, la Budapesta, a început, 
în prezența lui Jânos Kădăr. prim- 
seoretar al C.C. al P.M.S.U., și a al
tor conducători de partid și de stat, 
sesiunea de primăvară a Adunării 
de Stat a R. P. Ungare. Ordinea de 
zi a sesiunii cuprinde prezentarea ra
portului guvernului, aprobarea pro
iectului de lege privind procedura 
penală și rezolvarea unor probleme 
curente.

în cuvîntul său. Jeno Fock, pre
ședintele guvernului, a subliniat că 
există posibilități depline pentru în
deplinirea actualului plan cincinal. 
Amintind că. in anii trecuți. au exis
tat elemente nefavorabile în consti
tuirea venitului național, în rapor
tul dintre acumulare și consum și in 
balanța comerțului exterior, vorbito
rul a arătat că, în urma măsurilor 
adoptate în decembrie 1971, în anul 
trecut s-a constatai: o îmbunătățire 
a situației.

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Miercuri, la invitația ministrului de 
externe al Danemarcei, a sosit la 
Copenhaga într-o vizită oficială mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu.

Pe aeroport, ministrul român a 
fost întimpinat de K. B. Andersen, 
ministrul afacerilor externe, de am
basadorul G. F. K. Harhoff, șeful 
protocolului din M.A.E., de ambasa-

★

Cu prilejul vizitei sale în Dane
marca, ministrul afacerilor externe 
al României, George Macovescu, a 
fost primit, miercuri după-amiază, 
de Anker Jorgensen, primul ministru 
al Danemarcei. Ministrul român a 
prezentat primului ministru danez, 
din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, un 
salut prietenesc, urări de sănătate,

dorul Danemarcei la București, 
Torben Busck-Nielsen, și de alte per
soane oficiale. A fost prezent amba
sadorul României in Danemarca, Gh. 
PIoeșteanu.

în cursul după-amiezii, ministrul 
român a început convorbirile de lu
cru cu K. B. Andersen, ministrul a- 
facerilor externe al Danemarcei. El 
a conferit, de asemenea, cu Ivar 
Norgaard, ministrul afacerilor eco
nomice externe.

★
precum și urări 
porului danez, și 
ția de a face 
România. Mulțumind 
primul ministru 
transmis 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român prosperitate. Invitația 
adresată a fost primită cu multă plă
cere, data vizitei urmind a fi stabi
lită pe cale diplomatică.

de prosperitate po- 
i-a trartsmis invita- 
o vizită oficială în 

pentru salut, 
al Danemarcei a 

primului ministru român

încheierea vizitei în Norvegia

OSLO 21. (Corespondență de 
Stănescu). 
oficiale 
român 

George

la 
în continuarea 

mi- 
afacerilor ex-

agențiile de presă
Convorbiri U.R.S.S.-R.D.G.

L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-au primit 
la 21 martie pe Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., aflat la Moscova, în drum 
spre patrie, după vizita făcută in 
R.D. Vietnam și India.

Comunicatul comun publi- 
cat, la Canberra, la încheierea con
vorbirilor dintre Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, și Gough 
Whitlam, primul ministru al Austra
liei, evidențiază hotărîrea celor doua 
guverne de a extinde cooperarea în 
toate domeniile relațiilor bilaterale, 
de a acționa pentru pace și îmbună
tățirea raporturilor internaționale. 
Comunicatul, relatează agenția Ta- 
niug, subliniază hotărîrea guvernu
lui australian de a interzice și a 
preveni orice activități teroriste ale 
organizațiilor extremiste antiiugo- 
slave.

La expoziția românească din 
cadrul Tirgului internațional 
„Căminul ideal" organizat în 
marea sală Olympia, din Lon
dra, a avut loc, cu prilejul „Zi
lei României", o întîlnire cu oa
meni de afaceri, cu reprezen
tanți ai Departamentului Comer
țului și Industriei, ai Confede
rației industriei britanice și ai 
Camerei de Comerț din Londra. 
Au fost prezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Londra, Pretor Popa, și alți 
membri ai ambasadei. Zilnic, 
în cadrul expoziției românești, 
grupul folcloric „Mugurelul", 
din București, prezintă două 
programe de melodii și dansuri 
populare românești.

La sediul Națiunilor Uni
te din New Yorkâu început lu- 
crările celei de-a doua sesiuni

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ IN LEGĂTURĂ CU INCIDENTELE
DE LA FRONTIERA IRAKIANO-KUWEITIANĂ

CAIRO 21 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. informează că, în urma si
tuației încordate, creată la frontiera 
dintre Irak și Kuweit, o serie de 
state arabe au adresat celor două 
țări apeluri, în care își exprimă preo
cuparea și îngrijorarea față de evo
luția evenimentelor și le cheamă să-și 
reglementeze neînțelegerile existente 
între ele pe calea negocierilor.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a calificat drept re
gretabilă producerea unor ciocniri 
între două state membre ale organi
zației. Ziarul „Al Ahram" informează 
că Mahmud Riad a plecat miercuri 
în Kuweit, pentru a examina evoluția 
situației la frontiera dintre cele două 
țări.

Un purtător de cuvînt egiptean a 
declarat că președintele Anwar Sadat 
a hotărît să trimită, oricînd va fi ne
cesar, un reprezentant special în cele

două țări. De asemenea, Mohamed 
Hassan El Zayyat, ministrul afaceri
lor externe al Egiptului, va sosi în 
Kuweit, după încheierea vizitei pe 
care o va efectua în Irak, la 30 mar
tie. Egiptul, se arată în declarație, 
cheamă cele două țări la respectarea 
reciprocă a integrității teritoriale și a 
independenței, la soluționarea neîn
țelegerilor pe cale pașnică, în concor
danță 
pentru ] 
rabe.

După 
M.E.N., 
premier . 
terne al Siriei, a plecat la Bagdad cu 
o misiune urgentă, în legătură cu re
centele incidente irakiano-kuweitie- 
ne. El va vizita apoi Kuweitul.

într-o declarație difuzată de postul 
de radio Ryad, Arabia Saudită a ce
rut celor două părți „să manifeste 
răbdare și reținere".

cu spiritul bunei vecinătăți, 
păstrarea unității țărilor a-

cum relatează agenția 
Abdel Halim Khaddam, vice- 
și ministru al afacerilor ex-

de Uniune Națională al Cambodgiei
PEKIN 21 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt 'al Ministerului Afa
cerilor Externe al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
a dat publicității o declarație în 
car.e — după cum transmite agen
ția China Nouă — se mențio
nează că, în ultimul timp, avioane 
americane, inclusiv formațiuni stra
tegice „B-52", au atacat regiuni 
dens populate de-a lungul șoselei 
nr. 2, provocînd populației civile 
mari pierderi de vieți omenești și 
pagube materiale.
de Uniune Națională și poporul cam
bodgian — subliniază declarația —

condamnă escaladarea războiului de 
către S.U.A.

SUD 21

Guvernul Regal

VIETNAMUL DE 
(Agerpres). — Agenția de presă 
„Eliberarea" informează că re
prezentanții Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au pre
dat, zilele trecute, in provincia 
Quang Tri, delegaților Adminis
trației de la Saigon 1221 de 
militari, inclusiv 61 de ofițeri, 
capturați în timpul războiului.

transmit
extraordinare a Comisiei populației 
din cadrul sistemului Națiunilor 
Unite. Reprezentanții celor 27 de sta
te membre ale comisiei au ales, în 
unanimitate, pe conducătoarea dele
gației României, Virginia Russ, în 
funcția de președinte al actualei se
siuni extraordinare. Pe ordinea de 
zi a sesiunii sînt înscrise o serie de 
puncte referitoare la stadiul lucrări
lor pregătitoare ale Congresului mon
dial al populației din anul viitor și 
al activităților legate de Anul mon
dial al populației din 1974.

Președintele Republicii 
Federale Germania, Gustav 
Heinemann, a sosit la Roma, într-o 
vizită oficială de două zile, la invi
tația președintelui Giovanni Leone. 
Președintele R.F.G. este însoțit de 
ministrul de externe, Walter Scheel.

0 delegație a Comisiei 
Senatului american pentru 
problemele refugiaților. condusă de 
dr. Nevin Stewart Scrimshaw, a vi
zitat R. D. Vietnam. Delegația a fost 
primită de Comitetul vietnamez de 
solidaritate cu poporul american și 
de vicepremierul Nguyen Duy Trinh, 
cu care a avut o convorbire, anunță 
agenția V.N.A.

La Bruxelles au început- 
miercuri, convorbirile între reprezen
tanții Comisiei C.E.E. și o delegație 
economică americană, destinate exa
minării perspectivelor relațiilor co
merciale

N. S. 
vizitei 
nistrul 
terne, 
marți seara, un 
luat parte Leif Granli, președintele 
parlamentului, Dagfinn Vaarvik, mi
nistrul de externe, Peter Svenne- 
vig, secretar de stat la M.A.E., Thor 
Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei Ta 
București, funcționari superiori 
Ministerul Afacerilor Externe, 
meni de afaceri norvegieni.

în Norvegia, 
al
Macovescu, a oferit 
dineu, la care au

în 
oa-

reciproce.

Phenian, s_a deschis- 
dimineață, cea de-a 5-a 

convorbirilor dintre delega-

în cadrul dineului, miniștrii de ex
terne ai celor două țări și președin
tele parlamentului norvegian au 
rostit scurte alocuțiuni, reflectînd 
dorința reciprocă de dezvoltare a re
lațiilor româno-norvegiene în diferite 
domenii.

★
în aceeași zi, ministrul român a 

ținut o conferință de presă, la care 
au participat numeroși ziariști din 
capitala Norvegiei.

Lucrările unui seminar 
napOnal av*nd ca tem& îmbună
tățirea condițiilor de locuit în mediul 
rural s-au deschis la Alger, în pre
zența președintelui Consiliului Re
voluției, Houari Boumediene. Vor fi 
examinate problemele privind con
struirea celor 1 000 de așezări agricole 
moderne, prevăzute pentru o primă 
etapă, în cadrul programului de inte
grare a regiunilor rurale în ansam
blul procesului de dezvoltare a țării.

Noii căpitani regenți ai 
Republicii San Marino, pen’ 
tru semestrul 1 aprilie—30 septem
brie 1973, au fost numiți marți de 
Marele Consiliu General al tării. Ei 
sînt Francesco Maria Francini. de- 
mocnat-creștin, care a mai ocupat 
o dată funcția de regent, și Primo 
Bugli, Socialist, aflat acum la a treia 
regentă.

r
TOKIO

La
miercuri 
rundă a 
țiile societăților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și din Coreea de 
Sud. Participanții continuă exami
narea principiilor de bază. in. ve
derea abordării agendei de lucru și 
a primului punct referitor la cău
tarea adreselor membrilor familiilor 
care trăiesc despărțiți în Nord și in 
Sud.

Ca urmare a grevei mun
citorilor tipografi, pu^wie 
britanice „Daily Mirror" și „Spor
ting Life" nu au apărut miercuri. 
Greviștii revendică 
condițiilor de muncă

îmbunătătirea 
și viată.

Președintele Columbiei, 
Misael Pastrana Borrero, a decla
rat oficial că guvernul său își va 
asigura, intr-un viitor apropiat, o 
participare majoritară în cadrul în
treprinderilor străine angajate în 
exploatarea zăcămintelor de aur și 
platină din tară.

•k

în dimineața zilei de miercuri 
încheiat vizita oficială a ministrului 
afacerilor externe al României, George 
Macovescu, în Norvegia. La plecare 
au fost prezenți, pe aeroportul For- 
nebu, din Oslo, ministrul afacerilor 
externe, Dagfinn Vaarvik, ambasado
rul Norvegiei la București, Thor 
Broodtkorb, alte persoane oficiale.

★
După cum s-a anunțat, în timpul 

șederii sale în Norvegia, ministrul 
afacerilor externe român a fost pri
mit de Maiestatea Sa regele Olav al 
V-lea, căruia i-a transmis un mesaj 
de prietenie din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, urări de fericire și 
prosperitate pentru poporul norve
gian. La rindul său, regele Norve
giei, mulțumind pentru acest mesaj, 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de să
nătate și fericire, iar poporului român 
— succese și prosperitate.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a avut întrevederi cu președin
tele Parlamentului norvegian, Leif 
Granli, și cu nrimul ministru al Nor
vegiei, Lars Korvald. între ministrul 
afacerilor externe al României și mi
nistrul afacerilor externe al Norve
giei au avut loc convorbiri oficiale, 
care s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de cordialitate' și înțelegere recipro
că. Convorbirile s-au referit la evo
luția relațiilor bilaterale, ca și la pro
bleme internaționale de interes co
mun, subliniindu-se îndeosebi pro
gresele pe calea destinderii, secu
rității și cooperării în Europa. Apre
ciind progresele înregistrate în do
meniul relațiilor economice, cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea cu-

s-a
★

noașterii șl valorificării multiplelor 
posibilități pe care le oferă economii
le celor două țări în vederea sporirii 
schimburilor comerciale și dezvoltă
rii cooperării economice. Cele două 
părți s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru amplificarea relațiilor cultu- 
ral-științifice, în care scop au conve
nit să înceapă negocieri în vederea 
încheierii unui acord cultural.

Partea română a informat partea 
norvegiană în legătură cu hotărîrea 
guvernului român de a deschide o 
ambasadă la Oslo și de a acredita un 
ambasador -român cu reședință per
manentă în capitala Norvegiei, hotă- 
rîre salutată de partea norvegiană. 
Guvernul norvegian va analiza în 
mod pozitiv înființarea unei misiuni 
diplomatice la București.

Apreciind rezultatele pozitive în
registrate la lucrările reuniunii pre
gătitoare de la Helsinki, cei doi mi
niștri au exprimat speranța că, în 
cursul lunii iunie, anul curent, vă fi 
convocată Conferința general-euro- 
peană pentru securitate și cooperare 
în Europa.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi în legătură cu problema 
reducerii nivelului forțelor armate și 
armamentelor în Europa.

Apreciind utilitatea și caracterul 
fructuos al schimburilor reciproce de 
vederi, cele două părți au hotărît să 
continue consultările în problemele 
de interes comun. Ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu, a in
vitat pe ministrul afacerilor exte rie, 
Dagfinn Vaarvik, să facă, împreună 
cu soția, o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data urmind să fie stabilită pe cale 
diplomatică.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

Front parlamentar comun
al partidelor opoziției

După cum s-a re
latat, cele patru par
tide politice japoneze 
aflate în opoziție, par
tidul socialist, partidul 
comunist, partidul 
social-democrat și par
tidul Komeito, au 
hotărît să acționeze in 
parlament în cadrul 

front comun.unui
După aprecierea zia
rului ..
SHIMBUN", calea spre 
formarea frontului co
mun al tuturor parti
delor opoziției a fost 
deschisă, în primul 
find, datorită atitudinii 
de cooperare manifes
tată de comuniști.

Frontul comun al 
poziției a fost creat 
baza unei strategii 
nice, elaborată de se
cretarii generali ai ce
lor patru partide, a- 
vînd ca obiective ime
diate următoarele 
puncte : revizuirea bu
getului pe anul fiscal 
viitor, apărarea cetă
țenilor de efectele ne
gative ale supraeva
luării de facto a yenu
lui, opoziția față de 
proiectul de lege pri
vind majorarea costu
lui transportului pe 
căile ferate, ca și față 
de proiectul de majo
rare a cotizațiilor pen
tru asigurările sociale, 
îmbunătățirea siste
mului de pensii, mă
suri pentru a se pune 
capăt speculei cu anu
mite mărfuri.

Totodată, socialiștii 
și comuniștii s-au în
țeles să coopereze pe 
baze bilaterale și in a- 

V

„YOMIURI

o- 
in 
u-

fara parlamentului, 
într-un șir de acțiuni 
de masă, inclusiv pen
tru alegerile locale 
programate pentru a- 
cest an, cu precădere 
pentru adunarea re
prezentativă a orașului 
Tokio.

Presa niponă consi
deră că alinierea opo
ziției într-un 
parlamentar i 
constituie un 
ment politic cu 
mai important cu 
intervine tocmai 
momentul cînd lucră
rile Dietei se concen
trează asupra unor 
proiecte de legi de 
larg interes public. 
Dacă pină anul trecut 
P.L.D. reușea adesea 
să atragă pe social- 
democrați și chiar par
tidul Komeito de par
tea sa și să imprime 
dezbaterilor cursul do
rit, acum situația este 
schimbată. Cîștigurile 
substanțiale obținute 
de comuniști la ulti
mele. alegeri, poziția 
nou dobîndită ca al 
doilea partid al opozi
ției potrivit numărului 
de mandate (după so
cialiști), orientarea 
mai spre stingă a Ko
meito, în fine mlădie
rea atitudinii social- 
democraților, toate a- 
cestea au creat o si
tuație nouă. In ciuda 
anumitor deosebiri, i- 
nerente, între punctele 
de vedere ale partide
lor opoziției, coopera
rea dintre ele a deve
nit posibilă tocmai 
pentru că acest lucru

front 
comun 
eveni- 

atit 
cit 
in

se impune ca una din 
cerințele fundamen
tale ale unor sectoare 
din cele mai largi ale 
opiniei publice.

Desigur, dispunînd de 
majoritatea parlamen
tară, guvernul ar pu
tea să treacă prin Die
tă anumite proiecte de 
legi, în pofida opozi
ției, dar dezbaterile a- 
prinse care ar putea 
avea loc s-ar răsfrîn- 
ge negativ pe plan e- 
lectoral asupra P.L.D., 
în perspectiva alegeri
lor parțiale pentru 
Camera consilierilor 
(superioară), unde dis
pune de o majori
tate de numai zece 
locuri. „Liberal-demo- 
crații, scrie 
TIMES", se 
dacă pierd 
tea în alegerile din 
anul viitor pentru Ca
mera consilierilor, nu 
va mai fi posibilă 
menținerea unui re
gim liberal-democrat 
stabil, chiar în con
dițiile actualei majori
tăți din Camera 
prezentanților".

în cercurile politice 
și de presă de 
consideră că 
parlamentar constituie 
an prim pas, dacă nu 
spre o cooperare 
nerală a opoziției 
viitoarele alegeri, 
puțin spre un I 
comun electoral i 
comuniști și socialiști, 
în alegerile parțiale 
pentru Camera consi
lierilor.

„JAPAN 
tem că 

majorita-

re-

aici se 
frontul

ge- 
i în 

cel 
front 
între

Fl. TU1U

LONDRA

„Carta albă11 privind 
viitorul Irlandei de Nord

Atenția presei londo
neze din aceste zile se 
concentrează asupra 
„Cărții albe" a guver
nului englez privind 
viitorul constituțional 
al Irlandei de Nord, 
document dat publici
tății marți după a- 
miază. Secretarul de 
stat pentru Irlanda de 
Nord, William White
law, a declarat că a- 
cest document, care va 
fi supus dezbaterilor 
Camerei comunelor la 
28 martie, reprezintă 
„un pas înainte". Po
trivit textului, urmea
ză să se procedeze la 
o reconsiderare fun
damentală a rolului 
Stormontului (parla
mentul nord-irlandez), 
dominat pină acum de 
cercurile protestante 
de dreapta, a căror 
politică de-a lungul a 
cinci decenii a stîrnit 
serioase nemulțumiri 
in rindul unei mari 
părți a populației, in 
special a celei catolice, 
într-un mod indirect, 
și numai intr-o oare
care măsură ar urma 
să înceteze și contro
lul guvernului de la 
Londra asupra Irlan
dei de Nord, instituit 
cu mai bine de un an 
de zile in urmă. Prin 
Carta albă se prevede 
că Irlanda de Nord va 
avea „un grad mai 
mare de autoguvernare 
decit oricare provincie 
britanică". In acest 
scop, ea urmează să 
dispună de o adunare 
compusă din 80 de 
membri, aleși după

principiul reprezentă
rii proporționale (prin
cipiu introdus acum 
pentru prima dată in 
această provincie). A- 
dunarea nord-irlan- 
deză și organul execu
tiv ce va fi creat vor 
avea responsabilități 
mult mai reduse ca 
înainte. Asigurarea or
dinii publice revine 

.secretarului de stat 
pentru Irlanda de 
Nord, care va fi un 
membru al guvernului 
britanic. Trupele en
gleze vor fi menținute 
„atîta timp cit va fi 
necesar". Irlanda de 
Nord rămine in con
tinuare o parte a Ma
rii Britanii și va fi re
prezentată in parla
mentul de la Londra 
de 12 deputați. Acest 
parlament rămine răs
punzător pentru deci
ziile importante pri
vind provincia.

„Carta albă" aduce 
citeva noutăți, printre 
care promisiunea e- 
laborării unei „Car
te a drepturilor o- 
mului — care se 
înscrie printre re
vendicările majore 
ale cercurilor progre
siste din Irlanda de 
Nord. Scopul acestei 
„Carte", scrie ziarul 
„GUARDIAN", va fi 
„de a declara ilegale 
orice fel de discrimi
nări". De asemenea, 
se preconizează că 
Londra va acorda Ir
landei de Nord un a- 
jutor mai substanțial 
pentru redresarea eco
nomică a acestei re

giuni, eea mai slab 
dezvoltată din Marea 
Britanie, cu un șomaj 
ridicat.

Marea majoritate a 
comentatorilor expri
mă speranța că noua 
„Cartă albă" „va oferi 
baza pentru reglemen
tarea problemei nord- 
irlandeze" („FINAN
CIAL TIMES"). Sa 
formulează insă și u- 
nele îndoieli, mai ales 
ca urmare a declara
țiilor unor cercuri ex
tremiste din Ulster, 
care s-au declarat de
cise „să se opună prin 
orice mijloc" traduce
rii in viață a prevede
rilor acestui document. 
După cum subliniază 
„TIMES", numeroase 
sectoare și organiza
ții nord-irlandeze nu 
și-au exprimat deo
camdată nici un fel de 
opinie, motivind că 
„au nevoie de mai 
mult timp pentru o 
studiere atentă". în
cepe. așadar, o perioa
dă în cursul căreia se 
așteaptă să se crista
lizeze pozițiile, să se 
stabilească cine sînt 
acei „oameni rezona
bili" și acele „cercuri 
moderate", la care face 
apel „Carta albă", in 
așa fel, incit această 
provincie să-și găseas
că, în cete din urmă, 
calmul de care are 
nevoie pentru înain
tarea pe calea pro
gresului economic și 
social-.

N. PLOPEANU
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