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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
a delegației Partidului Socialist 

Desturian din Tunisia

Intro atmosferă de Entuziasm tineresc, de atașament fertil® 
pentru patrie si partid, in prezenta tovarășului Niceiae Ceausescu, 

s au deschis lucrările celei de a IK-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România

In prezenta tovarășului' Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, s-a deschis, vineri dimineața, la Palatul Marii Adunări Naționale, cea de-a IX-a Conferință a U- niunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, eveniment cu profunde și multiple semnificații în viața studențimii, a întregului tineret din patria noastră.Lucrările conferinței au Ioc în atmosfera de muncă însuflețită a poporului nostru pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, sub semnul angajării depline a stu-' denților țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — in înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere socială și politică ce ic revin pentru a deveni cadre de nădejde ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului in România. Timp de dquă zile, forumul organizației tineretului studios, va dezbate o sferă largă de probleme care privesc imprimarea u- nui profund conținut revoluționar întregii activități a uniunii, corespunzător exigențelor zilelor noastre, în spiritul indicațiilor secretarului general -ăl partidului privind creșterea rolului ei in viața universitară a țării și 
a conțribuției la perfecționarea 'învățămîntului superior, mai strînsa sa legare cu cercetarea și producția, la pregătirea profesională și educația comunistă 
a studenților.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat — Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- fin, Ilie Verdeț, Emil Drăgăn’es- cu, Janos Fazekas, Leonte Rău- tu, Gheorghe Stoică, ȘtefanVoitec, Cornel Burtică. Ștefan ..Andrei —, este salutată cu entuziaste aplauze. Sute de studente și studenți. aflați în fața Palatului Marii Adunări Naționale. ovaționează îndelung, intonează imnul „Partid, ne. ești slăvit conducător", dau glas profundelor lor sentimente de recunoștință pentru grijă pe care partidul o acordă tineretului studios, dezvoltării șt, perfecționării învățămîntului' universitar, pentru prețuirea și încrederea de care se bucură tî- năra generație.în aceeași atmosferă însuflețită, conducătorii partidului și statului sînt întimpinați la intrarea In sală. Minute în șir se scandează „Ceaușescu— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu și studenții".în sală se află delegați ai studenților din întreaga țară și un mare număr de invitați — reprezentanți ai conducerilor unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, secretari ai unor comitete de partid, rectori ai instituțiilor de învățămînt superior, academicieni, activiști de partid și de stat, cadre didactice, studenți fruntași la în-
(Continuare in pag. a VH-a)

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a vă adresa vouă, participanților la cea de-a IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, tuturor studenților din patria noastră, un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, a guvernului și a mea personal. (Aplauze puterni
ce, prelungite).Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România — forul democratic al studențimii — are menirea să facă bilanțul activității desfășurate în perioada care a trecut de la conferința precedentă, să analizeze în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată in vederea înfăptuirif-sarcinilor puse de partid privitul ridicarea nivelului de pregătire de specialitate și politică a tinerei generații studențești, și, totodată, să stabilească măsurile necesare în vederea îmbunătățirii în continuare a activității asociațiilor, a creșterii rolului lor în formarea profesională și politică a întregii studen- țimi, în activitatea generală a tinerei generații din România.După cum se știe, îh ultimii ani, în institutele de învățămînt din țara noastră s-a desfășurat o intensă activitate de perfecționare a organizării și de ridicare a conținutului învățămîntului, de legare mai strîn'să a acestuia cu cercetarea și producția.Se poate afirma că. pe acest drum, s-au obținut deja o serie de rezultate pozitive — deși trebuie spus că sîntem de abia la primii pași. Trebuie să acționăm în continuare cu toată fermitatea și energia pentru a obține o legare organică a întregului proces de învățămînt cu cercetarea și producția, aceasta constituind una din condițiile esențiale pentru progresul învățămîntului românesc, 'pentru dezvoltarea generală a țării noastre pe calea socialismului și comunismului. Se poate aprecia că în această perioadă asociațiile studențești au desfășurat o activitate intensă, au adus o contribuție activă la realizarea sarcinilor privind perfecționarea procesului de învățămînt. Rezultatele obținute de absolvenții institutelor noastre de învățămînt demonstrează cu prisosință aceasta.De asemenea, asociațiilor studenților comuniști le-a revenit sarcina de a desfășura o largă activitate educativă. Sub conducerea organizațiilor de partid ele au adus o însemnată contribuție la formarea

conștiinței socialiste, la ridicarea nivelului de cunoștințe generale al tuturor studenților.în toți acești ani studenții au fost prezenți la toate marile acțiuni întreprinse de partid, au participat la lucrările de pe marile șantiere industriale și agricole, a- ducînd o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a țării noastre. Studențimea poate, deci, spune că este participantă activă, împreună cu întregul popor, la tot ceea ce se înfăptuiește în patria noastră și că, prin contribuția ei activă, alături de clasa muncitoare, sub conducerea partidului, pune cîte ceva din entuziasmul și elanul tineretului la temelia făuririi societății ’socialiste multilateral dezvoltate . în România. (Aplauze ptiieriiitic. prehîti'giie).Aș dori, la această conferință,1 să menționez activitatea intensă, multilaterală, desfășurată de cadrele didactice din institutele de învățămînt superior, care acționează activ atît în direcția bunei pregătiri profesionale a studenților, cît și pentru integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidului nostru în acest important sector de' activitate. Doresc, de aceea, ca de la această tribună, să adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese tuturor cadrelor didactice din învățămîntul superior din patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, adresez cele mai călduroase felicitări tuturor, studenților din România, organizațiilor lor comuniste — și le doresc succese tot mai mari în întreaga lor activitate. (Aplauze puternice, îndelung repetate).
Dragi tovarăși,Apreciind rezultatele bune obținute pînă acum, nu pot să nu menționez că în organizarea și desfășurarea activității din institute și universități, a însuși procesului de învățămînt. mai sînt o serie de lipsuri și neajunsuri. De aceea, pornind de la marile sarcini puse de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului cu privire la dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii în patria noastră, este necesar să se acționeze cu hotărî- re pentru lichidarea acestor lipsuri, pentru îmbunătățirea întregii activități de perfecționare a. învățămîntului românesc. în centrul acestor preocupări trebuie să stea în continuare integrarea organică

a învățămîntului cu cercetarea și producția. Pornind de la rolul tot mai important pe care îl are știința ca factor al dezvoltării producției ( materiale și a întregii societăți, este necesar să ne preocupăm permanent ca formarea noilor generații de intelectuali a; patriei noastre să țină seama de cerințele pe care le pune dezvoltarea societății socialiste românești, revoluția tehnico-științifică contemporană.Tineretul, studenții trebuie să-și sporească exigența față de ei înșiși, muncind cu sîrguință pentru însușirea a tot ce este mai valoros, mai înaintat în tehnica și știința contemporană, pentru a se pregăti temeinic și a putea astfel aduce mîine o contribuție tot mai activă, în tbate domenîiTe''den’cTTvitătef la progresul României socialiste, la ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare al întregului nostru popor.Este necesar ca la baza întregii activități a învățămîntului nostru, a asociațiilor studenților comuniști să stea materialismul dialectic și istoric, concepția cea mai înaintată despre lume și viață, care dă perspectivă, orizont și a- sigură progresul general al omenirii. (Aplauze puternice, prelungite).Dispunem de o puternică forță, atît umană cît și materială, în a- cest domeniu — și ne putem exprima convingerea că în următorii ani învățămîntul superior din patria noastră va parcurge o e- tapă importantă pe calea perfecționării sale, că la viitoarea Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților ■ Comuniști vom. putea constata că s-au obținut succese remarcabile în înfăptuirea sarcinilor puse de partid în fața învățămîntului în România. Cu această convingere, sper că conferința voastră, la care participă și cadrele didactice, va elabora și măsurile în această direcție. (Aplauze 
puternice).E necesar să înțelegeți, tovarăși — și mă adresez atît cadrelor di- ' dactice,. cît și studenților și organizațiilor lor — că înfăptuirea dezideratului pus de Congresul al X-lea și Conferința Națională, de integrare a învățămîntului cu producția și știința, presupune nu o acțiune formală, nu de a lua mă- , suri sporadice, de a iniția la zile mari' unele acțiuni de participare Ta activitatea de producție, ci de a face în așa fel îricît întregul proces de învățămînt să fie axat pe cercetare și producție, pentru ca realmente tînărul de astăzi, viito

rul intelectual de mîine, să poată căpăta atît cunoștințele teoretice, cît și cele practice care să-i permită, după terminarea anilor de studii, la intrarea sa în producție, să se încadreze imediat și nemijlocit în acțiunea generală a întregului popor de dezvoltare multilaterală a țării. Numai așa se va putea spune că acest deziderat, a- cest obiectiv esențial pentru dezvoltarea învățămîntului va fi realizat. Am convingerea că voi veți acționa cu toată fermitatea, veți face totul pentru a realiza în acest fel integrarea învățămîntului cu producția și știința. .(Aplauze puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu-P.C.R."). Nu doresc ca la această conferință să adresez critici — dar nu pot să nu menționez 'PS11 Jîn această •' direcție1- ne mișcăm foarte încet. De aceea mă (.adresez studențimii, vouă, reprezentanților studenților adunați aici, de a lua voi înșivă în mîini realizarea acestei sarcini puse de partid și guvern. Așa a acționat întotdeauna tineretul — a fost în primele rînduri 1 Eu am o mare încredere că tineretul român, studențimea noastră va acțjona ca un sprijin de nădejde al partidului în toate domeniile, inclusiv în perfecționarea învățămîntului. (A- plauze puternice, prelungite. Se scandează : „Ceaușescu și studenții").îmi amintesc de studențimea de acum 40 de ani cînd eu am intrat în rîndul U.T.C.-ului și în partid, de spiritul revoluționar al studenților comuniști de atunci. Unii sînt prezenți aici — alții, din păcate, ca Grigore Preoteasa, nu se mai află printre noi. Dar aș dori ca această coincidență să în- semne un îndemn de a imnrima un spirit mai revoluționar în întreaga voastră activitate, Să înțelegeți că a fi comunist, a fi student comunist înseamnă a fi revoluționar. a fi întotdeauna pentru tot ceea ce este nou, a fi permanent pentru .înlocuirea .vechiului care nu mai corespunde necesităților, pentru reînnoirea, pe baza materialismului dialectic și istoric, deci pe cale revoluționară, a societății-. Noi construim socialismul. sîntem revoluționari și per-, manent trebuie să rămînem revoluționari, dacă dorim victoria comunismului în România ! Aceasta cerem noi studențimii, intelectualității de mîine a patriei noastre 1 Sîntem convinși că veți face

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co- murîist Român, a primit, vineri după-amiază, delegația Partidului Socialist Desturian din Tunisia, condusă de Habib Chatti, membru al C.C. al P.S.D., directorul Cabinetului președintelui Republicii Tunisia, Habib Bourguiba, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită prietenească în țara noastră.Au fost de față tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, membru supleant al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Stelian Grindeanu, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Cu acest prilej, conducătorul delegației P.S.D. a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Tunisia, Habib Bourguiba, împreună cu urări de fericire personală, iar poporului român noi succese în dezvoltarea sa social-economică.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul săiu, președintelui Habib Bourguiba, un salut cordial, urări de sănătate, iar poporului tunisian, prosperitate și progres.întrevederea a prilejuit un schimb de informații asupra principalelor probleme care se află în, centrul activității și. preocupărilor Partidului Comunist Român și ale Partidului Socialist Desturian, ale dezvoltării relațiilor dintre cele două partide, țări și popoare, precum -și un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale si-, tuației internaționale actuale.în acest cadru, s-a subliniat

faptul că în ultimii ani raporturile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Tunisia, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Desturian au cunoscut o evoluție pozitivă, ascendentă. în același timp, s-a menționat că există largi posibilități de ’ extindere și adîncire, în diverse domenii, a acestor raporturi în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale, în legătură cu aceasta, s-a exprimat hotărîrea comună de a întări raporturile dintre cele două partide, de a activiza în mod deosebit cooperarea economică, pe baza interesului reciproc, în spiritul înțelegerii și convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Habib Bourguiba.în cursul convorbirii s-a subliniat că în numeroase probleme internaționale pozițiile celor două țări sînt comune sau foarte apropiate. în deplin consens, s-a relevat necesitatea promovării în raporturile dintre state a unor relații de tip nou, întemeiate pe principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, continuarea eforturilor în vederea întăririi cursului spre destindere și colaborare, a rezolvării pe calea tratativelor a problemelor litigioase dintre state.S-a apreciat că vizita delegației Partidului Socialist Desturian va contribui la impulsionarea și lărgirea colaborării multilaterale ro- mâno-tunisiene.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.
Prinde viață structura nouă,
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Citiți în pag. a IV-a relatările reporterilor noștri des
pre aplicarea Decretului privind stabilirea normelor 
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MĂSURI ENERGICE

PENTRU PREVENIREA INUNDAȚIILOR 
SI BĂLTIRII APEI PE OGOARE

ÎN PAGINA A VI-A

80 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI SOCIAL
DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN ROMÂNIA
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(Continuare în pag. a HI-a) Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace PRAGAStimate tovarășe Svoboda,.Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea consacrată înfloririi Republicii Socialiste Cehoslovace.îmi exprim și cu acest prilej convingerea că. în spiritul întîlnirii și convorbirilor fructuoase pe care le-am avut recent la Praga, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor român și cehoslovac, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

- al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

DJAKARTARealegerea dumneavoastră în calitate de președinte al Indoneziei îmi oferă ocazia să transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succese în înalta dumneavoastră misiune.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și Indonezia se vor dezvolta în viitor în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Paw! PUNTEA 
pensionar, 
str. Frunze nr. 55, 
Craiova

Scrisori î.n care se solicită ca în proiecte dc lege să se

APTUL

Cinci ani

noapte!

Zece a-
Noul hotel ,/Continental din Timișoara

de

Memoria

administrarea fondului de

PREDOMINANT - POZITIVUL
Unde-s'

I

LUATdin
si Sociale a României

ACEEAȘI SITUAJIE!! ca

în folosință titularului con- de închiriere, soției, copii-

de folosință în- frigider. aragaz, necesită eforturi din partea aces-
o fam.i- salariati pe baza membru

memoriei și- miliția ! Tină- Mircea Țăran, două fîșuri, o și un ceas deș-

ospătarului

se referă la cele mai echipele ce- fac cu res- datoria, ac-

corespondentuluiI FLOREA VILCU comuna Sălătînccl, „Ar fi

fara...

CUNOȘTINȚĂ Șl MĂSURI

DE ÎNDREPTARE". 1N MARTIE:

Broștcril — Judfițiil Sti- în legătura eu 'instrui- țeneștl eara, verifică unl- eeava. Titanii -- județul insîifiripntă n P-Ahi ■'

IN DECEMBRIE: „

nale. Acum îl așteaptă a tea.

DIVERS

Dan Grigoraș, în virstă de 30 
de ani, excavatorist in cadrul 
șantierului I.C.H. Olt, se află 
de citeva luni sub observația 
medicilor specialiști. Cauza 2 
De peste 5 ani de zile, D. G. nu 
poate dormi. In ciuda faptului 
că, de atîta vreme, dedică ore
le de somn diverselor treburi 
gospodărești, zilnic, el se pre
zintă la lucru odihnit și mun
cește cu un randament cu ni
mic mai prejos decit al celor 
mai buni constructori ai hidro
centralei de la Rm. Vîlcea.

Eveniment la maternitatea 
din Alba Iulia. Internată aici 
zilele trecute, Leontina Toacă 
din Zlatna, str. Doinei nr. 47, 
distinsă cu titlul de mamă eroi
nă, a născut o fetiță in greuta
te de 4;1 kg. Este al zecelea co
pil al său. Pentru îngrijirea 
copiilor, familia Toacă primește 
lunar alocații în valoare 
1 500 lei.

Virgil Pînzaru, ospătar la restaurantul din stația C.F.R. Sighișoara, își amintește următoarea scenă petrecută In ziua de 13 noiembrie 1972. La o masă luase loc o femeie care călătorea de la Sovata spre București. După numai câteva minute, a intrat în local un tînăr care și-a pus scurta în cuier, lîngă haina de piele a clientei amintite. în momentul cînd în gară a intrat un tren accelerat, tânărul respectiv a luat haina de piele și s-a făcut nevăzut'. într-.una din zilele trecute, tânărul cu pricina, a reapărut în același local. De cum l-a văzut, ospătarul V. P. 
a derulat filmul a chemat urgent rul se numește Avea asupra sa căciulă de damă teptător. Are 6 condamnări penale. Acum îl așteaptă a șap-

cosarii ?La fabrica de confecții „Flacăra" din Cluj avea loc o ședință la care erau prezinți circa 80 de salariați. Deodată, _u- nora dintre ei li s-a făcut rău. . Intrată în alertă, salvarea a transportat de urgență la spital 15 persoane, care acum sint - - ■ cesala avea oxid așa mai ________r defect de mai bine ’ de un an de zile. De ce nu a fost reparat la vremea cuvenită ? Nu erau coșari prin partea locului ?

în afară de orice pericol, se întîmplase ? Soba din în care se ținea ședința coșul înfundat și emana de carbon. De reținut că, după cum ne semnalează mulți cititori, coșul era
Tutun și... 
puțintică 
răbdareDe citva timp, fumătorii 

Tîrgoviște începuseră să crea
dă că mai degrabă ar putea 
să-și procure cite o piatră se
lenară decit... un pachet de ți
gări cu filtru din tutunuri fine. 
Drept pentru care, la sesizările 
lor, organele de resort au pur
ces pe urmele țigărilor fine pri
mite de filiala I.C.R.A. Tirgo- 
viște. Rezultatul ? Deocamda
tă s-a stabilit că gestionara 
Elena Ene le vindea direct din 
depozit pe sub mină. Ce va 
urma se știe. Pe lingă tutunul 
vindut in acest mod, mai tre
buie doar... puțintică răbdare !

După 6 ani 
de cercetăriS-a întîmplat în noaptea de 

2 ianuarie 1967. în jurul unei mese la restaurantul „Podu- Roș" din Iași se aflau patru persoane : Viorel Fîntînaru, Elena Rotaru, Nicolae Bararu și Vasile Cașcaval. La un moment dat, V. F. și E. R. s-au ridicat și au plecat. Dar abia ajuns în stradă, V. F„ atacat prin surprindere de un individ cate i-a aplicat două lovituri de cu|it, a încetat din Autorul crimei, în ciuda cetărilor întreprinse, n-a fi depistat. Atît E. R., ceilalți doi comeseni au nut că nu știu cine a săvîrșit o asemenea faptă. Cu toate a- cestea, dosarul n-a fost clasat. Și adevărul a ieșit la iveală. în urma probelor adunate și a declarațiilor date recent de Elena Rotaru și Nicolae Bararu stabilit că autorul crimei Vasile Cașcaval. Trimis în fața instanței de judecată, acesta a fost condamnat la 19 ani închisoare.

viață. cer- putut cit și susți-

s-a era

Opinii și propuneri ale cititorilor
• în legătură cu stabilirea cuantumului chiriei, cred că ar fi indicat să se modifice textul art. 28 din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ, in sensul că in locul „salariului tarifar lunar sau pensia chiriașului" să se introducă „venitul mediu pe fiecare membru de familie". Nu mi se pare echitabil ca. un salariat oare are. să zicem, un salariu de 2 000 lei și o familie compusă din 4 persoane (soția fiind casnică), să plătească aceeași chirie ca și cel ce locuiește în.tr-un apartament asemănător și are un număr egal de persoane in familie, dar sânt doi salariați (soțul avînd, de pildă, tot 2 000 Iei salariu, iar soția 1 800 lei).Corespunzător acestei propuneri ar urma să se modifice și prevederile art. 31, și anume : „Calculul chiriei pentru locuința ocupaită de lie în care simt mai mulți sau pensionari se va face venitului mediu pe fiecareal. familiei, rezultat din salariile sau v"-''' ■'.vile acestora".

D. D AV1ȚO1U
str. Victoriei, bl. nr. 2, 
Tg. Jiu• La ant. 15, din proiectul Legii privind locuințe, se prevede că locuința se atribuie..........................tractului lor și părinților soților, întreținuți de «aceștia. In practică pot fi înitîlni.te și alte situații. Pentru a se evita confuziile, propun să se adauge un alineat acestui articol prin care să se explice clar ce se înțelege prin familie, în sen-spl legii de fată. De asemenea, la cap. IV — stabilirea și plata chiriei — propun să se prevadă mai în funcție cuantumul multe trepte de venituri, de care să se stabilească chiriei.

PlntiHe NASIE 
str. 23 August nr. 29, 
lași|- o E’roiecțul Legii privind dezvol- I :tarea construcției de locuințe1 nu conține nici un articol din. cațe să se desprindă modul de rezolvare a' situației create prin punerea în vînzare a unor apartamente din fondul locativ de stat. în care locuiesc împreună doi sau mai multi locatari principali, cu dependințe comune. Consider că legea trebuie să prevadă intr-un text și această situație care în practică, din cauza imperfecțiunii legii, a dat naștere la multe anomalii și procese.

Inq. N. DRAGAN
Timișoara

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

întrucît consiliul va avea atribuții largi, nu numai în domeniul prognozării dezvoltării economice, ci și în domeniul prognozării dezvoltării sociale a țării și că.. în concepția partidului nostru, făurirea societății socialiste multilateral' dezvoltate înseamnă perfecționarea tuturor laturilor vieții economice, sociale și politice, cred că in lege ar trebui să fie mai pe larg reflectate rolul și competențele consiliului in diferitele domenii ale dezvoltării sociale. Așa, de exemplu, sint cunoscute preocupările partidului, nostru pentru problemele tineretului, cele referitoare la rolul și locul femeii în societatea noastră, pentru problemele legate de rolul și importanta națiunii noastre socialiste, de asigurarea condițiilor de egalitate pentru naționalitățile conlocuitoare ș.a., probleme care nu pot fi omise din prognozarea dezvoltării econo- mico-sociale a tării. în acest spirit, aș dori să fac următoarele propuneri. în primul rind. sint de părere ca din componența Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale să facă parte și membri desemnați de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, de Consiliul Național al. Femeilor și de Consiliul oamenilor muncii aparți- nînd naționalităților conlocuitoare. Apoi, în cadrul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale să existe secții specializate care să se ocupe cu problemele menționate anterior, sau secțiunea prevăzută la litera „1“ a articolului 20 să fie lărgită, inciuzînd și aceste aspecte.
Cont. univ. dr. 
Nicolae NICHITA

★în ce privește studierea problemelor în profil teritorial, credem că ar trebui să se acorde acestui „profil teritorial" și o altă accepțiune decit aceea a unui „teritoriu delimitat administrativ" (comună, oraș, municipiu sau județ). Este vorba de studierea problemelor și pe zone

• Referitor la art. 10. alin. 3, din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ, consider necesar să se prevadă ca tinerii muncitori și /specialiști care se încadrează pentru prima dată în muncă să beneficieze de locuință închiriată din fondul statului timp de 10 ani și nu 5 ani, cum se prevede în proiect. Am in vedere faptul că. în această perioadă, tinerii își satisfac sitaaiuî militar. se căsătoresc, în familie se na.se copii. La toate acestea se mai daugă și cheltuielile pentru procurarea unor bunuri delung-ată (mobilă, radio etc.), ceea ce financiare mai mari fora.
N. HIR1ZAN
salariat la Sucursala județeană 
Argeș a Băncii Naționale

unei locuințe ; practic, pensionarii nu vor putea rambursa împrumutul pe care eventual ar trebui să-1 solicite în acest scop. Pe de altă parte, pentru achitarea chirii majorate ar ieli pra
majoritatea dintre noi, atît ratelor, cit și plata unei constitui cheltu- suplimentare care ar greva asu- bugetului nostru.

Gheorghe CORA 
pensionar, 
strada 1 Mat, nr. 24, 
Cluj

• La art. 30 din proiectul Legii privind dezvoltarea oonstrucției de locuințe este necesar să se introducă un alineat cu următorul conținut-: plata ratelor se suspendă pe perioada în care, după obținerea u- nei locuințe proprietate particulară, persoana a fost încorporată pentru satisfacerea stagiului militar și nu are alte venituri.
Constantin REZEȘ 
str. D. Bolintineanu nr. 5, 
București• în ambele proiecte de lege supuse dezbaterii nu se clarifică situația muncitorilor și altor salariați din domeniul construcțiilor. în acest sens, formulez următoarea propunere : să se prevadă că lucrătorii din construcții nu-și pierd dreptul la spațiul de locuit din localitatea în care își au domiciliul, chiar dacă — datorită duratei marilor șantiere — locuiesc în locuințele puse la dispoziție de șantier, împreună cu familiile, îmi bazez propunerea pe faptul că locuințele din organizarea de șantier sint atribuite doar provizoriu. De asemenea, lucrătorii din construcții ce doresc să-și construiască locuințe proprietate personală să aibă dreptul de a face acest lucru.

Mircea GHERGULESCU 
Grupul de șantiere T.C.i.B. 
Tr. Măgurele® în proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe să se prevadă ca pensionarii să fie exceptați de la obligativitatea de a-și construi sau cumpăra locuințe proprietate personală. îmi întemeiez propunerea pe ' următoarele considerente : Pensia nu are și nici nu poate avea ca destinație o cheltuială pentru investiții de mărimea

ra- co- în sau te-
geografice, acestea cuprinzînd uneori doar un sector dintr-un județ, dar a căror dezvoltare economică și socială depinde de mai multe muri de specialitate (cărora le respund secțiunile menționate art. 20 din proiectul de lege), a unor zone geografice al cărorritoriu depășește limita unui județ, dar a căror dezvoltare — în vederea obținerii eficienței economice — necesită colaborarea județelor respective. Acest mod de a privi dezvoltarea economică și socială a teritoriului reprezintă unul din principiile de bază ale sistematizării teritoriale și a localităților, subliniat la Conferința Națională a partidului — și anume că activitatea de sistematizare a teritoriului trebuie să țină seama de legăturile și influențele reciproce dintre acestea (localități), de necesitatea oorclării strînse a dezvoltării orașelor și satelor cu cea a zonelor în care se află. Cu toate acestea, studierea complexă a unor zone geografice nu și-a găsit pînă acum forul organizatoric de resort căruia să-i trebuiască astfel de studii, deși, fără ele, nu se poate realiza o bună sistematizare teritorială.în concluzie, propun completarea articolului 20 prin crearea unei secțiuni care să se ocupe dc „problemele economice Interjudețcne și interdepartamentale sub aspect teritorial", care ar urma să elaboreze studiile ce vor folosi secțiunii de sistematizare și dezvoltare economi- co-socială a teritoriului.

Conf. univ.
Vera IORDACHESCU 
Facultatea de geologie-geografie 
București

*împărtășind sensul și prevederile de fond cuprinse în acest proiect, aș dori să fac unele observații menite, după părerea mea, să întregească structura organizatorică a acestui organism și, odată cu aceasta, să ușureze activitatea secțiilor de specialitate. Este vorba de crearea unei sec-

•cele două• precizeze mai clar situația pensionarilor ne-au fost adresate și de către Vasile Anastasiu și Ana Onu din București, Cristof lacob din Reșița, 
D. Bogdan din Brașov ș.a.Iată, în acest sens, o altă propunere : La art. 8, din Capitolul II al proiectului Legii privind aministra- rea fondului locativ, referitor la categoriile de cetățeni ce beneficiază de dreptul de a primi locuință din fondul locativ al statului să se menționeze expres și pensionarii. Ar fi indicat, de asemenea, să se prevadă ca din locuințele proprietate de stat, comitetele executive ale consiliilor populare să poată planifica o cotă parte cu destinația expresă de a fi repartizate pensionarilor.

e Consider că avansul minim ce trebuie depus la construirea .sau cumpărarea de locuințe să fie (raportat nu la salariul tarifar cum se prevede în. proiect, ci la venitul mediu lunar pe fiecare membru de familie. începind de la o limită minimă de 1 200 lei.
Adrian BOSCA
Calea Șagului, Bloc B 12, 
Timișoara

o Referitor, la proiectul Legii prî- ivind dgjvc^tarea construcțigj.1 de •locuințe, să se pună de a-cord dispozițiile act 12, alta, ultim, care prevede că Ia eșalonarea construcțiilor de locuințe proprietate personală se vor avea în vedere cetățenii ce au venituri mai mari, cu dispozițiile art. 13, care stabilesc o altă ordine de prioritate la acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală.
Petre BOGDAN 
Bd. 23 August nr. 20, 
Sinaia, 
județul Prahova

țiuni metodologice care să se ocupe de studierea diferitelor metode și tehnici de prognoză și de stabilirea cadrului aplicațional al acestora. Argumentele in sprijinul acestei propuneri nu sint puține. Elaborarea u- nui sistem de indicatori, determinarea cu exactitate a conținutului acestora vor asigura un cadru unitar orientativ activității pe care urmează să o desfășoare secțiunile de specialitate privind întocmirea prognozelor.în continuare, unele observații de ordin redacțional. în cap. I, art. 1, se arată că Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale României are, printre altele, sarcina „...să îndrume Întocmirea proiectului planului național unic..." in timp ce la cap. 11, art. 8, se arată că Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României „...conlucrează cu Consiliul de Miniștri la elaborarea, de către acesta, a proiectului planului național unic..." ; consider necesară, in acest sens, coordonarea termenilor folosiți care prin conținutul lor, evident, diferă.Din studierea proiectului de lege nu rezultă clar, după părerea mea criteriul ce a stat la baza organizării secțiunilor de specialitate. în unele cazuri, acestea au fost create avîn- du-se in vedere criteriul administrativ, in alte Cazuri, criteriul economic. Unele secțiuni se suprapun ministerelor economice, altele grupează activități care se regăsesc intr-o anumită măsură în alte secțiuni. Mă refer Îs „secțiunea pentru bunuri de iar? consum", care, probabil, cuprinde ramurile economice producătoare dc obiecte de consum individual. Deci, criteriul care a stat la baza organizării acestei secțiuni este cel economic. Iată însă că la pct. „f", art. 20, se prevede înființarea „secțiunii pentru agricultură, Industrie alimentară și ape" care are la bază criteriul administrativ. Or, este știut faptul că Industria alimentară produce o bună parte din bunurile de larg consum.
ProS. univ. dr. 
Paraschlv VAGU

a

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scînteii", Lorand Deaki). — Pentru a face față volumului sporit de sarcini și cerințelor mereu crescinde ale numeroșilor săi beneficiari din țară .și de peste hotare, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la „Electromureș" — Tg. Mureș se preocupă de valorificarea complexă a tuturor rezervelor interne, de sporirea continuă a capacităților de producție. La fabrica electrocalorice, de exemplu, se lucrează intens pentru terminarea lucrărilor la instalația de producere a rezistențelor de tub, la reamplasarea a- telierului de presaj și sporirea capacității de producție la radiatoarele electrice cu ulei.acest an urmează să atingă capacitatea nomi- a fabricii de mașini de calcul electromecanice. în acest scop au fost asimilate circa 400 repere, pentru mașina de calcul. în continuare, s-a prevăzut aprovizionarea ritmică cu piese și folosirea atelierului de presă in trei schimburi. Colectivele de muncă ale celor trei fabrici ale întreprinderii „Elec- tromureș" s-au angajat să realizeze în acest an, peste plan, numeroase mașini electromecanice de. calcul, produse electrocalorice în valoare de 10 milioane lei, conductoare electrice izolate in valoare de 25 milioane lei și altele.

DINTRE SUTE DE SCRISORI 
PRIMITE DE LA SATE...

instrui-in mod

sul perfecționării serviciilor este in continuă creștere.

mai con- me- pro- cetă-

controlu! efec- luna decembrie cu care prilej am mai multe nere- ordin gospodă-

nu nesemnalate de corespondenții noș-

ele lipsesc De asemenea, ca membrii de control să să informeze

PROPUNERI

Dacă vă mal amintiți, de la această rubrică semnalam Ia un moment dat că nu primim scrisori de Ia sate și ne puneam întrebarea : ce se întâmplă aici, nu acționează echipele cetățenești 1 Raidul-an- chetă efectuat de corespondenții „Scînteii" in citeva județe și publicat în ziarul din 4 martie a.c. a încercat să dea primele răspunsuri la acea întrebare. Cum intre timp ne-au sosit de Ia sate și scrisori din partea echipelor cetățenești, astăzi revenim asupra tematicii respective, aducind in discuție alte aspecte sesizate de noii noștri corespondenți.
•/„. 'Mi ft'-Printa și, de fapt, apre- cierea : predominantă cuprinsă în scrisorile trimise redacției faptul că in multe locuri tățenești își ponsabilitate ționînd în spiritul Legii de organizare și funcționare a controlului obștesc. Echipele merg pe teren, verificind, ori de cite ori este nevoie, activitatea unităților locale de interes public. Astfel. GII. DRAGOMIRESCU din comuna Pătiriagele, județul Buzău, ne informează că echipele de aici au efectuat pînă acum peste 600 de controale in magazinele sătești, Ia dispensar, în' unitățile de prestări- servicii ale cooperației de consum, la căminul cultural, la cinematograf ș.a. Aceleași vești îmbucurătoare, privind participarea susținută a echipelor cetățenești, le-am primit și din comunele Iiomoriciu — județul Prahova,

păcate toate scrisorile redacție ne-au bune. „Știți de meați scrisori nostru ? — ne MITRU N. MIRON Yoinești Pentru ci la noi controlul obștesc nu acționează. Personal far parte din- tr-o echipă cetățenească, dar legitimația mi-a fosi 'inminată abia ir luna ianuarie 1973. adică... la 8 luni de la intrarea în vine 6. 3-dată cu legitimația mi s-a pus in brațe o broșură ș' mi s-a spus : acum faceți controale. De îndrumai sau de instruit nimeni nu s-a ocupat de noi".Din comuneleBravu — județul Band — JudețulTătulești — județul Olt am primit sesizări asemănătoare, precum că activitatea de control obștesc nu se desfășoară în mod corespunzător. „Consider că slaba participare a echipelor cetățenești de la sate se datorează mai multor cauze, ne scrie VASILE POP din comuna Band — Mureș. Este vorba de : a) alcătuirea lor lefectuoasă ; b) Insuficienta lor instruire și c) dezinteresul manifestai de unii conducători de unități față de activitatea acestor echipe. Să mă explic, prezentînd citeva sxemple din comuna mea deși aceste cauze pot fi Întâlnite și in alte locuri, în ce privește alcătuirea echipelor, inițial fusese cuprinsă într-una din ele

goare a Legii

Iași, Dămienești — județul Bacău, Dor Mărunt — județul Ialomița ș.a. „De Ia început am acționat în ideea că prezența noastră, sfaturile și propunerile noastre constituie un a-
reia insuficientă «'echipelor, am ' primit semnale critice și din comunele Mineciu și Iiomoriciu — județul Prahova, Jariștea — județul Vrancea ș.a. Corespondenții noștri a- rată că activitatea lor ar

CARE ESTE CEA MAI INTERESANTĂ 
PROPUNERE FĂCUTĂ DE ECHIPELE DE 
CONTROL OBȘTESC ÎN SECTORUL DV. 
DE ACTIVITATE ? Așteptăm scrisori pe a- 
ceastă temă de la conducătorii unităților 
controlate.

jutor în activitatea unităților controlate" — ne scrie pensionarul C.F.R. ION MORCOV din satul Iiomoriciu, județul Prahova. Și, la fel ca el — ne-am dat seama din lectura corespondenței primite — gîndesc și ceilalți controlori obștești.

. cîștiga cu mult în eficiență dacă organele locale ale F.U.S., comitetele comunale de partid și consiliile comunale s-ar preocupa de instruirea temeinică a tuturor echipelor. Este, cu alte cuvinte, o invitație făcută tuturor organelor F.U.S. din mediul rural de a reanaliza această chestiune, bineînțeles acolo unde rea echipelor nu 8-a făcut pînă acum corespunzător.în scrisorile trimise redacției, corespondenții noștri fac și numeroase propuneri vizind buna funcționare a trolului obștesc din diul rural. Astfel, ei pun ca din echipele

cwo, vtunica uui- tățile 'cu program intr-un singur schimb să facă parte, cu precădere, pensionari, gospodine, pentru că aceștia pot merge și dimineața în control.' în altă ordine de idei, se sugerează luarea unei măsuri generale pentru dotarea tuturor unităților publice din mediul rural ou registre unice de control, întrucît în prezent, se propune echipelor fie obligați periodic consiliile comunale F.U.S. asupra activității lor, ceea ce i-ar îndemna să meargă mai des pe teren.Deosebit de interesante ni s-au părut și propunerile nostru din i județul Vîlcea : bine ca echipele de control obștesc să fie împuternicite să verifice și modul .cum se folosesc materialele și calitatea lucrărilor ce se execută în comune atît din contribuția bănească a cetățenilor, cit și din fondurile dc stat. In competența controlului obștesc ar trebui să intre și parchetele silvice comunale, ca și activitatea oricărei unități care activează pe teritoriul comunal, chiar sediul ei este parte.Insă, tiu primite la adus vești ce nu pri- din satul seri» DU- din Dîmbovița.

Mlha! Ilfov, Mureș,

contabili: S.E., pentru abia mai tirziu să se constate că această echipă urma să controleze activitatea unităților la care lucrau... fratele, tatăl și soțul contabilei. Nici instruirea controlorilor obștești nu s-a făcut la început corespunzător. Este meritul consiliului județean F.U.S. care a trimis ulterior în comună reprezentanții săi — ca, de altfel, și în alte comune — pentru a ne arăta ce trebuie si controlăm și cum trebuie să controlăm. Desigur, oricit de bine ar fi alcătuite echipele, oricit de bine ar fi ele instruite, succesul activității lor nu poate fi asigurat în totalitate. Mai intervine un element esențial : atitudinea celor controlați. Dacă propunerile■ și observațiile noastre nu sint luate în seamă, apare, firesc, sentimentul - inutilității muncii depuse și treptat mergem din ce în ce mai rar pe teren. Ce imbold poate avea, de exemplu, asupra membrilor echipei noastre atitudinea conducerii cooperativei. de consum locale care, la tuat în 1972 — depistat guli de rcsc. dar extrem de ușor de rezolvat — a scris în registru] de control „Luat la cunoștință și măsuri de îndreptare", pentru ca la controlul din 2 martie a.c. să găsim exact a- ceeași situație ?“.

Spațiul tipograficasupra altor aspecte .. ... _____ ,________ t._tri, dar promitem că asupra problematicii controlului obștesc din mediul rural vom mai reveni. Oricum însă, nu putem încheia fără a sublinia că numărul mare de scrisori primite de la sate ne îndreptățește să credem că participarea echipelor obștești la procesul perfecționării serviciilor publice din mediul rural
permite să ne oprim și

Rubrică realizată de
Mihai IONESCU

Desen de EUGEN TARU

/
Așa cum am mai anunțat cititorii, O 
VIITOARE EDIȚIE A „REGISTRULUI PU
BLIC" VA FI REZERVATA PROBLEMELOR 
PRIVIND ACTIVITATEA UNITĂȚILOR
SANITARE. Așteptăm, de aceea — pe 
lîngă corespondențele obișnuite — ob
servații și, mai ales, propuneri concrete 

pe această temă.
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LUCRĂRILE CELEI DE-A IX-A CONFERINȚE A UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) aceasta, tovarăși ! (Aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,Copferinta - Uniunii Asociații-^ lor Studenților Comuniști are loc la începutul celui de-alj treilea an al planului cin-;' cinai — 1971—1975 — în condițiile în care întregul popor desfășoară o activitate intensă pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al X-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale partidului, în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Vă sînt cunoscute realizările din primii doi ani ai cincinalului, de aceea nu mă voi referi la ele. Pe primele 3 luni ale acestui an, se poate spune că sarcinile planului sînt realizate în' bune condiții. De asemenea, avem succes în toate domeniile de activitate, ceea ce dă garanția că prevederile de plan pe 1973 — an hotărîtor pentru realizarea întregului cincinal — vor fi îndeplinite cu succes.După cum se știe, oamenii muncii și-au luat angajamentul de a realiza cincinalul într-un termen mai scurt. De pe acum, un mare număr de întreprinderi, de județe, de organizații de partid au obținut rezultate remarcabile în această direcție. Avem toate condițiile ca aceste angajamente să fie. înfăptuite cu deplin succes.Avem, de asemenea, rezultate bune și în domeniul agriculturii. Țăranii cooperatori, toți oamenii muncii din agricultură depun eforturi pentru a recupera rămî- nerea în urmă datorită condițiilor climatice din această primăvară, în vederea realizării la timp și în bune condiții a însămîn- țărilor, a îngrijirii culturilor, pentru a putea obține și în acest an recolte sporite.Putem, deci, spune că muncitorimea, țărănimea, inginerii și tehnicienii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăp-,. tuiesc în mod minunat programul elaborat de Congresul .al X-lea și, de Conferința- Națională ale partidului. De aceea, doresc să folosesc’ și acest prilej pentru a adresa cele 

mai calde felicitări și urări de noi succese clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii din patria noastră care, în strînsă unitate, dau viață cu cinste politicii partidului nostru comunist. (Aplauze puter
nice, prelungite).. Odată cu dezvoltarea generală a societății, partidul și guvernul acordă o atenție deosebită realizării prevederilor legate de ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Există toate premisele ca, pe baza dezvoltării producției materiale, să înfăptuim - întregul program de. creștere a veniturilor oamenilor muncii, de construcții sociale, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale întregului nostru popor — și vom face totul ca aceste obiective fundamentale, care constituie însuși scopul întregii activități a partidului nostru comunist, să poată fi înfăptuite cu succes.Conferința Națională a partidului și plenarele Comitetului Central au acordat o atenție deosebită problemelor perfecționării continue, a conducerii întregii activități economice și sociale. Sînt cunoscute măsurile luate în această direcție. S-au creat premisele necesare ca pînă la sfîrșitul acestui an să poată fi înfăptuite prevederile principale pe care le-am stabilit în acest domeniu.Actualmente se desfășoară o intensă acțiune în vederea îmbunătățirii activității organelor centrale ale administrației de stat și ale tuturor centralelor și unităților e- conomice și sociale. Scopul acestor măsuri este de a apropia conducerea de unitățile de bază, de a suprima unele verigi intermediare, de a deplasa în mai mare măsură forțele de specialiști spre producție, acolo unde se hotărăște pînă la urmă soarta dezvoltării generale a economiei țării. Totodată, se are în vedere de a reduce pe ansamblu aparatul funcționăresc, de a elimina o serie de activități birocratice, care devin o frînă în calea progresului general al societății.Noi ne-am propus să făurim o societate avansată — și este limpede că avem nevoie de un aparat de stat bine organizat, suplu, în care birocratismul să fie redus și, dacă se poate, eliminat. Or, este de înțeles că fenomenele care au loc, 

de accentuare a unor forme birocratice, devin pînă la urmă o piedică foarte serioasă în calea înfăptuirii politicii noastre generale și o transformă într-o forță care se ocupă de hîrtii, uită de oameni, de problemele esențiale ale dezvoltării societății. De aceea, reducerea aparatului birocratic, simplificarea lui, apropierea de masele populare constituie o condiție ca acest a- parat de stat necesar să nu se poată rupe de mase, să nu uite de misiunea sa de a servi poporul, de a fi întotdeauna în serviciul poporului. Acesta este pînă Ia urmă scopul esențial al măsurilor pe care le înfăptuim în momentul actual. Toate aceste măsuri au o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea în ritm mai intens a industriei și agriculturii, a științei, culturii, pentru ridicarea bunăstării întregului popor, pentru întreaga activitate de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, care este și trebuie să fie opera poporului însuși, stăpîn deplin pe destinele sale. 
(Aplauze puternice, prelungite).înfăptuirea tuturor hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale impune îmbunătățirea permanentă a activității organelor de partid și de stat, creșterea continuă a rolului partidului în organizarea și conducerea întregii vieți sociale, întărirea continuă a unității sale și a unității întregului popor în jurul său. Trebuie să spunem că partidul își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de forță politică conducătoare, organizînd activitatea întregului nostru popor — și tocmai aceasta explică marile succese pe care le avem în toate domeniile de activitate, atît în politica internă cît și în cea internațională. Crește, de asemenea, rolul statului nostru socialist în conducerea și îndrumarea întregii activități. Toate acestea impun, totodată, sporirea spiritului de răspundere al tuturor cadrelor, al tuturor oamenilor muncii, al fiecărui cetățean, întărirea ordinii și disciplinei, astfel ca fiecare, la locul său de muncă, să-și îndeplinească neabătut sarcinile, misiunea ce-i revine în cadrul diviziunii muncii în societatea noastră socialistă.Pornind de la faptul că societatea socialistă este rodul activității conștiente a poporului însuși, acor

dăm o mare atenție participării tot mai largi a maselor populare, a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea măsurilor și legilor de bază ale societății noastre, la înfăptuirea în viață a tuturor hotărîrilor, creînd, în acest sens, și cadrul organizatoric corespunzător. Dezvoltarea democrației socialiste constituie o latură inseparabilă a activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. După cum cunoașteți, chiar în a- ceste zile întregul popor dezbate o serie de legi și măsuri de importanță deosebită ătît pentru organizarea generală a statului, cît și pentru îmbunătățirea 'condițiilor de viață.Acordăm o atenție deosebită realizării în viață a principiilor eticii și echității socialiste, creării condițiilor corespunzătoare pentru o mai justă și echitabilă repartiție a veniturilor în raport cu muncă și cu rolul pe care fiecare îl are în activitatea socială, combă- tînd cu hotărîre orice manifestări de nesocotire a acestor principii, de parazitism social".Un rol deosebit în întreaga noastră activitate îl are munca po- litico-educativă de ridicare, a conștiinței socialiste a întregului popor, a tineretului patriei noastre, în această direcție, așa cum am menționat, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști îi revin sarcini de mare răspundere, atît în ce privește educarea tineretului, cît și, în general, pentru participarea sa mai activă la întreaga muncă educativă.M-am referit la cîteva din preocupările actuale ale partidului, ale întregului nostru popor, deoarece întreaga voastră activitate se desfășoară și este condiționată de progresul general al societății noastre socialiste. în măsura în care întreaga noastră societate se va perfecționa, își va ridica nivelul de conștiință și de organizare, în aceeași măsură și în activitatea învățămîntuilui, a științei și culturii, în munca ideologică se va obține o autoperfecționare, va crește rolul tuturor acestor domenii în întreaga noastră viață socială. Există deci o strînsă interdependență dialectică între toate aceste domenii de activitate, — ele nu se pot dezvolta decît în mod unitar și armonios. De aici și necesitatea ca învățămîntul — înțelegînd prin aceasta atît corpul didactic, cît și 

studențimea — să participe activ la întreaga activitate care se desfășoară in patria noastră, să acționeze în strînsă legătură ou întregul nostru popor. Numai așa vom putea obține succese deosebite ! Sînt convins că, intr-adevăr, învățămîntul nostru va acționa în continuare într-o mai strînsă unitate cu muncitorimea, țărănimea, cu întregul nostru popor, contribuind astfel la progresul general al patriei noastre socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite). în acest sens, îmi exprim speranța că și organizația voastră va participa mai activ atît la înfăptuirea programului" de perfecționare a învățământului, cît și la întreaga activitate desfășurată de poporul român, £n vederea dezvoltării eco- nomi'co-sociale a țării, a ridicării1 României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație — îndepli- nindu-și astfel rolul său de organizație revoluționară a studențimii.Nu aș dori să.mă opresc prea mult asupra problemelor internaționale, deoarece, la recenta plenară a Comitetului Central, am expus pe larg aceste* probleme. Este de înțeles că, preocupîndu-ne de înfăptuirea politicii interne trasate de Congresul al X-lea, noi nu uităm nici un moment de sarcinile internaționale. Evenimentele, viața au confirmat și confirmă justețea aprecierilor și orientărilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cu privire la activitatea pe plan internațional. România va acționa în continuare cu toată fermitatea pentru a contribui la afirmarea în lume a noilor principii de relații între toate statele, bazate pe deplina egalitate în drepturi. respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și la a- menințarea cu forța în raporturile internaționale.Considerăm că popoarele, masele' populare au un cuvînt tot mai important în viața internațională, că ele trebuie să acționeze tot mai unit pentru â asigura continuarea cursului destinderii pe arena mondială, pentru a se pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, pentru a asigura înfăptuirea în viață a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară.

Desigur, acordăm o mare atenție relațiilor cu toate țările socialiste, extinderii colaborării economice, politice, culturale — aceasta reprezentând Un factor important pentru dezvoltarea cooperării și destinderii în viața internațională. Totodată, acționăm cu hotărîre pentru întărirea colaborării cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu celelalte țări ale lumii, cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, considerînd că participarea la diviziunea internațională a muncii, colaborarea activă . cu toate statele constituie o necesitate a vieții internaționale contemporane, o condiție pentru a- firmarea în lume a relațiilor noi, a înțelegerii și păcii între popoare.Consider că în condițiile de astăzi un rol important revine, alături de celelalte forțe sociale, tinerei generații, tineretului universitar de pretutindeni, care constituie o forță tot mai activă în lupta pentru progres și pace, pentru transformarea revoluționară a societății. De aceea, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România va trebui să dezvolte larg colaborarea cu toate organizațiile studențești din țările socialiste, din țările europene, din toate statele lumii, contribuind la unirea eforturilor tineretului de pretutindeni în lupta pentru o politică de pace și colaborare, nentru securitate europeană, pentru a asigura tinerei generații condiții tot mai bune de a se dezvolta, de a-și pune în valoare elanul și pricepereâ, de a participa activ la organizarea mai echitabilă a. societății, la făurirea unei lumi mai bune, care să asigure fiecărei națiuni, fiecărui om condiții demne și egale de viață. Această activitate internațională trebuie să coftstituie o preocupare mai activă a Uniunii Asoc'ațiilor Studenților Comuniști din România ! Sînt convins că activitatea voastră internațională va fi o contribuție tot mai însemnată la realizarea politicii generale a patriei noastre. Ia triumful ideilor de nace și colaborare în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, aș dori, încă o dată, să exprim convingerea mea, a conducerii de partid și de stat, că întreaga studențime va depune e- forturi sporite în vederea ridicării 

pregătirii sale de specialitate și politice, învățînd cu temeinicie pentru a-și putea asuma marile răspunderi ce-i vor reveni în producție, în întreaga activitate de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a societății comuniste în România.Sînt convins că, împreună cu întregul tineret, studențimea patriei noastre va aduce și în viitor o contribuție tot mai activă la înfăptuirea întregului program de ridicare a României pe noi culmi de progres și civilizație, inclusiv la îndeplinirea prevederilor actualului plan cincinal, la realizarea prognozelor de dezvoltare generală a țării,, la triumful comunismului în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează ; 
„Ceaușescu — P.C.R.").De la această tribună, doresc să mă adresez vouă, participanților la conferință, întregii studențimi, cu îndemnul de a învăța și iar a învăța, de a vă însuși tot ceea ce a făurit mai valoros omenirea pînă în prezent, toate cuceririle științei și tehnicii, știința cea mai înaintată despre lume — materialismul dialectic și istoric — de a nu uita nici un moment că sînteți fii ai poporului oare v-a născut, care vă crește, că atât astăzi, cît și inline aveți obligația de a face totul pentru a vă dovedi că sînteți demni. fii ai poporului, de a servi poporul în orice împrejurări ! A- ceasta trebuie să fie deviza fiecărui student, a fiecărui intelectual, a fiecărui cetățean, ca paria a poporului — de a nu uita, niciodată și în nici o împrejurare, de popor. Mă adresez vouă, tineretului — sâ nu uitați să vă serviți întotdeauna poporul, să vă serviți patria, să serviți partidul, să serviți comunismul ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează t 
„Ceaușescu și poporul").Avînd convingerea că veți acționa în acest. sens, vă urez vouă, participanților la conferință, întregii studențimi, noi și noi succese la învățătură, în pregătirea de specialitate și politică, în viață, multă sănătate și fericire: (A- 
plauze puternice, urale și ovații; 
se scandează minute în șir: 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". întreaga asistență 
ovaționează îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la lucrările celei de-a IX-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, cuvîntul rostit cu acest prilej, aprecierile și îndemnurile a- ■ dresate reprezintă o nouă și elocventă expresie a grijii pe care o manifestă conducerea partidului și statului față de tânăra generație, constituind pentru întreaga studențime a țării o mărturie plină , de semnificație a încrederii și prețuirii de care se bgcură, a înaltelor, răspunderi ce-i revin în societate, un îndemn mobilizator pentru intensificarea eforturilor sale, ale organizației noastre revoluționare, in munca întregului popor de înfăptuire a programului Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Folosim acest prilej pentru a reafirma adeziunea unanimă a studențimii la politica internă și externă a partidului, dragostea și atașamentul nostru nețărmurit față de conducerea partidului, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Forumul organizației noastre — se subliniază în raport — își desfășoară lucrările în atmosfera însufleți to are generată de efortul întregului nostru popor pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.încadrîndu-se în efortul general, manifestîndu-se ca un detașament activ al tinerei generații, toți studenții țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — se pregătesc cu responsabilitate pentru muncă ril lor ciență, toate munca programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în perioada care a trecut de la ultima noastră conferință, învățămîntul superior, in acord cu dinamica întregii dezvoltări sociale, a cunoscut o seamă de prefaceri înnoitoare, pe linia legării mai strînse de nevoile economiei, științei și culturii, de cuceririle revoluției tehnico-științifice contemporane. înfăptuirea indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind unirea învățămîntului cu cercetarea și producția, asigură îmbunătățirea continuă și modernizarea școfii superioare, creșterea ponderii activităților practice, accentuarea laturii educative a procesului, de învățămînt, perfecționarea întregii activități de pregătire pentru muncă și ’ viață a studenților.Raportul relevă, în continuare, o serie de date semnificative privind dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului, subliniindu-se că, astăzi, în 187 facultăți din cele 19 centre universitare învață aproape 150 000 de studenți. Se precizează, totodată, că în următorii 8—10 ani numărul studenților este prevăzut să crească la peste 200 000. Sint menționate, de a- semenea, crearea unor noi instituții de învățămînt superior. înființarea de secții serale de subingineri pe lingă 56 de mari unități economice, amenajarea, în ultimii doi ani, a 320 de a- teliere-școală, darea în folosință a unor noi spații de învățămînt, cu o suprafață de circa 100 000 mp, urmînd ca în cursul actualului cincinal să fie construite alte obiective însumînd peste 150 000 mp. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale studenților este ilustrată elocvent de faptul că peste 68 000 de studenți locuiesc în cămine și aproximativ 60 000 servesc masa la. cantine.

Ca urmare a creșterii numărului de burse, la începutul acestui an universitar, ponderea bursierilor reprezintă in prezent 65 la sută din totalul studenților.în ampla acțiune de perfecționare a învățămîntului superior .— se arată în raport — orientările date de ■ conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea cursurilor universitare, frecventele vizite de lucru ale seoretarului general al partidului in institute și facultăți stimulează puternic și dinamizează eforturile corpului profesoral, ale studențimii, ale organizațiilor noastre in înfăptuirea misiunii de înaltă răspundere, de ridicare a procesului de învățămînt la nivelul exigențelor aotuale și de perspectivă.Răstimpul care a trecut de la conferința precedentă evidențiază că organizația noastră — parte integrantă a Uniunii Tineretului Comu-

din unitățile economice asigură confruntarea directă a studenților cu problemele producției. Semnalindu-se unele carențe apărute în desfășurarea practicii, se propune ca asociațiile, consiliile din institute și facultăți să sprijine mult mai susținut organele de învățămînt, să participe direct la soluționarea problemelor care privesc conținutul, organizarea și desfășurarea practicii, să dezvolte răspunderea tuturor studenților față de îndeplinirea exemplară a obligațiilor de practică. Se recomandă ca, în viitor, programele de practică să fie dezbătute din timp cu conducerile ministerelor și, mai ales, cu cele ale centralelor și întreprinderilor, să se stabilească responsabilități precise pentru buna desfășurare a activității studenților.Corespunzător procesului prin care trece întreg învățămîntul superior, de ancorare în realitățile diverselor domenii de activitate, cercetarea ști-

a membri- oamenilor

și viață, în vederea integră- rapide, cu maximum de efi- în producția materială, in sectoarele vieții sociale, în neobosită pentru înfăptuirea

Traian Ștefan eseu 
(text rezumat)

nist — a cunoscut un proces de creștere a contribuției sale la perfecționarea învățămîntului superior, la pregătirea profesională și educarea comunistă a tineretului universitar.Este clar însă că însuși dinamismul economiei, științei și culturii, al învățămîntului, perspectivele pe care le deschide programul partidului de făurire a societății sooialiste multilateral dezvoltate pun in fața tineretului, a nizației sale noi. de mare politică.Raportul se la principalele nării învățămhntuku superior, dertțiind unirea organică a școlii superioare cu cercetarea și producția. în context se arată că dubla subordonare a instituțiilor de învățămînt, desfășurarea unor activități din cadrul procesului de învățămînt direct în . unitățile productive, trecerea unor atei ier e-școală la exeoutarea de lucrări pe baze contractuale, conlucrarea mai strînsă cu' institute de cercetări de profil, activitatea cadrelor didactice asociate reprezintă soluții înnoitoare primite cu deplină aprobare de masa largă a stu- • dențilbr. în același timp se apreciază că rezultatele obținute pe linia îmbunătățirii pregătirii profesionale a studenților nu trebuie considerate pe deplin mulțumitoare, a- vindu-se în vedere perspectiva cerințelor actuale și de viitor ale producției, ale tuturor domeniilor de activitate; în acest'sens, este reliefat faptul că unirea învățămîntului cu cercetarea și producția reclamă o poziție responsabilă a studenților, intensificarea studiului individual, o atitudine exigentă a tuturor colectivelor studențești față de modul în care fiecare student se raportează la imperativele societății noastre.O componentă importantă a programului de perfecționare a școlii su- perioare, a unirii invățămîntului cu producția o constituie îmbunătățirea continuă a practicii productive. în această ordine de idei, în raport se arată că — legate mai bine de profilul pregătirii studenților — atât practica in ateliere-școală, cit și cea

studențimii. a orga- revoluțioriare sarcini răspundere socială șireferă apoi pe larg aspecte ale perfecțio- evi- ca problemă centrală —

ințifică, cuprinzind aproape 24 000 de studenți, a cunoscut, in ultima perioadă, o mai bună orientare spre problemele producției. Cu toate acestea, în activitatea de cercetare științifică mai sînt neajunsuri, fiind încă ridicat numărul temelor abstracte, rupte de problemele' reale ale vieții, ale producției. De aceea, se cere să se acorde o atenție deosebită extinderii participării' studenților la cercetări interdiscipli- nare, la munca de cercetare a cate- ■ drelor, pe bază de contracte,; elaborării unor proiecte de diplomă legate direct de activitatea unităților economice.^In educarea studenților prin muncă și pentru muncă o înriurire pozitivă a avut cuprinderea mai largă a tineretului universitar in brigăzile de muncă patriotică. La acțiunile din perioada vacanțelor au luat parte peste 40 000 de studenți, iar la începutul acestui an universitar studenții au participat la acțiunea de strîngere și depozitare a recoltei. Mobilizarea tuturor resurselor, a energiilor întregului nostru popor pentru realizarea cincinalului — se arată în raport — pune într-un nou cadru problema participării studenților la munca patriotică. Practic, va trebui ca în viitor organizația noastră să asigure cuprinderea tuturor studenților la muncă patriotică, atît în timpul anului universitar, cit și în perioada vacanței.în continuare, a fost relevat rolul important ăl reprezentanților studenților în consiliile profesorale și senate. S-ă subliniat că din experiența de pină acum rezultă necesitatea ca asociațiile, reprezentanții • in consilii și senate să se concentreze mai mult asupra problemelor majore ale unirii învățămîntului cu cercetarea și producția, să pună accentul pe cunoașterea preocupărilor colectivelor studențești, pe informarea lor cu privire |la măsurile stabilite, pe mobilizarea studenților la Înfăptuirea hotărîrilor adoptate.Raportul .subliniază, mai că perioada care a trecut de ferința precedentă a fost puternic marcată de transpunerea ță a măsurilor pentru îmbunătățirea activității. politico-ideologice, de
departe, la oon-in via-

educare marxist-leniniștă lor de partid, a tuturor muncii, măsuri inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au stat la Programului de educare socia- a maselor adoptat de Plenara al P.C.R. din 3—5 noiembrie Primit cu vie satisfacție de întreaga studențime, proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, elaborai de Conferința Națională — sinteză a obiectivelor și sarcinilor programului ideologic al partidului — adresîndu-se in primul rînd tineretului, constituie fundamentul muncii educative pentru formarea tineretului universitar în spiritul idealurilor, principiilor și valorilor specifice societății noastre socialiste.în climatul politic și social generat de intensificarea*’ preocupărilor partidului, ale întregii societăți, pentru ridicarea nivelului conștiinței socialiste, a poporului, a crescut contribuția școlii superioare la educarea comunistă a studenților. O deosebită însemnătate are adoptarea măsurilor pentru creșterea ponderii și îmbunătățirea predării științelor sociale, pentru accentuarea laturii educative a întregului proces de învățămint, chemat să dezvolte trăsăturile politico-morale înaintate ale studenților, să modeleze omul nou, constructor al socialismului, și comunismului.în acest proces, un rol important revine organizației revoluționare a studenților. Se apreciază că, in ultima perioadă, s-a îmbunătățit conținutul activității politico-ideologice și cultural-educative a asociațiilor, 1 aceasta1 reilectindu-se în participarea mai activă a studenților la învăță- mintul politic, în ridicarea nivelului calitativ al informărilor, al cercurilor de dezbateri, simpozioanelor și colocviilor pe teme economice, l'ice, etice.Ca urmare a a tuturor factorilor țămîntul superior, cerea organizațiilor pentru transpunerea în viață gramului de educare socialistă a maselor, pentru însușirea și aplicarea consecventă a prevederilor proiectului de norme, s-au obținut rezultate pozitive în formarea profilului politic și moral al tineretului universitar. Evidențiind îmbunătățirea de ansamblu a muncii politico-educative, activizarea politică a studenților, raportul semnalează, în același timp, persistența unor fenomene negative in acest domeniu.Creșterea eficienței activității po- titico-ideologice presupune' legarea mai strînsă a conținutului tuturor - acțiunilor inițiate eu viața, eu problemele politicii partidului, cu realitățile concrete ale societății noastre.Prin întreaga lor activitate, asociațiile trebuie să accentueze că expresia cea mai înaltă a dragostei față de patrie o constituie munca neobosită, integrarea deplină in efortul constructiv al poporului nostru. In condițiile în care puternicul avint aJ economiei noastre, al științei și culturii se concretizează în apariția unor noi obiective economice și so- cial-culturale in diverse zone ale țării, este necesar ca organizațiile noastre, întregul proces instructiv- educativ să cultive mai activ in rândul studenților sentimentul datoriei, al înțelegerii necesității de a lucra după absolvire acolo unde o cer interesele majore ale societății.Integrîndu-se obiectivelor Programului de educare socialistă a maselor, aotivitatea culturală studențească a cunoscut, în ultimul an, un proces de diversificare. Rezultatele obținute 6înt insă departe de exigen-

baza listă C.C.1971.

filozo-muncii din sub de
intense invă- conclu- partid, a Pro-

țele actuale, în mod deosebit șepQr.e.. pentru realizarea aspirațiilor legitime—„I.., ■ alg ^pentru pace;), demo-artcrație. și .progres social. ■ :Ua, rezultat al prestigiului p.artidu-- ■ lui și statului nostru pe plan internațional, al activității proprii, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România întreține astăzi contacte și legături de colaborare cu peste 120 de organizații studențești, din lumea întreagă și se bucură de o bună apreciere in mișcarea internațională de. tineret și studenți.în viitor, Uniunea noastră se va manifesta și mai activ în mișcarea internațională de1 tineret și studenți, militând pentru intensificarea eforturilor în direcția dezvoltării cooperării intre organizațiile studențești, întăririi unității de acțiune și solidarității tineretului studios, a întregii mișcări revoluționare și progre- . șiste a tinerei generații.Avînd in vedere că in vara acestui an se va desfășura la Berlin, capitala R. D. Germane, cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 'România, prezentă în comitetul național pentru festival, va participa activ la pregătirea și desfășurarea acestuia, în vederea afirmării sale ca o manifestare a unității și solidarității militante a tinerei generații in lupta impo- ' triva imperialismului, pentru pace, democrație și progres social.Desfășurîndu-și intreaga activitate sub conducerea și îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, asociațiile au cunoscut un proces de creștere a oâpacității lor poiiticd-organizatorice, de exercitare mai activă a răspunderilor ce le revin în educarea comunistă a studenților.Analizind însă întreaga activitate a asociațiilor din perspectiva indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezultă cu claritate necesitatea. îmbunătățirii radicale a stilului de muncă, a afirmării fiecărei orga-' nizații ca un autentic colectiv luptă în educarea comunistă a denților Finalitatea esențială a fecționării continue a stilului muncă este dezvoltarea dinamismului politic, a spiritului revoluționar al uniunii noastre, afirmarea sa în e- ducarea multilaterală a studenților, în modernizarea școlii superioare, cît și în întreaga viață sociâl-politică a

creșterea rolului acestei activități în , . formareaj-polili că. in edueaitea-: ■•mul- . tilaterală a studenților. ~îh continuare, se subliniază că formarea multilaterală a studenților implică valorificarea superioară a contribuției specifice pe care o pot aduce activitățile de pregătire pentru a- părarea patriei, sportul și turismul universitar. Pe baza Hotărîrii adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului — parte integrantă a educației comuniste a tineretului — este necesar ca fiecare organizație să adopte măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea radicală a muncii in acest domeniu, pentru cuprinderea tuturor studenților în activitatea sportivă de masă.Relevindu-se locul si sarcinile organizației revoluționare a tineretului studențesc, sint subliniate atribuțiile largi cu care, sînt învestite asociațiile in toate domeniile vieții și activității studenților. Ele s-au preocupat mai intens de problemele sociale ale studenților, de activitatea educativă in cămine, de creșterea eficienței controlului obștesc.Prezentând activitatea Uniunii A- sociațiilor Studenților Comuniști din România pe plan internațional, în raport se spune : Acționînd cu consecvență pe baza principiilor politicii externe a partidului și statului nostru. Uniunea Asociațiilor,, Studenților Comuniști din România a dezvoltat continuu legăturile de colaborare frățească' cu. organizațiile studențești din toate țările socialiste.Organizația noastră și-a lărgit continuu contactele cu uniunile naționale. revoluționare și progresiste ale studenților de pretutindeni, reali- zindu-sa schimburi de delegații, întâlniri, consultări, participarea la seminarii, colocvii și la alte manifestări pe probleme politice, sociale, ale vieții universitare, i S-au desfășiirat, precum știți, multiple acțiuni de solidaritate cu poporul și tineretul vietnamez, cu mișcările de eliberare națională, cu toate popoarele și forțele care luptă împotriva imperialismului. pentru libertate, independență și progres social. Totodată, s-au lărgit relațiile cu organizațiile studențești de pe toate continentele, indiferent de orientările lor politice, filozofice, pe platforma luptei comune

de stu- per-de

țării. Ne revine sarcina ca. în spl- r-'iritulj; măsurilor stabilite prin wconiâ.Hot&ire privind perfecționarea* ••• tivitații Frontului Unității Socialiste, să asigurăm o prezență activă a organizației noastre Ia înfăptuirea |a- cestor măsuri, să intensificăm conlucrarea cu celelalte organizații membre ale F.U.S., astfel îneît să crească participarea studențimii la viața universitară, la perfecționarea continuă a societății noastre.După cum cunoașteți. Conferința Uniunii asociațiilor de la Universitatea București a formulat propunerea ca în însăși denumirea organizației noastre să se reflecte caracterul său revoluționar, comunist. Aceasta propunere a cunoscut un larg ecou in rîndul. tuturor studenților, întrunind adeziunea conferințelor uniunilor asociațiilor din ceptrele universitare, în acest spirit, consiliul nostru, dînd expresie sentimentelor studențimii, convingerilor comuniste ale tineretu- lui universitar din întreaga țară, propune Conferinței a IX-a să adopte hotărârea de a schimba denumirea organizației în Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Exprimînd în mod direct caracterul revoluționar al organizației noastre, consfințind trăsăturile deja afirmate alș tineretului universitar, dragostea și atașamentul nețărmurit față de partid și popor, față de patria care merge cu pași hotărîți spre comunism, calitățile sale moral-politice înaintate — denumirea propusă semnifică înainte de toate o nouă și înaltă responsabilitate pe care studențimea și-o asumă, prin reprezentanții săi prezenți aici, în fața partidului, de a întări și dezvolta necontenit activitatea organizației sale — parte integrantă a Uniunii Tineretului Comunist.în raport se spune, în încheiere : Pătrunși de înalta semnificație a participării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la conferința noastră, încredințăm partidul că studențimea se va pregăti cu și mai multă stăruință, spre a participa activ la munca eroică desfășurată de întregul popor pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru a fi capabilă să ducă mai departe această operă, să făurească peste ani societatea comuniștii în patria noastră.
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Prinde viață structura nouă, funcțională Înțelegere de colaborare româno-sovietică <

a unităților economice
In domeniul cinematografiei

SPECIALIȘTII SE ÎNDREAPTĂ SPRE
O înțelegere de colaborare pe anul 1973 între Asociația cineaștilor Republica Socialistă România șl niunea cineaștilor din Uniunea vietică a fost semnată vineri

dinU-So- la
București. Documentul prevede, între altele, o serie de acțiuni menite să ducă la lărgirea contactelor profesionale între cineaștii români și cei sovietici.

PROGRAMUL I

(Agerpres)

MUNCA NEMIJLOCIT PRODUCTIVA
Potrivit Decretului Consiliului de Stat, dat ieri publicității, struc

tura organizatorică a centralelor industriale și unităților asimilate 
acestora, a întreprinderilor subordonate se stabilește în mod 
unitar. Clare și precise, riguros fundamentate, prevederile decre
tului se înscriu organic în ansamblul măsurilor stabilite de Confe
rința Națională și recenta plenară a Comitetului Central al parti
dului, privind perfecționarea și simplificarea structurilor organiza
torice, în vederea îmbunătățirii activității organelor centrale ale 
administrației de stat și ale tuturor centralelor și unităților eco
nomice și sociale. „Scopul acestor măsuri — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la cea de-a IX-a Confe
rință a studenților — este de a apropia conducerea de unitățile

rfs baza, do a suprima unele verigi intermediare, de a deplasa 
în mai mare măsură forțele de specialiști spre producție, acolo 
unde se hotărăște pînă la urmă soarta dezvoltării generale a eco
nomiei țării. Totodată, se are în vedere de a reduce pe an
samblu aparatul funcționăresc, de a elimina o serie de activități 
birocratice, care devin o frînă in calea progresului general al 
societății".

întrucît reglementările din decret trebuie aplicate pînă la 10 
aprilie, ziarul nostru își propune să urmărească sistematic cum sînt 
traduse în viață, pentru a se asigura o maximă eficacitate pentru 
producție, pentru întreaga economie națională.

sAnsamblul folclonic „Fluierasul" al Fabricii de pielărie și încălțăminte din Cluj s-a reîntors din Grecia, unde a participat la tradiționalele serbări etnografice și folclorice internaționale ale orașelor Xanthi și Naoussa. Formația clujeană a constituit mărea revelație a acestor festivaluri de artă populară, bucu- rîndu-se de. cea mai caldă primire

I I din partea publicului larg. Deși manifestările n-au avut caracter de concurs, artiștilor amatori români id s-au acordat importante distincții ; Diploma de onoare a orașului Xanthi, Placheta cu efigia lui De- mocriit. Colierul de onoare al orașului Naoussa si bustul lui Aristo- teL
★

Reporterii noștri relatează despre aplicarea Decretului privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru unitățile economice

„Se restabilește ordinea 
firească a lucrurilor11

NE DECLARA UN SPECIALIST
DE LA „SEMĂNĂTOAREA"

Deci, concret, ce se Întreprinde, în acest scop, în unitățile economice ? Ce efecte se preconizează a fi obținute ? Cum vor fi utilizați specialiștii eliberați de munci administrative, de birou 7 Iată cîteva întrebări la care am căutat răspuns în întreprinderea „Semănătoarea", din fosta Centrală industrială de mașini agricole din București, care, odată cu a- pariția decretului amintit, a fuzionat cu alte centrale, făcînd parte în prezent din Centrala industrială de autovehicule, tractoare și mașini agricole, cu sediul la Brașov.— O primă analiză, referitoare la unitățile fostei centrale de mașini a- gricole, grefată pe uzina „Semănătoarea" — ne-a spus ing. Mihai Ca- Iotiță, directorul uzinei — arată că prin aplicarea prevederilor decretului vor fi cîștigați pentru munca nemijlocit productivă, pentru proiectare și cercetare circa 1 000 de ingineri, tehnicieni și alți salariați. Este vorba, în principal, de ingineri și alte cadre de specialiști ba,re. stau îndepărtat, de producție, 'de "munca ” di) conce'pțre, de personal funcționăresc fără pregătire medie sau superioară.— Cum veți acționa pentru redistribuirea acestor cadre ?— Este greu să precizez, în detaliu, toate modalitățile de acțiune. Cadrele tehnico-inginerești, specialiștii cu înaltă calificare sînt așteptați să lucreze în activități direct productive, în conducerea nemijlocită- a proceselor de producție, în sectoarele de concepție, de proiectare și cercetare din unitățile economice. Sînt domenii în care fiecare inginer, fiecare specialist își poate valorifica cu adevărat capacitatea creatoare și calificarea profesională. Cu grijă și tact, vom discuta cu cadrele care trebuie să se recalifice. Există în oricare uzină meserii frumoase, în care se pot califica ; prin prevederile sale, decretul Vine în sprijinul acestor salariați, precizindu-se _ că personalul care nil are o pregătire de specialitate și se recalifică tru o muncă direct productivă mește timp de 6 luni saidriul far avut în prezent.S-ar putea crea impresia că cerea unui specialist dintr-o i că administrativă, de conducere, p-e care a prestat-o pină in prezent, in una de execuție ar Însemna o retrogradare. Nu, nicidecum ! Prin prevederile sale, decretul nu face de- cit să restabilească ordinea firească a lucrurilor, să determine pe fiecare inginer, pe fiecare specialist să presteze o muncă de maxim randament pentru domeniul în care s-a specializat. Și, pentru o astfel de muncă, există în fiecare unitate e- conomică uri larg cîmp de afirmare. I.a uzina „Semănătoarea". potrivit calculelor de pînă acum, aparatul administrativ și funcționăresc se va reduce cu circa 250 de salariați — în bună parte ingineri sau specialiști probleme se ridică în sectorul de concepție și proiectare a mașinilor agricole 7 Eugen Constantinescu. șeful ciului tehnic al uzinei.— Avem sarcini precise de conducerea partidului creșterea gradului de mecanizare a luorărilor agricole. în acest sens, trebuie să sporim producția de mașini agricole și, totodată, să o diversificăm, să o modernizăm. Or. toate acestea presupun un mare aport al muncii de concepție. Trebuie să venim cu soluții tehnico-constructive mai economice, care să ofere o siguranță ridicată în exploatare, se vede, munca de concepție bule reorganizată in vederea centrării ei spre obiectivele cu vărat majore. Sînt convins că, creșterea numărului de cadre specialiști în sectorul de cercetare- proiectare și' prin promovarea cu curaj a spiritului novator de gîndi- re, munca de concepție poate să înregistreze un salt substanțial. Pe baza prevederilor decretului, în uzina noastră se va înființa un atelier de proiectare prototipuri și produse noi. Vreau să subliniez însă că munca specialiștilor din acest atelier și în general din sectorul de concepție va fi pe deplin fructuoasă numai dacă va fi eliberată de birocratism — și tocmai în acest domeniu se cer luate măsuri hotărîte. O serie de informări, studii, note, rapoarte pe care le facem în prezent ne fură timpul. Mă gîndesc, de pildă, la faptul că se mai întoomesc studii tehnico-econo-

pen- pri- tari-i tre- mun-

de înaltă calificare. Ce
— l-am întrebat pe ing. servi-

mice generale despre un produs nou, se aprobă chiar și prețul și încă nu știm exact cum arată produsul respectiv. Studiul tehnico-economic se elaborează de către beneficiarul produsului care pornește, deseori, de la niște mașini existente, niște soluții existente și ne impune să-l executăm după un anumit tipic. Fără prea multe formalități, ar trebui să se facă prototipul în mai multe variante constructive și să fie omologată varianta optimă. Specialiștii din producție au nevoie de acest stimulent al au-toexigenței și ei vor veni cu drag să lucreze în domeniul concepției, convinși fiind că randamentul muncii lor poate fi maxim.Conducerea directă a producției — lată o altă ipostază profesională a specialistului pe care o definește DECRETUL publicat ieri. în secția de turnătorie a uzinei „Semănătoarea" consemnăm o serie de deziderate în curs de împlinire.. — în 1959, cind am absolvit facill- tȚtea,..;am. fost repartizați. în această? secție' 12 ingineri — ne spune tov^ Ghcorghe Cambrea. Acum hm mai rămas doar eu. Ceilalți au plecat care încotro și au reușit să-și găsească un post mai comod. Și, in total, mai 'sintem doar 4 ingineri în această secție in care lucrează 600 de muncitori în trei schimburi complete. Toți lucrăm in general în schimbul de dimineață, în celelalte schimburi producția rămînînd fără asistență tehnică inginerească. Așa se explică de ce apar încă numeroase rebuturi, de ce uneori nu se respectă programele de fabricație. Iată de ce afirm cu toată convingerea că producția necesită din plin prezența inginerilor. înainte de toate, pentru a asigura respectarea disciplinei tehnice și tehnologice, pentru a organiza mai bine munca, asimilarea fabricației noilor repere de produse. Cum se vede, și în secțiile direct productive se poate desfășura o muncă de concepție foarte prețioasă și concretă. Sînt convins că numirea de șefi de secție pe fiecare schimb în parte — așa cum prevede decretul — ca și repartizarea unul mai mare număr de ingineri în secție vor determina o simțitoare îmbunătățire a activității de producție.Sînt realități care ilustrează pregnant că la uzina „Semănătoarea", ca și in alte unități constructoare de mașini, producția, proiectarea, .cercetarea resimt cu acuitate lipsa u- nor cadre cu pregătire de specialitate. Pe de altă parte, analiza chiar succintă, efectuată în lumina prevederilor din decret, arată că, de fapt, aceste cadre există, dar, in parte, ele se ocupă de cu totul altceva, in principal, fiind angajate în activități administrative și funcționăreștii Progresul economic și social al țării cere din partea fiecărui specialist o înaltă înțelegere și responsabilitate față de cerințele majore ale societății, consa- crîndu-și calificarea, cunoștințele teh- nioo-științifice în mod nemijlocit pe tărîmul dezvoltării și modernizării producției de bunuri materiale — sursă sigură de sporire a venitului naționalstabiliitepentru

Cum tre- con- ade- prin de

Vlorel SĂLAGEAN

Planul trimestrial rea
lizat cu un avans de 8 
zile. Acest succes a fost înregistrat la principala linie tehnologică a Fabricii de hîrtie din Prundu Bîrgăului. Conform calculelor preliminare, pină la 31 martie a.c. Fabrica din Prundu Bîrgăului va realiza, peste sarcinile planului maximal stabilit pe primul trimestru, mai bine de 50 de tone de hîrtie subțire, o jumătate de milion de dosare și alte produse.

Minerii suceveni au 
realizat planul de produc* 
ție pe primul trimestru al 
anului cu 7 zile mai de
vreme Pînă la finele acestei luni, harnicele colective de muncă din cadrul Combinatului minier Suceava vor realiza o producție suplimentară, peste prevederile maximale ale planului, de 2 200 tone pirită, 800 tone barită etc.

„li așteptăm pe inginerii 
proiectanți; aportul lor

Rl

va fi acum de un real folos11
- NE DECLARĂ DIRECTORUL CENTRALEI 
INDUSTRIALE DE UTILAJ TEHNOLOGIC, 

CHIMIC, PETROLIER Șl MINIERCadre cu înaltă competență tehnică și organizatorică, din industria construcțiilor de mașini grele, lucrează intens — potrivit Decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice — la organizarea Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier din București.Constituită pe structura uzinei da utilaj chimic „Grivița roșie", noua centrală va avea, în componența sa, 20 de uzine, precum și institute și centre de cercetare-proiectare, o întreprindere de export și o bază de aprovizionare tehnico-materială. Nu este vorba, cum s-ar părea, de o obișnuită comasare a două centrale industriale (de utilaj chimic și de utilaj petrolier) și a unui grup de rizlhe' (de utilaj minier- -din. -Satur'. Mare) într-o singură centrală industrială. Esențialul este, după cum ne relatau ieri specialiștii care lucrează la organizare, că noua centrală — grupînd uzine producătoare de utilaje tehnologice — va putea rezolva mai bine și mai operativ, acum și în perspectivă, probleme de o deosebită complexitate tehnică și tehnologică, pentru crearea unor produse noi, necesare beneficiarilor din țară și la export, pentru modernizarea produselor din fabricația curentă ș.a. Noua structură organizatorică răspunde cel mai bine nevoitor actuale ale unoi producții dinamice și m-oderne. creează premise pentru o mai deplină utilizare a bazei tehnico-economice a întreprinderilor. Centrala aflată în organizare va produce, bunăoară, numai in acest an, peste 100 000 tone de utilaj chimic și minier, precum și un mare număr de instalații și utilaje petroliere. Așadar, la baza actualei perfecționări a structurii organizatorice a unităților industriale stau rațiuni de interes economic național. Din aceasta derivă, desigur, și alte mari avantaje privind. în principal, folosirea mai judicioasă a cadrelor de specialiști, prin deplasarea lor în mai mare măsură spre activitățile legate nemijlocit de producție.După cum se știe, industria noastră se dezvoltă în ritmuri construindu-se noi uzine și pacități de producție ; este de muncitori, tehnicieni și _... Institutele de proiectare și cercetare își extind sensibil aria de activitate ; este nevoie de cadre cu pregătire tehnico-profesională superioară. La rîndul lor. întreprinderile merg în aceeași utilă direcție de a dezvolta activitatea de cercetare și proiectare, soliciitînd tot mai multe cadre de ingineri și tehnicieni. De unde atîtea oadre într-un timp re-, lativ scurt 1 Iată că Decretul privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice vine . să dea un răspuns, practic- acestor cerințe. Prin noua structură organizatorică. în conformitate cu oalcuie-■ le de pină acum, Centrala industrială de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier va avea dintr-o dată posibilitatea de a trece, din munci

La Uzina de fier Vîăhița, 
județul Harghita, a fost 
elaborată o nouă tehnolo-

înalte, alte ca- nevoie ingineri.

administrative sau periferice. 250 de ingineri, pe care să-i folosească în activități cu adevărat inginerești — în organizarea și conducerea producției, în munca de concepție, de îndrumare și control. Nu mai departe. chiar în eentoul de proiectare al fostei centrale industriale de utilaj chimic se constată o anomalie. Aici lucrează, în prezent, 172 de ingineri și 191 de proiectanți si desenatori. Lăsind la o pante raportul, cu totul nesatisfăcător, dintre ingineri și cadrele cu pregătire medie, vom reține aprecierea unor tovarăși din conducerea centralei, respectiv a ing. Nicolae Vulcan : „Aveam și pînă acum mare nevoie de ingineri in proiectare, însă de unde să-i luăm 7“ Dar acum 7 — i-am întrebat. „Ei, acum este altceva; îi vom avea. îi așteptăm pe inginerii proiectanți ; aportul lor va fi acum de un real folos".Așadar, exigență normelor _____ .decret, a noii centrale. Se renunță, astfel, la paralelismele in anumite domenii din activitatea centralei și întreprinderilor in subordine ; muncitorii cu înaltă calificare, treouți cindva de la mașinile „cheie" pentru a lucra, din lipsă de cadre teh- nico-inginerești, in serviciile tehnice (sau din alte motive, în servicii administrative) se reîntorc la meseria lor ; se renunță — vă amintiți de cite ori s-a scris despre aceasta ! — la unele posturi din conducerea u- nităților productive și nu numai productive, pentru o mai mare operativitate în luarea deciziilor, sim- plificîndu-se pe cit este posibil actul administrativ. Cu alte cuvinte, unitățile economice capătă, prin impulsul recentului decret, o organizare și o conducere mai suple și mai dinamice. - ,Domnește o atmosferă de lucru, străbătută de răspundere și de exigență. Oamenii din producție, de la uzina „Grivița roșie" — pe care se grefează noua centrală — își declară deschis aprobarea. Repartizarea judicioasă a inginerilor și tehnicienilor, ca și revenirea în secții a unor muncitori calificați, odată cu orientarea, spre meserii productive a unor persoane din. cadrul întreprinderii vor crea posibilitatea unei raționale dimensionări a tuturor celor trăi schimburi ale uzinei, ceea ce va duce implicit .la o mai bună folosire a capacităților de producție. E- xistă părerea unanimă — at.it la ; centrala aflată în organizare, cit și în uzina pe care se grefează — că perfecționarea și simplificarea structurii organizatorice a unităților e- c-onomice vor duce la raționalizarea aparatului de conducere, la reducerea treptelor ierarhice și apropierea conducerii de producție, ‘ la o mai bună utilizare a cadrelor tehnico- ingi-nerești, a specialiștilor cu pregătire superioară în activități legate direct de producție, de proiectare și cercetare.

se lucrează cu maximă la organizarea, pe baza de structură stabilite prin

Ștefan ZIDĂR1ȚĂ

Seară culturală 
cu prilejul Zilei 

naționale a Republicii 
Islamice Pakistan

Omagiind împlinirea a 300 de ani de la moartea lui Moliere — comemorare înscrisă în calendarul UNESCO și al Consiliului Mondial al Păcii din acest an — Teatrul „Ion Vasiiescu" din Capitală a prezentat, vineri seara, în premieră, una dintre remarcabilele comedii ale ilustrului dramaturg francez, „Doctor fără voie".

* I

î

Sub auspiciile Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, vineri a avut loc în Capitală o seară culturală consacrată Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan.Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public.Au fost, de asemenea, de față S.A.D. Bukhari, ambasadorul Pakistanului la București, membri ai ambasadei, alți reprezentanți ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, Ion Cârje, director general adjunct al Agerpres, redactor-șef al revistei „Lumea", a împărtășit celor prezenți impresii de călătorie din această țară.Programul serii culturale s-a încheiat cu proiecția filmului documentar dedicat vizitei președintelui Nicolae Ceausescu în Pakistan.(Agerpres)

Sesiune științificăVinerl s-au încheiat la Sinaia lucrările sesiunii consiliului Societății europene de fizică, manifestare la care au participat peste 60 de specialiști de renume de pe continent. Țara noastră a fost reprezentată prin Comitetul național român de fizică.în cadrul ședințelor, în plen și pe comisii, au fost dezbătute probleme privind dezvoltarea cercetărilor da fizică, extinderea cooperării dintre . fizicieni din diverse țări, organizarea unor manifestări științifice internaționale, legătura dintre fizică și industrie, rolul fizicii în societate,Cu .acest prilej a fost ales comitetul executiv, organul de conducere al Societății europene de fizică.(Agerpres)

9,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 46-a.

9,30 A fost odată ca niciodată... 
— Teatrul poveștilor (VI).

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Selecțiuni din emisiunea 

„Cîntare patriei".
10,40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțiuni din emisiunea 

„Promenada duminicală".
12.25 Cărți și idei : A. E. Bacon- 

sky : Panorama poeziei uni
versale contemporane.

13,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 In actualitate — școala.
16.20 Muzică populară cu Marla 

Bararu.
16.30 Emisiune In limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 

’73 — ediția a Vl-a.
19,00 Arc peste timp — Cornellu 

Sturzu : Completări la „Isto
ria pe scurt a Tîrgulul Paș
cani".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal ■ Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,05 Cîntecul săptămlnil : „îmi 
place să trăiesc cu fruntea 
sus" de Edmond ~ ' 
versuri de Aurel 
terpretează Miliai 
nescu.

20.10 52 de inițiative în 
tămînl.

20.25 Teleenciclopedia.
21,05 Film serial : „Mannlx*.
21,55 Intîmplărl de sîmbătă 

duminică... Teodor Mazllu vă 
propune o _
seriozitatea rîsulul.

22,35 Telejurnal. .
22,45 Romanțe șl clntece populare. 
23,00 Hochei pe gheață. România — 

Japonia (Campionatul mon
dial — grupa B). Înregistra
re de la Graz.

Deda, pe.< 
Felea. In- 
Constantl-

92 d® sâp-

tjpro

discuție despre

PROGRAMUL n
16,90 Agenda.
16,10 Armonii Intime. Muzică din 

sec. XII—XIV pentru voci șl 
instrumente de suflat. Inter
pretează formația „Fistulato- 
res et tubiclnatores varso- 
vlenses" (R. P. Polonă).

15,40 Azi și mîlne — emisiune de 
zL

gie de turnare a rolelor 
de laminoare, prin folo
sirea metodei de turnare 
centrifugală. In £eluI aoesta’ se obțin piese turnate din două aliaje feroase cu grade de saturație diferite, de calitate superioară, care satisfac în cel mai înalt grad exigențele beneficiarilor. Prin a- plicarea noului proces tehnologic se economisesc anual circa 300 000 Iei, în același timp înlocuindu-se importul rolelor de laminoare.

La sfîrșiWi ultimului 
schimb da lucru de vineri, furnaliștii de la uzina „Victoria's Călan au elaborat cea de-a 1 000-a tonă fontă peste sarcinile maximale de plan revenite de la începutul anului și pînă în prezent. Această producție suplimentară a fost obținută în condițiile în care consumul specific de cocs este mai mic în 1973, față de realizările anului trecut, cu 18 kg pe tona de fontă produsă. De altfel, in această rioadă, pe ansamblul uzinei, materializarea unor importante suri tehnico-organizatorice, ș-a nomisit o cantitate de peste tone cocs. eco-500

informație culturală la 
Avanpremiera.
Publicitate.
Concert folcloric. 
Prietenii lui >țșchluța. 
Film artistic : „Balul 
simbătâ seara".

16.50
16,55
17,00
17,20
17.50 <«

® Dan»/ Șafran

Constantin

Hiev

Mariana©
Sârbu

se profilează,

n

(Agerpres)
Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineze Ia București.

cinema r

Actul interpretativ este pentru Daniil Șafran un spontan și autentic act de creație artistică cu toate revelațiile, bucuriile sau chiar momentele deconcertante, surprinzătoare ale a- cestuia. Căci, indiscutabil — și acest lucru mi se pare cu totul definitoriu — arta lui Șalfân nu poate lăsa pe nimeni-'indiferent 1 Fie că o accepți în sine — cu toate frumusețile ei tainice, imprevizibile, cuceritoare, fie că îți exprimi rezervele în legătură cu scrupu- lozitatea redării textului, nu poți să nu fii impresionat de căldura omenească, intensă și dogoritoare a expresiei, nespus de adevărată, de autentică.Nu cred că este cazul să căutăm — la uri artist ca Șafran — perfecțiunea înțeleasă în sensul livresc al termenului. Desigur, tulburătoare și directă, maniera a- dresării sale răvășește, în parte, marea ordine a contururilor ferme, atît de sobre, ale suitelor lui Bach sau sonatelor lui Brahms. Prin intermediul acestei muzici, și pe deasupra ei, Șafran se exprimă pe sine, o natură umană ardentă, continuu neliniștită. Să fie, oare, numai o întîmplare faptul că celebra Sonată în la major, pentru arpeggione. de Schubert — cu lirismul ei intim, accentuat, de o savoare specific vieneză — a cunoscut, în interpretarea lui Daniil Șafran, sonorități de u-n uimitor colorit timbral, accente seducătoare în luminarea rafinamentelor melodice--ale frazei ? La pian, ‘Anton Ginsburg a fost un foarte prompt însoțitor, mai mult decît un colaborator atît de necesar Intr-o

seară de muzică de cameră Schubert- Brahms, susținută de o personalitate puternic individualizată, ca Daniil Șafran.Poate, acest din Iași unde interpretat de Dvorak și Varia- țiiinile ' rococo de Ceaikdvski- —’ i-a re-

tocmai din motiv publicul Capitală, Cluj, și Ploiești — Daniil Șafran a concertul

primire deo- călduroasă.noastră de o cunoaște mulți ani pe Sârbu. O cuca laureată prestigioase
zervat o sebit deViața concert deja de Mariana noaștem a unor . .competiții internaționale, din turneele de peste hotare, ca deținătoare a primei viori ' în remarcabilul Cvar- tet-Academic al conservatorului bucure.ș- tean. Recenta ei apariție — pe podiumul Studioului de Concerte, in compania Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii, conduse de dirijorul bulgar Constantin Ilicv — a confirmat cele mai exigente așteptări. Mariana Sârbu este o violonistă pentru care, a cînta înseamnă, de asemenea, a gîndi sensibil, a medita firesc și inspirat asupra partiturii. Interpretarea Concertului în re major de Beethoven a pus în valoare tocmai

aceste date esențiale ale personalității sale. Revelatoare rămîne— în maniera concer- tistică a Marianei Sârbu — experiența prețioasă ca interpretă a muzicii de cameră, experiență ce i-a permis doblndirea mijloacelor celor mai rafinate de pătrunde- ■ re a marilor esențe ale muzicii.în cadrul aceluiași concert, dirijorul Constantin Iliev a prezentat una dintre paginile simfonice de mare notorietate ale repertoriului romantic; Simfonia a IV-a, în re minor de Schumann a fost redată cu impresionantă scrupulo- zitate și atenție în e- lanurile ei. Indiscutabil, Constantin Iliev posedă acea — atît de utilă — eficiență a gestului director a- dresat colaboratorilor săi ; iar plastica atitudinii sale dirijorale denotă o angajată omniprezență a interpretului la toate partidele orchestrei și în toate momentele execuției. Construcția sonoră astfel, în mod conștient și plauzibil, temeinic fundamentată expresiv. Este greu de spus dacă această continuă agitație a gestului antrenează— la Constantin Iliev— toate adîncimile ființei muzicii interpretate. în orice caz, dorința de a-1 reas- culta răspunde admirației noastre pentru eficiența gestului ce urmărește imediat, la Iliev, eficiența sonoră, culoarea timbrală pusă in valoare prin mari contraste și opoziții dinamice ; am intuit acest lucru ur- - mărind execuția unei cunoscute lucrări de școală muzicală națională bulgară, Preludiu și dans din opera „Momeli" de Liubomîr Pipcov.
D. AVAKIAN

DESCHIDEREA UNEI EXPOZIȚII DE PICTURĂ
ȘI GRAFICĂ DIN R. P. CHINEZĂ

Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vineri s-a deschis în sala Dalles din Capitală Expoziția de pictură și grafică din Republica Populară Chineză. Sini prezentata 80 de lucrări în ulei,
picturi tradiționale, afișe, realizate de artiști profesioniști și amatori, In care sînt redate momente Impresionante din lupta de eliberare a țării, din construcția socialistă.La vernisaj au luat cuvîntul Ion

© O anchetă dificilă 1 LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
e Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
O Cowboy : SALA PALATULUI
— 17 (seria de bilete — 4417);
20,15 (seria de bilete — 4418), 
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.
o Alfred cel Mare : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16;
21, FESTIVAL — 8,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 
15,30; 13; 20,30, GLORIA 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
O Explozia : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15,30; 18; 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15. 
O 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;
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude .................
13,30; 16;
9; 11,15; 13,30. ____  __. ____
• Pe aripile viatului : 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 în continuare.
© Eroii de la Telemark — 10; 12; 
14, Elvira Madigan — 16,30;
Bonjour tristesse — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA (sala Union). 
© Adio, arme ! : CENTRAL 
12,30; 16; 19,30, VOLGA 
16; 19,30, ---------------
16; 19,30.
o Dacii :
20.15. 
e Maria 
14,30; 17.
© Andrei 
19,30.
a Domnului profesor, cu dragos
te : VIITORUL — 15,30; 18, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
O Structura cristalului 
RUL — 20,15.
© Cu miinile curate t 
15,30: 18; 20,15.
a Drumul spre Vest i
15; 17,45; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
o Anonimul vencțian : DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30.
© Egor Buliciov și alții : 
MUL SĂRII — 18; 20,15. 
o Dacă e marți, e Belgia 
TROCENI — 15,30; 18. 
© Tinerii : COTROCENI — 
© Zestrea : COSMOS
20.15. PROGRESUL — 15,30
20.15.
n Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
e Ursul Yogi t RAHOVA — 15,30; 
13.
• E o poveste veche 1 RAHOVA
— 20,15.

21.

: GRIVIȚA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, MIORIȚA — 

15,45: 18; 20,30.

9
FLAMURA — 9;

MUNCA 15,30;

— »;
12,30;
12,30;

. Ă, 
; 18;

Stuart > BUZEȘTI

Rubliov i BUZEȘTI

teatre

: VHTO-

LIRA

ARTA

DRU-

X CO-

20,15. 
15,30; 18; 

18;

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ed-

Kgard Doneux (Belgia). Solist; 
Ion Voicu — 20.
© Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale“ (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 15, Cui 1-e frică 
de Virginia Woolf ? — ’
Studio) : Să nu-ți faci 
cu scară — 20. z
• Teatrul de comedie :
Bill și indienii - ‘
• Teatrul "„Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — ♦ 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
O Teatrul C. I. Nottara*4 (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30.
o Tăatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9, Pinocchio 
— 16.
6 Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 
© Teatrul evreiesc de stat : 
șirag de perle — 19,30.
e Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Aici este soarele meu — 
20.
Q Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30', (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria — 
premieră — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
o Ansamblul artistic 
română" : Mugurel de 
mânesc — 19,30.
o Circul „București" : 
Flipper — 17,30; 19,30.

20, (sala 
prăvălie

20.
Buffalo

din 
17.

Un

,,Rapsodia 
cintec ro-

Frații lui
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Tn „Scînteia" nr. 9 451, din 17 martie a.c., s-au 
publicat la această rubrică, sub titlul „Anii începutu
rilor", documente ilustrînd constituirea primelor or
ganizații muncitorești, răspîndirea de timpuriu în 
țara noastră a ideilor socialismului. Tn continuare, 
grupajul de față se referă la perioada imediat pre

mergătoare Congresului de constituire a Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din România — 
perioadă cînd în mișcarea noastră muncitorească au 
început să se răspîndească tot mai puternic ideile re
voluționare ale socialismului științific, care au contri
buit la intensificarea procesului de maturizare politică

a mișcării, la crearea condițiilor pentru făurirea par
tidului politic al clasei muncitoare.

Afirmării tot mai limpezi a ideilor marxiste și cris
talizării unor puncte programatice ale mișcării socia
liste le consacram acest al doilea grupai de docu
mente.

Anii premergători congresului
IMsunI - insusit
însușindu-și ideile marxiste, socialiștii români au 

relevat, de la bun început, ca trăsătură esențială a 
marxismului, necesitatea aplicării lor creatoare, po
trivit condițiilor societății românești. Aceasta s-a 
concretizat în numeroase studii originale, ca ți. în 
proiectele 'de' programe ale mișcării socialiste, elabo

rate încă înainte de crearea P.S.D.M.R., în care s-a 
întreprins o analiză, în lumina concepției materialis
mului dialectic și istoric, a realităților economice, 
politice ți sociale ale României, deducînd din a- 
ceasta obiectivele ți tactica de luptă a clasei mun
citoare.

®
Desen din ziarul „Munca", apărut cu prilejul zilei de 1 Mai 1890

r

„Deducem idealul 
din mișcarea omenirii, 
iar mijloacele de lucrare 

din condițiile 
noastre11„Pentru a lămuri activitatea noastră practică trebuie să dăm o ochire generală asupra dezvoltării noastre economico-sociale, asupra claselor și pozițiunii lor, asupra relațiilor de putere în ființă la noi. Școlari ai socialismului științific, membri ai marei familii socialiste europene, noi știm că felul ac- tivităței noastre a tîrnă de condițiile- reale ale țărei noastre și mai ales de cele economico-sociale. Și aice tocmai sîntem în totul uniți cu socialismul științific și ne deosebim de cel utopic. Un socialist utopic declară sus și tare cîteva formule sentimentale și umanitare, un plan de ’organizare foarte umanitar. Despre plan-crede că se poate a- plica oriurideț' fără a'se lua' in 'seamă împrejurările. Tot astfel face și în privința mijloacelor de acțiune. Un socialist modern, care ține la socialismul științific își deduce idealul din mișcarea omeni- rei, din evoluțiea ei, iar mijloacele de lucrare și felul lucrărei din condițiunile în cari se află un po

K Cercul de studii sociale din București (1892). Printre membrii săi : Constantin Dobrogeanu-Gherea, Ale- >> 
>> xandru lonescu, Anton Bacalbașa, Constantin Z. Buzdugan, Vasile G. Morțun, Constantin Miile <<

por. Așadar, să analizăm condițiile de trai ale țării noastre cum urmează din pozițiunea poporului muncitor, din relațiile de clase, din cultura noastră, din temeliile economice".
Din studiul „Ce vor socialiștii 

români" de C. DOBROGEANU- 
GHEREA, primul program marxist 
al mișcării noastre muncitorești 
(1886).

„Drumul spre revoluția 
socială nu va fi acelaș""Chestiunea „ce este de făcut ?“ se rezolvă în fiecare țară și în fiecare epocă în mod diferit. Almin- terea nici nu poate fi, că socialismul științific nu este decît o direcțiune altruistă a dezvoltărei viaței sociale. Condițiunea viaței sociale la diferite popoare fiind diferite, punctul de plecare prin urmare, nefiind tot acelaș, nu va fi acelaș nici drumul prin care vom veni la , revoluția socială , în . diferite locali- i tăți. ', ’’ ' . _

■' - Din corespondența dr. Nicolae
RUSSEL.

„0 tactică potrivită 
condițiilor fiecărei țări"Teoriile socialiste nu sînt o formulă sau o dogmă și deci nu dic

tează nici o tactică hotărîtă și aceeași pentru toate 'țările, ci lasă in grija socialiștilor fiecărei .țări să-și creeze o tactică potrivită cu condițiile reale de viață a țării lor. Tocmai astfel de tactică e admisă de socialiștii ro-mâni.
Ziarul „Lumea nouă", organ al 

Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, din 12 
noiembrie 1894.

„Să studiem bine 
și cu deamănuntul 
toate nevoile țării1"Față de burghezia organizată, stăpînă pe guvern, pe instituțiile și pe averea țărei, partidul socialist trebuie să-și adune pe toți adepții săi în mănunche puternice și strîns legate laolaltă. Mai trebuie să studiem bine și cu deamănuntul toate nevoile țărei, șă vedem ce anume puncte din, vechiul nostru pjogtarp teorespunct .situațieicâe ;iâ noi, ce-puncte nouă trebuie să mai adăugăm și' mai cu seamă să stabilim un program practic bine a- daptat cu cerințele și nevoile unei țări agricole ca a noastră.

Ziarul „Munca", organ al Clu
bului muncitorilor din București, 
din 10 mal 1892.

Partidul irnmcMw - 
o neceshate M

Stadiul de dezvoltare atins de mișcarea muncitorească din Româ
nia în pragul ultimului deceniu al secolului trecut a ridicat la ordi
nea zilei, cu acuitate, problema creării unui partid politic munci
toresc, ca o condiție esențială a desfășurării victorioase a luptei 
revoluționare.

„Cel dinții pas pentru 
mântuirea muncitorilor"1

„Să ne pregătim pentru revoluție. Armata muncitoare e numeroasă, dar din pricină că e împrăștiată, că nu știe încotro să meargă, că nu e nici-o unire între ea o ține în friu și o zdrobește numai o mînă de armată, care e burghezia, dar care-i organizată, care e unită, știe ce vrea, adică știe că interesul ei e ca să țină în robie armata muncitoare. De aceea cel dinții pas de făcut pentru mîn- tuirea muncitorilor e de a se organiza și uni în același gind, alcătuind partidul muncitorilor."...
Ziarul „Munca", din 13 ianuarie 

1891.

y

SOCIALIST

■■SQOUWMU

■ OBjlJ O R AOO la S o o IA LI S T

O contribuție de prim ordin la maturizarea politică a proletariatului 
român au adus studiile originale ale unor reprezentanți de seamă ai 
mișcării socialiste, ca, de pildă: „Ce vor socialiștii români", „Concep
ția materialistă a istoriei", „Karl Marx și economiștii noștri", de Con
stantin Dobrogeanu-Gherea, „Determinismul social" și „Propaganda 
în mișcarea socială" de Panait Mușoiu, „Idealismul și materialismul 
economic" și „Sociologia burgheză față cu teoria luptei de clasă" 
de Raicu lonescu-Rion, „Mediul social ca factor patologic" de dr. 
Ștefan Stîncă 'etc. în facsimil : cîteva din aceste lucrări, în edițiile 

originale

„Organizați-vă, 
alcătuiți marele 

partid!""„Muncitorii trebuiesc să alcătuiască un alt partid adică partidul muncitorilor, care să fie înafară de cel liberal, și conservator și care să lupte pentru dezrobirea întregului popor. Unindu-se toți muncitorii și alcătuind acest partid, ei vor putea deveni forța dominantă care va răpune cu totul forța șubredă de astăzi a clasei stăpînitoa- re. Terminînd deci, nu putem decît să spunem tovarășilor noștri) : organizați-vă, alcătuiți marele partid al muncitorilor care este partidul viitorului, căci numai astfel vă veți desrobi !...“.
Ziarul „Gutenberg", organ al So

cietății lucrătorilor tipografi din 
București, din 22 ianuarie 1889._____J

într-o ascuțită confruntare cu concepțiile reacționare puse în cir
culație de ideologii burghezi, care considerau socialismul drept o 
„plantă exotică", „un import", neasimilabil la condițiile țării noastre, 
militanții vechii mișcări muncitorești au argumentat legitimitatea 
socialismului în România, ca o necesitate obiectivă, determinată de 
situația economică și de raporturile de clasă, de întreaga evoluție 
și perspectivă a societății din țara noastră.

„Proletarul nostru 

este socialist""Proletarul nostru prin poziția sa de nemaisuferit de astăzi — in -fața capitalului și a -tiraniei — este socialist deja ' prin . sentimentul său de indignare în fața tuturor speculatorilor și umilitorilor săi, este socialist și nu poate fi altceva. Este socialist fără a fi citit încă în cartea adevărului, a drepturilor o- mului, este socialist fiindcă suferă pe nedrept de lipsă, de foame și dispreț, de bătaie de joc, și bătaie cu biciul.
Ziarul „Înainte", organ al Cer

cului socialist din București, din

„Lucrătorii greviști merită laude 
ca energici luptători""

Perioada premergătoare consti
tuirii P.S.D.M.R. a fost marcată de 
o puternică intensificare a lupte
lor muncitorești. Astfel, numai in 
deceniul 1884—1893 au avut loc pes-1 
te 115 greve. Printre cele mai im

„Socialismul 
are cimp larg in Țara 

Românească""în ciuda tuturor acelor care ne țipă mer.eu la ureche, ba in bătaie de job, ba în/chip cumințește, sfătuitor,-că' .la,?npj. pu există proletariat și deci chestia industrială, că țara noastră e eminamente a- gricolă etc., și că deci socialismul sau n-are ce căuta la noi, sau că trebuie mărginit la țară, sau mișcarea domolită, studiul stărilor de lucruri din orașele noastre ne arată tocmai contrariul. Social democrația are un cimp larg de activitate în Țara Românească, are menirea de a deștepta muncitorimea, de a o îndrepta spre cucerirea puterii politice, a-i îmbunătăți starea ei de astăzi.
Ziarul „Munca", 1893.

portante se numără șl greva lu
crătorilor de la Atelierele C.F.R. 
din București (1888). Iată pe scurt 
o relatare a desfășurării acestei 
greve din ziarul muncitoresc „Apărătorul" (București), din 14 și 15 
august 1888 :

Reportaj... de acum 85 de ani„Lucrătorii greviști de la gară merită cu drept cuvîn’t laudele tuturor ca energici luptători. Cu toate că autoritățile au înconjurat atelierele cu armată, totuși greviștii păstrează un calm demn de admirat. Lucrul acesta le face o mare onoare.Greviștii țin în fiecare zi întruniri Ia Cercul muncitorilor și entuziasmul lor e aproape de nedescris. E o frumusețe de a vedea cum o întreagă armată de muncitori sînt uniți într-un singur gind și cum cuvîntările oratorilor sint acoperite de aplauze entuziaste. Aseară a avut loc o întrunire la care au luat parte, pe lingă greviști și un mare număr de lucrători de celelalte bresle. Sala era neîncăpătoare și lucrătorii se grămădiseră pînă în stradă. Toți oratorii care s-au succedat la tribună au vorbit cu atîta căldură, incit inimile tuturor muncitorilor păreau că tresaltă.Astă seară va avea loc o întrunire foarte impozantă, la care vor lua parte și lucrătorii din atelierele Pirotehniei și Arsenalului armatei. Se zice că în curînd și lucrătorii din Depoul central al gărei vor urma exemplul tovarășilor lor din celelalte ateliere. Greva deci va lua proporțiuni foarte mari în caz cînd direcțiunea nu va ceda con- dițiunilor formulate în cerințele greviștilor. Ni se spune că o mare zăpăceală domnește în direcțiunea căilor ferate din cauza acestei greve".

Puterea pKh-
■ HÎSi ■Hiifc..

Este un merit al vechii noastre mișcări muncitorești de a-și fi în
sușit și a fi transpus, încă în primele ei programe, ideea marxistă 
fundamentală a cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare, 
a făuririi statului socialist, ca principal instrument de construire a 
noii orinduiri sociale.

„Proletariatul va realiza 

forma viitoare socială""

„Proletariatul are, chemarea istorică de a realiza forma viitoare socială. Poporul, proletariatul, a- jungînd la putere, după revoluția socială’, proletară, va întrebuința dictatura de clasă ca mijloc pentru a-și întări domnia, pentru a organiza formele de viață ale societății socialiste".
Din „Programul de acțiune al 

cercurilor socialiste", 1836.

„A cuceri întâi 

instrumentele politice""

Este știut și simțit de muncitorii de azi că interesele lor sînt potrivnice cu ale stăpinilor, că puterea capitalistă ține în robie economică marea clasă muncitoare și pentru a smulge din gura lupului capitalist îmbunătățiri economice, trebuie să întrebuințezi instrumente politice ; să cucerești puterea politică pentru ca să poți îndruma spre calea dezrobirii economice — acesta

PUNCTE PROGRAMATICE
este idealul social - democrației din întreaga lume. Și pentru realizarea lui se cer muncă și stăruință, se cere organizarea muncitorimii în partid politic, fără nici un amestec cu partidele burgheze conservatoare ■ sau liberale.

Ziarul „Lumea Nouă".

„Statul să fie al 

clasei muncitoare""„Ce înseamnă dictatura revoluționară a proletariatului ? însemnează momentul în care proletariatul organizat și conștient de rolul ce are de îndeplinit are statul în mină, stăpînește politicește. Atunci proletariatul procedează el la transformarea societății în folosul său binecunoscut, deci dă societăței forma comunistă, adică desființează clasele și astfel dezrobirea proletariatului coincidează cu dezrobirea întregei omeniri".
Ziarul „Munca", din 27 septem

brie 1892.

Consecvența marxistă a mișcării noastre socialiste și-a găsit o 
vie reflectare și în proclamarea necesității de a se desființa proprie
tatea capitalistă asupra mijloacelor de producție și a o înlocui 
cu proprietatea socialistă, ca premisă a lichidării exploatării omului 
de către om și a realizării bunăstării generale.

„Egalitatea economică 
va aduce adevărata 
libertate politică"" „Numai egalitatea economică între oameni va aduce adevărata libertate, egalitate și fraternitate, fiindcă numai oameni economi- cește egali sînt în adevăr egali și 

numai oameni adevărați egali pot fi liberi și frați. Numai egalitatea economică va aduce egalitatea a- devărată politică, precum și adevărata libertate politică, care chiar în cele mai progresiste și democratice state actuale este o himeră. Numai egalitatea economică va emancipa omenirea de sub jugul oligarhic al unui pumn de oameni bogați".
Din „Proiectul de program al 

cercurilor socialiste", din 1880.

„leacul nu-i decît 
exproprierea celor ce 

ne-au expropriat""„Pricina sărăciei și a relelor strigătoare ce le îndură mulțimea, noi o găsim în aceea că bunurile sociale sînt stăpînite numai de o clasă de indivizi și, fără să mai în- cunjurăm, găsim că nu-i alt leac de îndreptare decît acela de a face ca bunurile de cari folosesc numai cițiva să folosească tuturor. A înlocui proprietatea privată prin proprietate colectivă, a regula producerea și împărțirea rațională a bogățiilor, iată după noi leacul... Leacul nu-i decit exproprierea celor ce ne-au expropriat, exproprierea celor cari se folosesc fără drept de toate bogățiile natu- rei și de toată supramunea omenească, răpită prin feliurite mijloace și adunată de veacuri, capitalizată".
Ziarul „Munca", din 17 iunie 1890. 

„Fiecare se va bucura 
liber de fructele 

muncii sale""Convinși fiind că atît timp cît societatea, datorită proprietății pri

vate asupra mijloacelor de producție, va fi împărțită într-o clasă posedantă și o clasă fără proprietate, că atît timp cît va dăinui sistemul muncii salariate, va fi imposibil ca acel ce muncește să aibă asigurat întregul produs al muncii sale, fără de care însă o egalitate reală este de neconceput, noi luptăm pentru schimbarea modului de producție din cel privat-ca- pitalist într-o producție de mărfuri organizată social, care să asigure fiecăruia întregul produs al muncii sale. Căci numai atunci cind muncitorul nu va mai fi separat de mijloacele de muncă, cind el va fi împreună cu societatea, proprietar al mijloacelor comune de producție, cînd nu-va mâi fi silit să-și vîndă unicul său capital, puterea sa de muncă proprietarului mijloacelor de producție, cînd nu va mai trebui să producă pentru contul unui terț, ci pentru sine însuși, adică pentru societate, numai atunci vor cădea lanțurile pe care omenirea este astăzi silită să le poarte și fiecare membru al ei se va bucura în mod cu adevărat liber de fructele muncii sale.
Ziarul „Volkswillc", organ ni 

secției din Timișoara a P.S.D., I 
mai 1893.
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MĂSURI ENERGICE PENTRU PREVENIREA
NUNDATIILOR SI BĂLTIRII APEI PE OGOAREInundații și alunecări de teren în unele pdețe

Datorită căderilor masive de zăpadă de la mijlocul 
lunii martie și încălzirii timpului, apa provenită din to
pirea bruscă a zăpezii a dus la creșterea nivelului unor 
rîuri, la sporirea excesului de umiditate în sol, provo- 
cînd inundații și alunecări de teren în unele județe. 
Astfel, în Buzău, Teleorman, Brăila, Iliov, Ialomița, Ar
geș, Vaslui, lași. Prahova, Vrancea și Botoșani au fost 
acoperite supraiețe de teren agricol, apele au inundat 
gospodării țărănești și construcții agrozootehnice, iar 
alunecările de teren au avariat locuințe, au întrerupt 
temporar circulația pe unele șosele și căi ierate și acti
vitatea în unități industriale, provocîndu-se pagube ma
teriale întreprinderilor socialiste, precum și gospodării
lor populației. în județul Buzău, de pildă, au iost inun
date aproape în întregime satele Cotorca și Satul Nou, 
în Brăila au iost inundate aproape 1 200 ha teren agri
col, în zona petrolieră Boldești-Scăeni alunecările de 
teren au întrerupt activitatea unor sonde, iar în jude
țul Vaslui alunecarea de teren s-a extins asupra întregu
lui sat Zizinca.

Comandamentele județene din zonele aiectate au mo

bilizat cetățenii și importante mijloace tehnice pentru 
înlăturarea și evitarea eiectelor inundațiilor și alunecă
rilor de teren. Se acționează iără întrerupere pentru 
desîundarea șanțurilor, eliberarea de ghețuri a poduri
lor și podețelor, consolidarea digurilor, ă terenurilor, 
în localitățile calamitate și periclitate, organele de 
partid și de stat au venit în sprijinul iamiliilor care au 
avut de suierit, Iuînd măsuri operative pentru cazarea 
acestora, aprovizionarea cu produse de strictă necesi
tate și acordarea de asistență medicală. Totodată, s-a 
acționat energic pentru reluarea activității normale în 
unitățile socialiste.

întrucît timpul continuă să se încălzească provocînd 
în continuare topirea bruscă a zăpezii se mențin nive
lurile ridicate ale unor rîuri, excesul de umiditate în sol 
și, în consecință, posibilități de inundații și alunecări de 
teren. Organele locale de partid și de stat sînt che
mate să stabilească de urgență programe de măsuri 
pentru prevenirea și combaterea unor noi pagube și în
lăturarea imediată a urmărilor inundațiilor și alunecă
rilor de teren. (Agerpres)

Corespondenții noștri transmit din județele Iași, Suceava, Vaslui și Olt

• SUPRAVEGHERE CONTINUĂ A VIITURILOR, PRE
GĂTIRI MINUȚIOASE PENTRU A FACE FATĂ ORI
CĂREI SITUAȚII

® MII DE OAMENI CONSOLIDEAZĂ DIGURILE Șl SAPĂ 
FĂRĂ ÎNTRERUPERE CANALE PENTRU SCURGEREA 
APELOR

Pentru Înlăturarea oricăror pagube, atît întreprinderile specializate, cit și cetățenii din toate localitățile județului Iași participă la lucrările pentru prevenirea inundațiilor și combaterea băltirilor. S-au asigurat materiale cu care să se intervină pentru menținerea în bună stare a digurilor și barajelor locale. Uzina de mase plastice și fabrica „Textila" au oprit în stoc peste 150 000 de saci care, la nevoie, vor fi umpluți cu pămînt. Toate unitățile care au motopompe le-au pus în stare de funcționare. Zi și noapte, echipe speciale organizate pe comune supraveghează viiturile de pe cursul apelor. De asemenea, se supraveghează scurgerea apelor din iazuri și acumulări, urmărindu-se ca acestea să se mențină continuu la cote limită.Țăranii cooperatori din comunele unde există pericolul inundațiilor lucrează de zor la degajarea canalelor și la dirijarea apelor. ..-în: co* muna Țigănești de pildă? '.situată, "pe valea Jijiei, pm ftitîlnit' .p’este" 200 de cooperatori care desfundav de pămînt și de zăpadă canalul principal lung de peste 1 000 metri. Alături, la Popricani, cooperatorii și lucrătorii de la I.A.S. au efectuat aceeași lucrare la o serie de canale și șanțuri, iar în locurile unde apele au început să băltească sosi-V. _ _ _ __ _ _

seră motopompe. Alți cooperatori, cu peste 150 de atelaje, au început să mute furajele aflate pe șesul Ji- jiei pentru a le feri de eventualele inundații.Specialiștii acordă asistența tehnică necesară in trasarea șanțurilor și canalelor în 30 de cooperative agricole din județul Suceava, care ău suprafețe de teren ou exces de umiditate — ne relatează iing. Traian Corduban, directorul general al direcției agricole județene. In numeroase cooperative agricole s-a trecut la combaterea băltirilor. La cooperativa agricolă din Marginea aproape 1000 de cooperatori dau zor Ia eliminarea apel de pe tarlalele brigăzii a III-a. în fruntea lor, un destoinic gospodar, Vasile Magopăț, primarul comunei. Cu lopeți și cazmale, cooperatorii de aici au reușit să elimine excesul de apă de pe o suprafață de mai bine de W0.de hectare.. Ac- , țiițnea* începută țn£ă iii: /primei^ t- zile/ale’lunii martie, la-care"parti- a cipă, de fapt, toți cooperatorii? vi- ’ zează săparea a 16 km de șanțuri și canale, ceea ce va asigura scoaterea de sub influența excesului de umiditate a terenurilor agricole.Bune rezultate în acțiunea de eliminare a apelor de pe cîmp au înregistrat și cooperatorii din Simi-

nița, care au săpat șanțuri și canale pentru a deseca o suprafață de 45 hectare. La Verești s-au executat pînă acum 2 km canale de scurgere a apei. ■Din a doua jumătat^ a lunii februarie și pînă în prezent, in județul Vaslui au fost înregistrate mai multe alunecări de teren, fenomen petrecut și în alți ani, dar cu deosebire în această primăvară. în a- ceastă perioadă au fost afectate comunele Gîrceni, Vulturești, Munteni de Jos, Deleni, Tanacu, Cre- țești, Bunești-Averești, Viișoara și altele. Ultimul fenomen de acest fel s-a produs în noaptea de 22 spre 23 martie în satul Munteni de Sus, unde au fost distruse 41 case. Alunecări’au avut loc și în alte localități. Organele locale au întreprins măsuri pentru sprijinirea cetățenilor care au de suferit de pe urma alunecărilor de teren.în locailiităfile județiului Olt au continuat vineri' acțiunile pentru prevenirea inundațiilor, la care au participat mii și mii de oameni. In comuna Grădinari a fost construit un canal în lungime de 183 metri și adine de aproape 3 metri pentru regularizarea pîrîuilui Runca. La lucrările de evacuare a apelor au participat zilnic 250—300 de cooperatori.La .Vulturești apa rezultată din topirea zăpezii băltea pe circa .150 hectare, ..dintre care 50 sini cultivate cu griu. Toți sătenii, mobilizați de comandamentul comunal, au făcut canale și rigole, evacuînd apa de pe întreaga suprafață. în comuna Rusănești au acționat sute de oameni ajutați de motopompe, cu care au evaouat apa în canalele de desecare.

Dacă în marea majoritate a lo- calitățilof se acționează energic, cu responsabilitate, la Brincoveni se așteaptă retragerea apelor... de la sine. Cetățenii de aici n-au fost mobilizați la scurgerea apei care băltește, nici la dirijarea cursului pîrîuiui Oltișor, care inundă însemnate suprafețe de teren. Este, desigur, un caz izolat, care contrastează cu efortul general, remarcabil, al locuitorilor județului Olt de a evita pericolul inundațiilor și al băltirilor.
Imagini obișnuite în aceste zile pe mii și mii de hectare afectate de excesul de umiditate. Mii de 
oameni desfundă canalele, croiesc altele noi, pentru a elimina în cel mai scurt timp apa care băltește 

pe ogoare

it

CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚtREA ORGANIZĂRII Șl RETRIBUIRII MUNCII ÎN AGRICULTURĂ

ACORDUL GLOBAL
avantaje și căi de aplicare CONSTANȚA

ÎN MULTE JUDEȚE 

Însămînțările 
se desfășoară din plin

Tn „Sctnteia" nr. 9 455 din 21 martie a.c. am publicat 
următoarea notă :

Țăranii cooperatori, cadrele de conducere din unitățile 
agricole care doresc explicații suplimentare în legătură cu 
aplicarea acordului global, a celorlalte măsuri cuprinse în 
hotărîrea plenarei cu privire la îmbunătățirea organizării și 
retribuirii muncii în agricultură se pot adresa redacției, cu 
întrebări precise, fie în scris, fie la telefon : 17 70 13, între

orele 3 și 20. Cu ajutorul Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, al Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, precum și prin reliefarea expe
rienței unor cooperative agricole, vom răspunde la toate 
întrebările.

Azi publicăm răspunsuri la cîteva întrebări adre
sate ziarului.

Gheorghe Marin, cooperator din comuna Adîncata, județul Ilfov : în articolul „Acordul global avantaje și căi de aplicare" se arată că se va aplica un tarif de plată în acord global de 250 lei pe tona de porumb. Cum se va plăti de acum înainte : în natură sau în bani ?Acordul global la cultura porumbului se plătește, în continuare, pe bază de tarife calculate în natură șî bani sau numai în bani.' Tariful pe tonă se stabilește ținîndu-se seama de producție și de volumul de muncă necesar pe suprafața respectivă. Tariful de 250 lei la tona de porumb cuprin’de plata în natură și bani în proporția aprobată de adunarea generală. Pentru exemplificare, prezentăm extrase din fișa-angajament încheiată între consiliul de conducere și un cooperator care urmează să lucreze un hectar de porumb.Suprafața 1 hectarProducția prevăzută 3 200 kgNumărul ’total al zilelor lucrătoare care revine la 1 hectar 33 zile— din care zile lucrătoare în acord global 32 zileRetribuire pe zi lucrată 25 leiValoarea totală a retribuirii 825 lei— din care valoarea retribuirii în acord global 800 leiTarif pe tona de produs 250 leiPreț mediu de valorificare pe tonă 1 200 lei

Ponderea manoperei totale din valoarea producției pe hectar — din care în acord global 21,5 la sută20 Ia sutăCej 250 lei la care v-ați referit reprezintă, așa cum rezultă din fișă,
ca

Răspunsuri 
h primele întrebări

tariful pe tona de porumb. Dar producția angajată este de 3 200 kg. Aceasta înseamnă de trei ori cile 250 lei pentru cele trei tone la care se adaugă 50 lei pentru, cele 200 kg. Prin urmare, valoarea retribuirii in acord global, în condițiile îndeplinirii producției angajate (3 200 kg la hectar), va fi de. 800 lei.. Din aceasta o parte se va plăti în natură, iar alta în bani.Toma Dulciu, secretarul organizației de partid din cooperativa agricolă, și 

Toma Niță, secretaru) comitetului de partid și primarul comunei suburbane l’opești-Leordeni, întreabă dacă ră- mîne valabil angajamentul încheiat între cooperatori și conducerea cooperativei în care plata la porumb se face numai in natură.maKaasMmaaai

Trebuie precizat un lucru : la cultura porumbului . retribuirea se face in acord global pe tona de produs în natură și bani. Adunarea generală —: așa cum s-a arătat în răspunsul precedent — aprobă cit din acest tarif să fie în bani și cit in natură. Aceasta depinde, bineînțeles, de balanța porumbului în cooperativa agricolă respectivă. Deci, la porumb nu se stabilesc tarife cu plata numai în natură. Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 

cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii in agricultură prevede ca numai la fîne- țele naturale, fînurile ■ cultivate, culturile intercalate, executarea lucrărilor și obținerea producției se vor angaja in acord cu .plata in natură (sau în natură și bani).Gheorghe Bota, brigadier zootehnic Ia cooperativa agricolă Gelu, județul Satu-Mare : Cum vor fi re- tribuiți îngrijitorii care nu realizează 2 000 litri lapte de fiecare vacă : .conform celor cuprinse în alineatul 7 (ie Ia capitolul „In producția animală" sau pe baza celor din alineatul 7 de Ia capitolul in eare e vorba de porumbul boabe ?îngrijitorii vor fi retribuiți conform prevederii cuprinse în alineatul 7 din capitolul referitor la producția animală care spune : „în anul 1973. în acele cooperative în care cooperatorii angajează în a-cord global îngrijirea a cel puțin 15 vaci și depun toate eforturilepentru obținerea producțiilor arătate mai sus. Insă nu realizează 2 000 litri lapte și 12 viței, dar obțin producții mai mari decît cele realizate în 1972, se va acordă totuși venitul garantat de 1 200 lei lunar". Este o înlesnire menită să stimuleze pe cooperatori să îngrijească mai bine animalele și chiar dacă nu realizează în acest an producția la care s-au angajat, dar obțin totuși producții mai mari decît în 1972, beneficiază de venitul garantat, A- ceastă măsură, ca și altele cuprinse in hotărire, cointeresează pe cooperatori să facă tot ce depinde de ei pentru a obține producții cit mai mari și cu cheltuieli reduse.

Județul Constanța nu a fost afectat de ultimele căderi masive de zăpadă. A plouat insă destul de mult. Terenul se zvîntă mai repede decit în alte părți, așa că, de cîteva zile, s-a putut trece la semănat. Pînă ieri, 23 martie, au fost însămînțate cu ovăz, mazăre pentru boabe, borceag și legume 850 hectare în cooperativele agricole și 300 hectare în întreprinderile agricole de stat. Se apreciază' că în 3—4 zile se va încheia semănatul culturilor din prima urgență. Se lucrează intens la pregătirea terenului și, nu peste multă vreme, va începe semănatul florii- soarelui.. Ce s-a întreprins pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară ? Ne-am adresat tovarășului ' Constantin Popa, directorul direcției agricole, cu rugămintea de a face cîteva precizări in acest sens.Preocupările noastre au fost îndreptate spre două direcții principale: întreținerea culturilor de toamnă, a căror stare de vegetație este bună, și realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate la însămînțările de primăvară. Pe suprafețele unde, în urma verificării rezervei de substanțe nutritive din sol. s-au constatat deficite, s-a procedat la fertilizarea lor. Cu toate că nu am primit decit 80 la sută din ingrășă- mintele cu azot și de 3 ori mai puține îngrășăminte complexe, prin drămuirea dozelor in limitele stricte ale optimului, am fertilizat peste 75 la sută din suprafața cu griu. La griul și orzul de toamnă, dacă va apărea ferț'omenul de „descălțare", se vor executa lucrări de tăvălugire.Precipitațiile abundente au aminat începerea . însămînțărilor 'de primăvară cu 2—3 săptămâni. Noi sintem însă pregătiți pentru ca, din primele zile bune de lucru, să trecem cu toate forțele Îs semănat. Tractoarele, circs 5 500. și mașinile agricole au fost reparate și verificate.In condiții climaterice normale vom încheia semănatul in 5 zile la culturile din prima urgență, 6—7 zile la floarea-soarelui, 10—42 zile la porumb. în toate unitățile s-au întocmit grafice de lucru cu prevederi stricte : viteză de lucru, randament om-agregat și s-au defalcat sarcini precise de acțiune pe fiecare specialist, brigadă etc.

Cele spuse de directorul direcției agricole se confirmă în mai toate unitățile agricole. Există însă și unele probleme nerezolvate în întregime. Ne vom referi la una din ele. La întreprinderea județeană care se ocupă de distribuirea semințelor intrăm în posesia unei hîrtii pe care scria succint : „marfă neridioată". Erau înscrise, pe acea listă, sub rubrica „floarea-soarelui", cooperativele agricolei Țepeș_Vodă — 3 tone, Nuntași — 4 tone, iiar la rubrica soia— cooperativele Făclia — 2 tone, Bărăganu — 3 tone, Moșneni — 2 tone. Referitor la semințe se mai pune și. o altă problemă. Constanța trebuie să livreze altor județe diferite semințe. Aceeași întreprindere ne asigură că județul Teleorman va primi cele 120 tone fasole și 220 tone soia, județul Vrancea va intra, în curind, in posesia celor 20 tone fasole. Dar întreabă, la rindul ei, cînd va trimite baza de la Călărași cele 9 tone să- mință de sfeclă promisă și Tulcea cele două vagoane de mazăre ?
Dumitru MANDROIU 
Ștefan DORGOȘAN

ARAD
ARAD (corespondentul „Scânteii", C. Simion). — în cooperativele a- gricole, pipă la 23 martie a.c. au fost efectuate însămînțări de primăvară pe o suprafață de aproape 10 000 hectare cu ovăz, mazăre boabe. sfeclă de zahăr, legume din e- poca I și altele. Multe din unitățile agricole cooperatiste au încheiat semănatul ovăzului și mazărei boabe, iar cooperativele agricole din Vla- dimirescu. Dorobanți. Felnac. Sinpe- tru German, Mailat și Păuliș au încheiat semănatul sfeclei de zahăr.

MARAMUREȘ
BAIA MARE (prin telefon de la Gh. Susa). — Pe terenurile zvîntate din lunca Someșului și Lupusului au intrat tractoarele pentru începerea însămînțărilor. La Ricău, cooperatorii silit prezenți în număr mare pe cîmp. Ei sînt deciși ca, în două zile, 

să termine plantatul cartofilor pe cele 10 ha. Peste tot, specialiștii urmăresc starea terenului pentru a se putea prinde momentul optim de începere a lucrărilor. Cu două zile în urmă. ing. loan Darolți. de la cooperativa Coltău, a controlat cu atenție .terenul și a decis să înceapă semănatul ovăzului. O activitate rodnică. în aceast.ă direcție desfășoară inginerii Aurel Pop, de la cooperativa agricolă Seini, Ioan Pop, de la cooperativa agricolă Lucăcești, Dinu Gorun, președintele consiliului intercooperati.st din Oarța de Jos, și Andrei Baiqar. de la cooperativa a- gricolă Mireșu, Mare. Deși in județul Maramureș nu s-au însămințat suprafețe mari, felul cum au debutat aceste lucrări denotă că se vor amplifica de la o zi la alta, că va exista o continuitate în desfășurarea lor. Se impun, totuși, urgentarea procurării semințelor pentru plantele furajere, precum și grăbirea operației de decuscutare din partea Agrosem Satu-Mare și aducerea lor în unitățile agricole pentru însămi n- țarea cit mai timpurie a acestor culturi de care depinde. în mare măsură. asigurarea furajelor necesare animalelor.
TIMIȘ

TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii", Ioana Cezar). — în județul Timiș. lucrările agricole de primăvară se. desfășoară în ritm tot mai viu. Pregătind cu grijă terenurile, cooperativele agricole de producție au încheiat pînă vineri semănatul la mazăre și orzoaica, iar la ovăz și borceag se însămânțează ultimele suprafețe. Acum, cooperativele agricole ite producție din raza de activitate a Ș.M.A. Sacoșu Turcesc, Cărpiniș, Cenei, Jebel, Biled. Lenau- heim și Gottlob lucrează din plin la semănatul sfeclei de zahăr. De asemenea, în unitățile din zona de deal a județului s-a trecut la în- sămințarea inului pentru ulei. Creșterea temperaturii în sol a permis și începerea semănatului florii-soa- relui. cultură, care va ocupa o suprafață de 17 648 hectare.' La cooperativa Ghiîoda, bunăoară, ș^au in- sămînțat 25 hectare, la Hitiaș 20 hectare, la Uvar 10 heotare etc.
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CELUI DE-AL XXI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN LUXEMBURG Primire la Consiliul de MiniștriLUXEMBURGDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează salutul său călduros și mesajul de prietenie frățească celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor muncii luxemburghezi, împreună cu urările de succes în activitatea ce o desfășurați pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale maselor largi populare luxemburgheze, în lupta dumneavoastră pentru triumful idealurilor democrației, socialismului și păcii.Subliniind satisfacția noastră pentru relațiile frățești statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Luxemburg, ne exprimăm convingerea că ele se vor dezvolta și pe viitor în interesul întăririi prieteniei dintre țările și popoarele noastre, în folosul unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

î

Lucrările Conferinței
U.A.

(Urmare din pag. I)vățătură și în activitatea obștească, tineri muncitori și elevi.Cuvîntul de deschidere a conferinței a fost rostit de Ion Traian Ștefăneșcu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști.Exprimind, în numele delegaților și invitărilor, al întregii studențimi din patria noastră, cele mai vii mulțumiri, adinca recunoștință și bucuria de a inaugura lucrările conferinței în prezența conducerii partidului și statului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : „Noi vedem în prezența dumneavoastră la cel mai înalt forum al studen- țimii, prezență devenită tradițională, o expresie grăitoare a grijii părintești cu care partidul, clasa muncitoare, întregul popor, dumneavoastră personal înconjurați tineretul universitar, tînăra generație a țării, o nouă dimensiune a răspunderilor sociale și politice care ne revin, un îndemn dș a conferi dezbaterilor și hotărîrilor conferinței noastre un «profund spirit revoluționar, comunist, de a acționa cu și mai multă fermitate, pe măsura entuziasmului și forțelor noastre, pentru înfăptuirea neabătută a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Studențimea patriei vă mulțumește din toată inima pentru orientările de excepțională însemnătate date învățămîhtului superior, pentru condițiile minunate de studiu și viață de care dispune, ca rezultat al atenției și eforturilor partidului, ale clasei muncitoare și întregului nostru popor. Studențimea patriei vă este profund recunoscătoare, .pentru contribuția dumneavoastră ■ - remarcabilă ;la . elaborarea Și înfăptuirea ' polîl-îcti'', partidului, pentru dinamismul pe care-1 imprimați dezvoltării economice și sociale a patriei, pentru abnegația cu care vă dăruiți împlinirii celor mai înalte aspirații ale poporului și militați pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste. Sîntem mîndri că dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, personalitate proeminență a vieții politice internaționale, acționați neabătut pentru promovarea spiritului de justiție în relațiile dintre state și popoare, pentru cauza socialismului, păcii și progresului social in lține.Pentru toate acestea, pentru tot ceea ce faceți în permanență, scru- tînd cu optimism și cutezanță viitorul, reprezentanții tineretului studios vă aduc prinosul lor de recunoștință fierbinte și vă asigură că vbr confirma prin fapte de muncă hotărirea lor nestrămutată de a participa activ la propășirea patriei, la realizarea aspirațiilor și năzuințelor națiunii noastre, de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României".Studente și studenți aduc in sală drapelele Partidului Comunist Român, Republicii Socialiste România și Uniunii Tineretului Comunist. In această atmosferă solemnă, cei prezesnți interpretează imnul „Steagul partidului" și cîntecul patriotic „Tricolorul". Răsună puternice aplauze, se dă glas cu generozitate și elan tineresc sentimentelor de adînc atașament, de adeziune unanimă a studențimii la politica marxist-leninistă, internă și externă a partidului și statului, hotărîrii sale de a milita pentru înflorirea patriei —' Republica Socialistă România--Sint alese apoi prezidiul și celelalte organe de lucru. în unanimitate, a fost adoptată următoarea ordine de zi a conferinței :1. Raportul Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România cu privire la activitatea dintre Conferința a VIII-a și Conferința a IX-a și sarcinile de viitor în pregătirea profesională și

.C.R.educarea comunistă a tineretului universitar ;2. Raportul Comisiei de cenzori ;3. Adoptarea unor modificări la Statut ;4. Alegerea noului .Consiliu și a Comisiei de cenzori.Primit cu puternice ovații și urale, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvintarea secretarului general al partidului a fost subliniată, în repetate rînduni, cu vii și îndelungi aplauze, care, la sfîrșitul expunerii, nu contenesc minute în șir. , Cei prezenți scandează necontenit „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușesou și poporul", „Ceaușescu și studenții". Se aud aclamații, urale. Studenții își manifestă direct, apropiat, dragostea, atașamentul lor nețărmurit față de secretarul general al partidului, față de Partidul Comunist Român, angajamentul de a răspunde atenției cu care sint înconjurați de întregul popor prin rezultate deosebite în studiu, in munca și în viața lor, de a se conduce neabătut în activitatea lor după normele vieții și muncii comuniștilor, eticii și echității noastre socialiste.în numele participanților, al întregului tineret universitar, primul secretar al C.C. al U.T.C. a mulțumit pentru aprecierile și indicațiile date activității Asociațiilor Studenților Comuniști : Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că, pe baza sarcinilor pe care ni le-ați trasat, a observațiilor critice, vom realiza o analiză exigentă a activității desfășurate de organizația■ noastră revoluționară în ultimii doi ani, vom stabili măsurile necesare pentru îmbunătățirea radicală a stilului nostru de muncă, astfel incit fiecare organizație să devină intr-adevăr un oolectiv de luptă pentru- educarea comunistă -a studenților,■ pentru. înfăptuir^a .șâ.rbinilor: puse,;-, de partid în fața invățămîntului' ndstru superior. în acest cadru se înscrie, de altfel, și. . propunerea însușită cu deosebit entuziasm de întreaga studențime privind, schimbarea denumirii organizației noastre în Uniunea Asociațiilor Studen- , ților Comuniști din România, denumire care, exprimind în mod. nemijlocit caracterul revoluționar al organizației, trăsăturile moral- politice ale studențimii, semnifică hotărirea tineretului universitar de a se forma în spiritul normelor vieții și muncii comuniștilor, de a dobindi o temeinică pregătire pentru muncă și viață.Vă încredințăm că studenții patriei sint hotărîți să se pregătească asiduu, Ia înălțimea exigențelor imprimate de conducerea partidului, de dumneavoastră personal, dezvoltării noastre economice și sociale, în vederea integrării lor active în producție, pentru a contribui cu tot elanul la efortul întregului popor de a înfăptui cincinalul înainte de termen, de a da viață programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Ca fii ai poporului, ca generație de intelectuali care își datorează condiția sa transformărilor înnoitoare ale socialismului, grijii conducerii partidului, vă făgăduim, mult iubite tovarășe secretar general, că vom face din exemplul strălucit al vieții și activității dum- ' neavoastră, închinată fericirii poporului, propriul nostru crez, că vom munci neobosit să ducem mai departe înfăptuirile înaintașilor, ale generației de comuniști pe care o reprezentați cu cinste în fruntea partidului și statului nostru.în continuarea lucrărilor, tovarășul Ion Traian Ștefăneșcu a prezentat Raportul Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Conferința a trecut, apoi, la dezbaterea generală a problemelor înscrise la ordinea de zi. După aceea dezbaterile s-au desfășurat pe comisii.Lucrările conferinței se reiau sîmbătă dimineața, în ședință plenară.
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LA 27 MARTIE 1973

O nouă tragereAdministrația de Stat Loto Pronosport organizează in ziua de 27 martie 1973 o nouă tragere specială Loto, la care se vor atribui, în număr nelimitat, premii în bani (de valoare fixă și variabilă), autoturisme „Dacia- 1300“ și „Skoda S-100", precum și excursii în Turcia (de cite 1 și 2 locuri, cu autocarul, durata circa 8 zile). La această tragere specială se poate participa cu bilete de cite 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 extrageri, astfel : extragerea I

specială LOTOobișnuită de 9 numere diferite din 90 ; extragerea a Iî-a obișnuită de 7 numere diferite din restul de 81 ; extragerea a IlI-a suplimentară de 6 numere diferite din 90 ; extragerea a IV-a suplimentară de 6 numere diferite din 90 j extragerea a V-a specială de 8 numere diferite din 90. în total, vor fi extrase 36 de numere ciștigătoare. Depunerea biletelor ciștigătoare se va face pînă in ziua de sîmbătă, 31 martie 1973, la ora 13, în orașele reședință de județ și pînă în ziua de vineri, 1973, la ora 13, în cel calități. 30 martie- elalte lo-
1

Vineri după-amiază, tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Leo Hamon, fost ministru al informațiilor în guvernul francez, reprezentantul Institutului de promovare și prestigiu de la Geneva, Gisele Rutman, președintele Comitetului executiv al institutului, și Fazlolah Reza, reprezentant permanent al Iranului pe lingă UNESCO, care se află în țara noastră cu prilejul decernării pre

miului. internațional de promovare pe 1972, al Institutului internațional de promovare și prestigiu de la Geneva Antreprizei române de construcții — ARCOM.La întrevedere au participat Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, A. Tacorian, directorul general al ARCOM.A fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București(Agerpres)
ARCOM A PRIMIT „PREMIUL INTERNATIONAL

DE PROMOVARE PE 1972"în cadrul unei festivități care a avut loc vineri dimineața la București, Antrepriza Română de Construcții — ARCOM a primit „Premiul internațional de promovare pe 1972“ pentru contribuția constructorilor romani la dezvoltarea colaborării tehnice și științifice cu firme și specialiști din diferite țări.După întreprinderea „Tehnoforest- export", Antrepriza Română de Construcții este cea de-a doua organizație de comerț exterior din /România căreia i se conferă această distincție de către Institutul internațional de promovare și prestigiu de la Geneva, distincție atribuită întreprinderilor și personalităților ce s-au remarcat prin contribuții deosebite pe plan mondial la progresul industrial și cultural-științific.La festivitate au participat Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior. Constantin Ionescu, adjunct al ministrului construcțiilor industriale, reprezentanți ai unor instituții centrale economice, întreprinderi de construcții și de comerț exterior, ingineri și constructori. Institutul de promovare și prestigiu din Geneva a fost reprezentat de Leo Hamon, fost ministru' al informațiilor în guvernul francez, Gisele Rutman, președintele Comitetului executiv al institutului, și Fazlolah Reza, reprezentant permanent al Iranului pe lingă UNESCO.A fost de față Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.

înmînînd premiul, dl. Leo Hamon a arătat că Antrepriza Română de Construcții constituie un exemplu de participare activă la dezvoltarea colaborării tehnico-științifice intre întreprinderi din diferite țări. Tehnica înaltă, conștiinciozitatea in realizarea contractelor, construcțiile remarcabile ridicate în R. F. Germania, Cehoslovacia, Iran .și în multe alte țări — a spus vorbitorul — sint deosebit de bine apreciate, fapt care a stat la baza acordării premiului pe anul 1972.La rîndul său, d-na Gisele Rutman a făcut o scurtă prezentare a activității Institutului de la Geneva și a felicitat Antrepriza Română de Construcții pentru prestigioasa activitate desfășurată. ►Mulțumind pentru distincția acordată, ing A. Tacorian, directorul general al ARCOM, a arătat că,. în cei trei ani de activitate, Antrepriza Română de Construcții a reușit să dobindească un binemeritat prestigiu peste hotare, punînd la dispoziția unor beneficiari . străini proiecte, servicii inginerești și lucrări de construcții-montaj. întreprinderea ARCOM întreține astăzi relații cu firme și întreprinderi din 71 de țări.
★în onoarea delegației Institutului internațional de promovare și prestigiu, ministrul construcțiilor industriale, Matei Ghigiu, a oferit, vineri seara, un cocteil in saloanele hotelului „Intercontinental". (Agerpres)

Semnarea unui protocol privind schimburile 
comerciale intre România și SuediaLa Ministerul Comerțului Exterior a fost semnat, vineri la amiază, Protocolul privind schimburile comerciale pe anul 1973 între România și Suedia, document care creează o nouă bază de dezvoltare și diversificare a schimburilor dintre cele două țări. Creșterea volumului comerțului bilateral prevăzută pentru acest an, comparativ ou 1972, va fi obținută atit prin livrări. reci

proce de mărfuri tradiționale, Cît și prin noi produse cu un grad ridicat de prelucrare.La semnarea documentului au participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Per Otto Rath- sman, ambasadorul Suediei la București. (Agerpres)
:*A- DE LA MINISTERUL 
COMERȚULUI INTERIORîn vederea asigurării aprovizionării ritmice a populației, Ministerul Comerțului Interior ,a dispus ca. pînă la sfîrșitul acestei luni, unitățile comerciale din toate orașele și centrele muncitorești să-și prelungească pro

gramul de lucru, în funcție de necesități.De asemenea, în ziua de 25 martie, toate magazinele vor fi deschise pînă la ora 13,00. (Agerpres)

Convorbiri 
româno-iugoslaveîn zilele de 21—23 martie 1973 au avut loc în municipiul Drobeta-Tr. Severin și la Kladovo convorbiri între delegațiile guvernelor Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Federative Iugoslavia îh legătură cu unele, probleme concrete ale colaborării economice dintre cele două țări, inclusiv utilizarea în continuare a potențialului energetic al sectorului comun al Dunării.Delegația română a fost condusă de Constantin Băbălău, ministrul energiei electrice, iar delegația iugoslavă de Dușan Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal.(Agerpres)

Sesiunea Comisiei miște 
româno-daneze de cooperare 

economică, industrială 
si tehnică•în perioada 19—23 martie s-au desfășurat la București lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte româno-daneze de cooperare economică, industrială și tehnică.în cursul lucrărilor au fost analizate rezultatele activității în acest domeniu și făcute noi propuneri de cooperare in domeniile industriei chimice, construcțiilor de mașini, materialelor de construcție, agro- alimentar și silvic etc.Protocolul încheiat cu acest prilej a fost semnat, din partea română, de N. Petrescu, director general în Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea daneză de K. Hannover, președintele Comitetului danez pentru cooperarea economică și industrială. (Agerpres)
L O ÎONUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 23 MARTIE 1973FOND GENERAL DE PREMII : 1 919 355 .leiEXTRAGEREA I : 10 55 73 12 56 43 45 68 88EXTRAGEREA a II-a : 33 19 37 34 85 30 36PREMIILE TRAGERII. DIN 18 MARTIE 1973EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1,20 variante a 100 000 lei ; cat. 2 ; 4,60 a 18 423 lei ; cat. 3 : 9,20 a 9 212 lei ; cat. 4 : 19,05 a 4 449 lei ; cat. 5 : 102,55 a 826 lei ; cat. 6 : 279,95 a 303 lei.Report categoria 1 : 271 966 lei.EXTRAGEREA a II-a : Categoria- A : 1 variantă 25% a 75 130 lei și 2 varjante 10°/0. a 30 052 lei; cat. B: 2,90 a ,27 979 . lei ; cat. <j’: 12,70.a 6.389 lei. ; cat, D : 24 a 3 381 lei ; cat. E : 53,65 a 1 S12 lei ; cat. F : 63,40 a 1 280 lei ; cat. Z : 1360,50 a 100 lei.Premiul de 100 000 lei de la categoria 1 a fost obținut de FRENTI DIONISIE din Reșița, iar premiul de la categoria A jucat 25% de 75130 lei a fost obținut de TRUICA VA- SILE din București..

USPORT «SPORT» SPORT •SPORT* SPORT

FOTBAL

Tragerea la sorți a semifinalelor 
cupelor europene

HANDBAL

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

R. P. MONGOLĂ:

ITINERAR DE ISTORIE

De la Urga Ea Ulan BahrȘtiri sosite din R.P. Mongolă, re- latind despre noi realizări ale oamenilor muncii, în diferite domenii ale construcției socialiste, relevă, totodată, pregătirile ce se fac în capitala țării prietene pântru aniversarea unei date memorabile a istoriei sale seculare : împlinirea a 50 de ani de la atribuirea numelui de Ulan Bator („Titanul' roșu"). Aceste pregătiri prilejuiesc, în presa mongolă, odată cu evocarea trecutului acestui oraș, o trecere în revistă a evoluției sale și a perspectivelor sale de viitor...în urmă cu trei veacuri, pe locurile unde se intinde astăzi orașul, a luat ființă o așezare care servea drept reședință unui principe local. Au urmat decenii și. secole in care localitatea aproape că nu și-a schimbat înfățișarea, continuînd să’rămînă o aglomerare de iurte. In 1.921, anul victoriei revoluției populare, Urga — acesta era pe atunci numele așezării — nu avea decît 30 000 de locuitori, dintre care 20 000 erau călugări lamaiști. în cuprinsul ei funcționau doar o mică centrală electrica, care lucra puține ore pe zi, o tipografie, precum și mina Na- laiha unde se extrăgeau anual... cî- teva sute de tone de cărbune.Istoria de după revoluție a Ulan Batorului — acest' nume fiind atribuit orașului in 1924 — se identifică, de fapt, cu istoria întregii republici. In cursul celor aproape 50 de ani, în condițiile făuririi vieții noi, socialiste. orașul a devenit cel mai important centru politic, economic și cultural al R.P. Mongole. El adăpostește astăzi 60 de întreprinderi ale industriei energetice, metalurgiei prelucrătoare, industriei ușoare și alimentare. Orașul asigură aproximativ 50 la sută din producția industrială a țării.în întreprinderile acestui oraș a luat naștere „mișcarea pentru munca socialistă", avînd drept scop să asigure sporirea continuă a producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, întărirea potențialului economic al țării — mișcare la care a aderat majoritatea covirșitoare a oamenilor muncii mongoli. Din mina Nalaiha, situată în preajma orașului, a pornit inițiativa organizării științifice, a muncii, care s-a extins in întreaga țară,

iar metodele de lucru ale țesătoarelor din capitala mongolă au devenit o pildă de urmat pentru toți mun-% citorii din această ramură indus-' trială.Capitala R.P. Mongole s-a evidențiat și pe planul dezvoltării invăță- mîntului, al pregătirii de cadre calificate în toate domeniile vieții economice. Este suficient a arăta că prima școală, care putea cuprinde doar 40 de elevi, a fost deschisă la Ulan Bator abia în anul 1921. Astăzi, în capitala mongolă funcționează 54 de școli de cultură generală, 9 școli tehnice și de specialitate, 5 instituții de invățămînt superior, frecventate de peste 70 000 de elevi și studenți. De asemenea, în oraș există tot mai multe case de cultură, teatre, cinematografe, muzee, biblioteci, iar rețeaua de ocrotire a sănătății a continuat să se lărgească.Ulan Bator numără acum peste 260 000 de locuitori și se apreciază că pînă în 1980, ca urmare a dezvoltării sale economice, populația va spori cu încă 70 la sută. Ținînd seama de această perspectivă, în prezent se află in curs de elaborare un plan de dezvoltare a capitalei care prevede extinderea considerabilă a construcției de locuințe, școli, instituții social-culturale și de altă natură.Activitatea consacrată dezvoltării și înfrumusețării continue a orașului se bucură de contribuția activă, oferită cu însuflețire de locuitorii săi. în acest sens, de un larg ecou s-a . bucurat inițiativa cetățenească, recent lansată, de a realiza, prin muncă voluntară, o serie de lucrări edilitare. Mii de locuitori au participat ia amenajarea a peste 300 de hectare de spații verzi și la plantarea de arbori decorativi — lucrări care, în condițiile climatice din Mongolia, reclamă un efort considerabil. A fost executat, de asemenea, un mare volum de alte munci de folos obștesc. Această mișcare va continua cu amploare crescîndă, astfel încit, la vremea jubileului de 50 de ani, orașul să reflecte îp toată amploarea progresele remarcabile făcute de Mongolia populară pe calea socialismului.
G. DASCĂLU

ÎN REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD

Ziarul „Nhan Dan“ din Hanoi relevă înir-un recent articol eforturile poporului din Republica Vietnamului de Sud pentru reconstrucția orașelor și satelor distruse de război. Subliniind că Guvernul Revoluționar Provizoriu coalizează in jurul său păturile largi ale populației, ziarul arată că patrioții acționează în prezent, în noile condiții, cu aceeași abnegație pe care în trecut au dovedit-o pe cimpul de luptă pentru a readuce pacea mult dorită pe pămîntul lor.

Vineri la amiază a avut loe la Ziirich tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din cadrul Semifinalelor cupelor europene la fotbal. A- ceste meciuri, care se vor desfășura tur și retur, vor avea loc in zilele de 11 și 25 aprilie, după cum urmează :

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" : Ajax Amsterdam-Real Madrid ; Juventus Torino-Derby County.„CUPA CUPELOR" : A.C Milan- Sparta Fraga ; Leeds Unîted-Hajduk Split.„CUPA U.E.F.A." : Borussia Moe- chengladbach-Twente Enschede ; F.C. Liverpool-Tottenham Hotspurs.
BASCHET

Aseară, în sala „Olimpia" din Timișoara a luat sfirșit competiția internațională feminină de handbal pentru „Cupa Primăverii". în finală, echipa Universitatea Timișoara a învins cu scorul de 16—13 (10—7) pe T.S.K. Berlin. Pe locul trei s-a clasat echipa de junioare a României, urmată de Constructorul Timișoara.
IGNIS, CAMPIOANĂ EUROPEANĂCea de-a 16-a ediție a „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin a fost ciștigată de formația italiană Ignis Varese, care reeditează astfel succesul obținut anul trecut.în finala susținută la Liege cu echipa Ț.S.K.A. Moscova, baschetbaliștii

italieni au învins cu scorul de 71—66 (41—29). Victoria echipei italiene s-a conturat încă din prima repriză, cînd, beneficiind de jocul remarcabil al mexicanului Raga (25 puncte) și americanului Morse (23 puncte), a luat un avantaj decisiv de 12 puncte.
VICTORIE A REPREZENTATIVEI ROMÂNESelecționata divizionară masculină de baschet a României și-a început turneul în Israel jucînd la Tel Aviv cu reprezentativa țării gazdă. La capătul unui meci cu multe faze spec

taculoase, baschetbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 86—80 (41—42). Din echipa română s-au evidențiat Titus Tarău (19 puncte), Alin Savu și Vasile Popa, care au înscris cîte 15 puncte fiecare
TENIS

Turnee pe terenuri acoperite

VOLEI. Astăzi, în sala sporturilor de la Floreasca, are loc meciul derbi dintre echipele masculine bucureștene • Steaua și Dinamo, contînd pentru campionatul național de volei. Jocul începe la ora 19,00. Duminică, în țară, se vor desfășura următoarele partide : Universitatea Cluj — Viitorul Bacău ; Universitatea Craiova — C.S.U. Galați ; Tractorul Brașov — Electra București ; Voința Arad — Progresul București.BOX. Duminică, în trei orașe ale țării, încep întrecerile turneelor de box pe categorii.La Oradea vor evolua pugiliști de la categoriile semimuscă, semiușoară, mijlocie mică și semigrea (48 kg, 60 kg, 71 kg și, • respectiv, 81 kg), la Pitești, cei de la categoriile cocoș, ușoară, semimijlocie și grea (54 kg, 63,500 kg, 67 kg și plus 81 kg), iar la Iași, reprezentanții categoriilor muscă, pană și mijlocie (51 kg, 57 kg și 75 kg).

„După anunțarea A- cordului de la Paris — se relevă în articol — numeroși locuitori sud-vietnamezi au părăsit zonele speciale, create de autoritățile saigoneze pentru a se reîntoarce în locurile natale din regiunile eliberate. In provincia Bence, zeci de mii de oameni, siliți să locuiască în așa-numitele „sate strategice", au organizat mitinguri pentru a cere autorităților saigoneze să nu împiedice întoarcerea lor în orașele, și satele de baștină. O parte din ei s-au și îndreptat spre regiunile eliberate, mulți purlin d stindardul Republicii Vietnamului de Sud cu care și-au împodobit casele regăsite după o peregrinare de ani de zile.Locuitorii județului Benlîk din provincia Longan au arborat steagul Republicii Vietnamului de Sud pe sediile poliției locale și au răspindiit un mare număr de exemplare ale textului A- cordului de la Paris, precum și apeluri tipărite care cheamă pe cetățeni la acțiune pentru1 democratizarea vieții publice .și înțelegere națională. Intr-o altă provincie — Ziadin — soldați! sai- gonezi au refuzat să execute ordinele comandamentului

militar local, care le cereau să atace și să ocupe zonele eliberate. Ei au insistat să se întîl- nească eu reprezentanții organizațiilor revoluționare, iar după această intîlnire mulți dintre ei și-au părăsit armele și s-au reîntors la casele lor.
Un articol 
din ziarul 

„NHAN DAN"

Nambo este o zonă eliberată în apropiere de Saigon. Aci autoritățile locale au răspîndit, in«ultima vreme, 150 000 de e- xemplare ale apelului adresat de C.C. al Frontului Național de Eliberare și de Guvernul Revoluționar Provizoriu. Brigăzi și ansambluri cultUral- artistice organizează spectacole în satele din zonă, la care, alături de populația locală, a- sistă și soldați ai armatei saigoneze.O activitate intensă depun autoritățile din regiunile eliberate pentru pregătirea condițiilor de locuit și subzistență ale celor reveniți la căminele lor. Organele puterii

populare din provincia Mihto au acordat unui număr de 200 de familii sprijin pentru a-și reconstrui casele distruse sau avariate de bombardamente. Țăranii au primit, ca ajutor, semințe și u- nelte agricole pentru a-și putea cultiva pămîntul rămas în paragină. In provinciile Bindin, Kuangda, Kanhua școlile și-au redeschis porțile, în folosul celor care le frecventează fiind tipărite peste 3 000 de manuale. Paralel cu organizarea invăță- mîntului, se iau măsuri pentru o bună organizare a asistenței sanitare. In pro- vinciia Bindin, echipe de medici și alt personal sanitar desfășoară o intensă activitate de combatere și profilaxie a bolilor infecțioase. Aproape în toate localitățile din provincie funcționează puncte medicale. In județul Mokai, din provincia Bence, personalul medical servește nu numai pe locuitorii zonelor eliberate, ci și pe cel din teritoriul controlat de autoritățile de la Salgon. Au fost create și servicii speciale de salvare. Cu încredere în propriile lor forțe, locuitorii regiunilor eliberate din Vietnamul de sud pășesc înainte spre o viață nouă, pașnică.Turneul de tenis de la Atlanta (Georgia) a programat ultimele două partide din optimile de finală ale probei de simplu. Campionul australian Rod Laver l-a învins cu 6—3, 6—4 pe americanul Harold Solomon. Allan Stone (Australia) s-a calificat în „sferturi", ciștigind prin neprezen- tarea compatriotului său Roy Emerson.
★In optimile de finală ale turneului de tenis de la Merrifield (Virginia), jucătorul sovietic Aleksandr Metre- veli a obținut victoria cu 6—0, 5—7, 6—1 în fața americanului Marty Riessen. In alte deuă partide disputate, olandezul Tom Okker a dispus cu 6—4, 6—2 de americanul Erik van

Dillen, iar australianul Dick Crealy l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe americanul Roscoe Tanner.
★în cadrul turneului de tenis care se desfășoară pe teren acoperit la Washington, Billy Martin (S.U.A.), în vîrstă de 16 ani, a reușit să-l elimine cu 7—5, 6—4 pe spaniolul Juan Gisbert. Jurgen Fassbender (R.F. Germania) a dispus cu 6—4, 7—5 de americanul Mike Estep, iar Jimmy Connors (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe compatriotul său Dick Borhnstedt. Pentru sferturile de finală s-au mai calificat Ilie Năstase (România), Ian Fletcher (Australia), Karl Meiler (R.F. Germania), Paul Gerken^ (S.U.A ).

vremea
Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 martie.' în țară : Cerul va fi variabil, cu innorări mai accentuate în a doua parte a intervalului. Se

vor semnala ploi slabe locale în sud-vestui țării. Vînt moderat pre- dominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 3 și 7 grade, iar maximele între 10 și 20 grade. Ceață dimineața și seara. în București : Cerul va fi variabil. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere, mai ales la începutul intervalului. Intr-unui din satele eliberate din delta fluviului Mekong. Luptătorii patriot! sînt înconjurați cu dragoste de cei 
mai tineri locuitori ai acestei așezări. Peste tot sînt arborate drapelele Frontului Național de Eliberare



Lucrările Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 23 (Corespondență de la C.rinței Comitetului pentru dezarmare de la___________ .wtowtanții Uniunii Sovietice, Bulgariei, Japoniei, Nigeriei, Mexicului și Marocu-Vlad).Geneva au luat cuvintul reprezen-în cadrul lucrărilor Confe-

La încheierea vizitei in Danemarca

a ministrului afacerilor externe al României

Comisia pentru drepturile 
omului a adoptat două 

rezoluții, printre ai căror 
coautori se numără 

și RomâniaGENEVA 23 (Agerpres). — Con- tinuindu-și lucrările la Palatul Națiunilor din Geneva. Comisia pentru drepturile omului a adoptat. în u- nanimitate, două rezoluții privind dreptul popoarelor la autodeterminare.Prima rezoluție, prezentată de Pakistan, împreună cu alte 11 state, pi’intre care și România, cere secretarului general al O.N.U. să prezinte viitoarei sesiuni a Adunării Generale un raport asupra aplicării rezoluțiilor recente privind dreptul la . autodeterminare al popoarelor supuse colonialismului și dominației străine.
A doua rezoluție, prezentată ’ de România, împreună cu alte 10 state, printre care Chile. Ghana, Pakistan, Fiiipine. Tanzania, Nigeria, cere subcomisiei pentru prevenirea discriminărilor și protecția minorităților să includă pe ordinea sa de zi, ca o problemă de înaltă prioritate, examinarea evoluției istorice și actuale a dreptului todeterminare și asupra promovării turiior omului.Subcomisia urmează să stabilească liniile directoare ale unui studiu asupra acestei chestiuni.

popoarelor la anin fluența acesteia și protejării drep-

Conducătorul delegației Uniunii Sovietice, Alexei Roșcin, s-a referit, în cuvintul său, la problema interzicerii armelor chimice. Declărînd că eforturile comitetului trebuie orientate in direcția realizării unui acord asupra prohibirii complete a mijloacelor chimice de ljiptă, obiectiv aflat în discuția organismului de la Geneva, de patru ani, delegatul sovietic a apreciat că proiectul de convenție in materie, înaintat de delegațiile a nouă țări socialiste, poate juca un rol important. Vorbitorul a remarcat „complexitatea soluționării numeroaselor probleme de ordin politic și tehnic legate de prohibirea acestor arme", adăugind, totodată, că „există o bază solidă de natură politică și tehnică pentru realizarea u- nui acord internațional corespunzător".Petar Voutov, conducătorul delegației Bulgariei, a consacrat o mare parte a expunerii sale problemelor privind interzicerea experiențelor nucleare, și prohibirea armelor chimice, precum și pregătirilor în vederea convocării Conferinței mondiale de dezarmare. A sosit timpul — a declarat vorbitorul .— să se examineze și să se adopte hotărîri și în . alte domenii ale dezarmării, între care reducerea armelor clasice și a forțelor armate ale statelor, lichidarea bazelor aflate pe teritorii străine, crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii, demilitarizarea totală a teritoriilor submarine, reducerea bugetelor militare ale statelor și altele.în intervenția sa, șeful delegației

Japoniei. Marahiro Nisibori, a detaliat o serie de aspecte ale prohibirii armelor chimice, pronunțîhdu-se pentru realizarea cu prioritate a unui acord de interzicere parțială a acestor arme, și anume, a substanțelor su- pertoxice;Reprezentantul Nigeriei, J. D. O. Sokoyo, a subliniat preocuparea țării sale în ce privește situația nesătis- făcătoare în care se află negocierile de dezarmare' de la Geneva. El a chemat la ‘abordarea concretă, în aspectele lor practice, a punctelor de pe ordinea de zi referitoare la interzicerea armelor de distrugere în masă.Șeful delegației Mexicului, Alfonso Garcia Robles, s-a referit la problema convocării Conferinței mondiale de dezarmare. Subliniind necesitatea participării tuturor statelor lumii la lucrările proiectatului for internațional de dezarmare, ambasadorul mexican a relevat importanța pregătirii ' minuțioase a conferinței.Delegatul Marocului, Mohamed Al- Arbi Khattabi, a făcut o serie de precizări pe marginea memorandumului prezentat de nouă țări, nealiniate cu privire la activitatea • lucrărilor Comitetului de la Geneva, subliniind necesitatea Intensificării e- forturilor în vederea sporirii eficienței negocierilor.

PEKIN 23 (Corespondentă de la I. Gălățeanuj. ' — Vizita delegației culturale române, condusă de tova- ’ rășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, seoretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, făcută în R. P. Chineză, la invitația Grupului, pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, a luat sfîrși-t vineri. 23 martie.Pe aeroportul din Pekin, membrii delegației române au fost salutați la

plecare de Iao Uen Iuan. membru al Biroului Politic al C.G. al P.C. Chinez, U Da, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Grupului pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, Ken Biao, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Secției relații externe a C.C. al P.C.persoane oficiale.Au fost prezenți,Nicolae C României ambasadei.
Chinez, și alte

PARIS

ITALIA

Gavrilescu. la Pekin, de asemenea, ambasadorul și membri ai

Conferința de solidaritate tu lupta 
popoarelor din toloniile portugheze

COMUNICAT COMUN

Reuniunea multilaterală de la Helsinki
0 NOUĂ REUNIUNE A COMISIEI

ECONOMICE MIXTEHELSINKI. — Trimisul nostru special, D. Ținu, transmite : Vineri, la Helsinki, a avut loc o nouă ședința plenară a reuniunii multilaterale’ dedicate pregătirii conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Au fost dezbătute o serie de aspecte organizatorice privitoare la desfășurarea lucrărilor viitorului forum european.Cu acest prilej, delegația Poloniei a prezentat propunerea de a se trece la dezbaterea problemelor tehnice și financiare ale conferinței. în urma discuțiilor care au avut loc pe

marginea propunerii poloneze s-a convenit, prin consens, să se creeze un grup de lucru însărcinat cu examinarea acestor probleme.în aceeași ședință, delegația Iugoslaviei a prezentat, un proiect de document cuprinzind dispozițiile de ordin procedural referitoare la organizarea lucrărilor conferinței. Documentul iugoslav se inspiră din regulamentele Națiunilor Unite și are la bază regulile/de procedură adoptate la 30 noiembrie 1972. care ghidează actuala reuniune pregătitoare.

R.D. VIETNAM—S. U. APARIS 23 (Agerpres). — La Centrul parizian de conferințe internaționale de pe Avenue Kleber a avut loc, vineri, cea de-a patra reuniune a Comisiei eoonomice mixte R.D. Vietnam—S.U.A. Părțile au convenit să se, întilnească din nou luni, 26 martie.

La Teatrul munici
pal din localitatea 
Reggio Emilia își des
chide astăzi lucrările 
Conferința de solidari
tate cu lupta popoare
lor din coloniile portu
gheze, pentru libertate 
și independență. Ideea 
convocării acestei in- 
tilniri aparține unui 
larg comitet de iniția
tivă, în care sint re
prezentate, sub diver
se forme, toate forțele 
politice ale țării, de la 
democrați-creștini la 
comuniști, și de la re
publicani la socialiști. 
Din comitet fac parte, 
de asemenea, repre
zentanți ai organizații
lor de tineret, sindi
cale, cooperatiste, par
lamentari, oameni de 
cultură, slujitori ai 
bisericii.

îndeosebi 
cind a fost 
la Roma 
internațională de soli
daritate cu lupta po
poarelor din coloniile 
portugheze, mișcarea 
de sprijin și ‘de soli
daritate cu lupta 
dreaptă pentru inde
pendență a popoarelor 
din Angola, Mozambic

din 1970, 
organizată 
Conferința

și Guineea-Bissau a 
crescut in intensitate 
in întreaga Italie, im- 
brăcind forme dintre 
cele mai diferite. Pri
măria din Bologna, 
veche municipalitate 
comunistă, a inițiat o 
acțiune de asistență în 
domeniul invățămintu- 
lui iri diferite zone e- 
liberate din Mozambic. 

, Spitalul central din 
Bologna s-a înfrățit cu 
principalul spital al 
Frontului de Elibera
re din Mozambic 
(FRELIMO), ■ in timp 
ce spitalele din Rave
na și Porii acordă a- 
jutor material institu
țiilor similare din An
gola și Guineea-Bissau. 
Mai multe delegații 
italiene au întreprins, 
în acest timp, călătorii 
în Angola, Mozambic 
și Guineea-Bissau, 
luind contact direct cu 
lupta acestor popoare 
împotriva colonialis
mului, pentru făurirea 
unei vieți noi, libere.

Intre obiectivele con
crete ale actualei reu
niuni . se înscrie — pa
ralel cu condamnarea 
colonialismului portu
ghez și a oricărei for-

me de opresiune și ex
ploatare colonialistă și 
imperialistă, și cu re
cunoașterea, in spiri
tul rezoluțiilor O.N.U., 
a mișcărilor de elibe
rare, ca reprezentanți 
legitimi ai popoarelor 
din Mozambic, din 
Guineea-Bissau și din 
Angola — crearea ținui comitet 
permanent de 
tate, din care 
să facă parte

național 
solidari- 
urmează 

repre
zentanții celor mai 
verse forțe politice din 
țară.

Conferința. de 
Reggio Emilia, la care 
au fost invitați să 
participe conducători 
ai mișcărilor de elibe
rare amintite, repre
zentanți ai O.N.U. și 
Organizației Unității 
Africane, precum și ai 
altor organizații in
ternaționale, dobindeș- 
te în acest fel o nouă 
dimensiun e interna
țională, in acest mo
ment în care lupta po
poarelor din cele trei 
teritorii coloniale se 
intensifică, intrind in
tr-o fază hotărîtoare.

di-

la

Radu BOGDAN

VIETNAMUL DE SUD BUDAPESTA Republica Chile după alegeri
O DECLARAȚIE SESIUNEA JUBILIARA

A M.A.E. AL G.R.P. A COMISIEI DUNĂRII
o Membrii cabinetului și-au prezentat demisia pentru a fa
cilita remanierea guvernamentală • Comuniștii sprijină con
vocarea Congresului național al forțelor politice membre ale 
Frontului Unității Populare • Declarația Partidului socialist

Y

j a fost dezlegat? j
Misterul j

Insulei Paștelui

La încheierea vizitei în Danemarca a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a fost dat publicității un comunicat comun.în timpul vizitei — se arată în document - - ministrul afacerilor externe al României a fost primit de Maiestatea Sa Regina Margrethe a Ii-a. Ministrul român a fost primit, de asemenea, de primul ministru danez, Anker Jorgensen, și a avut convorbiri cu ministrul externe, Knud Boerge precum și cu ministrul economice externe, Ivar în cadrul convorbirilor doi miniștri de externe,. desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, s-a realizat un schimb util de vederi cu privire la evoluția relațiilor bilaterale, precum și în legătură cu unele probleme internaționale actuale de interes comun. Părțile au constatat, cu deosebită satisfacție, că raporturile dintre România și Danemarca se dezvoltă continuu și au evidențiat existența unor noi posibilități pentru extinderea acestora. Cei doi miniștri de externe au sub- , liniat importanța, dezvoltării continue a schimburilor comerciale și a cooperării industriale, științifice și tehnologice româno-daneze.Ministrul danez al afacerilor economice externe a subliniat că Danemarca, in calitatea sa de membră a Comunității Economice Europene, sprijină o politică deschisă, orientată spre exterior, îndeosebi față de partenerii săi comerciali tradiționali din terțe țări, intre care România ocupă o poziție foarte importantă. Cele două părți au oonstatat evoluția pozitivă a relațiilor dintre statele europene. Ele au evidențiat importanța unei cooperări strânse între țările europene pentru sporirea încrederii reciproce, in vederea consolidării păciiApreciind actualelor pregătitoare miniștri au lor că viitoarea securitate și cooperare în Europa, cu participarea tuturor statelor europene, precum și a S.U.A. și Canadei, va reprezenta o contribuție importantă la continuarea destinderii in Europa și la o extindere generală a cooperării în numeroase domenii importante. Ei au exprimat speranța că reuniunea propriu-zisă va putea începe înainte de sfârșitul lunii iunie 1973.Cele două părți — se declară în comunicat — au fost de acord că relațiile dintre toate statele participante la copferânță. trebuie să se bazeze pe respectarea strictă a

afacerilor Andersen, afacerilor Norgaard. dintre cei care s-au

și securității în Europa, atmosfera constructivă a convorbiri multilaterale de Ia Helsinki, cei doi reafirmat convingerea conferință pentru

scopurilor și principiilor Cartei Națiunilor Unite și a Declarației O.N.U. cu privire la principiile de drept internațional, cu privire la relațiile de prietenie și cooperare între state. Ele au fost, de asemenea, de acord că la convorbirile multilaterale pregătitoare de la Helsinki trebuie să se depună eforturi pentru elaborarea, pe această bază, a listei principiilor care să guverneze relațiile dintre state, in vederea promovării efective a obiectivului final de realizare a securității și cooperării l<iu- rabile în Europa. Astfel de principii trebuie să constituie un tot indivizibil și trebuie să fie respectate permanent, și in totalitatea lor, de către toate statele participante, în toate relațiile lor reciproce, indiferent de mărime, sistem social-politic, nivel de dezvoltare, potențial și de apartenența sau neaparte- nența lor la alianțele militare existente.Evocînd rezultatele vizitei efectuate anul trecut in România de ministrul danez de externe, părțile au reafirmat convingerea că dezvoltarea unor raporturi ' normale între state, de bună vecinătate, bazate pc principiile dreptului internațional, ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc ■ reprezintă condiția sine qua non pentru instaurarea in lume a unui climat de pace, destindere și securitate internațională.Cei doi miniștri au procedat, de asemenea, la un schimb de vederi privind reducerea forțelor militare și a armamentelor în Europa ca unul din aspectele importante ale securității pe continent.Părțile s-au pronunțat pentru soluționarea pașnică, pe calea tratativelor, a tuturor conflictelor care mai există în diferite părți ale lumii.Referindu-se la importanța realizării deplinei universalități a Organizației Națiunilor Unite, părțile au exprimat speranța că cele două; state germane vor fi admise în curând în această organizație.Exprimîndu-și satisfacția față de rezultatele vizitei ministrului afacerilor externe român, părțile au evidențiat importanța continuării; contactelor intre reprezentanții României și Danemarcei, pronunțindu-se pentru dezvoltarea lor in viitor, pentru realizarea de vizite și schimburi de vederi la toate nivelurile.Comunicatul informează în încheiere că ministrul afacerilor externe al României a invitat pe ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, să facă o vizită oficială in Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data urmînd a fi stabilită ulterior.
VIETNAMUL DE SUD 23 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al M.A.E. al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud a. dat publicității o declarație în care condamnă operațiunile lansate de administrația sai- goneză împotriva regiunilor Tong Le Chan și Rach Bap, care se află de mult timp sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu, informează agenția de presă „Eliberarea". La a- ceste operațiuni de amploare, menționează declarația, au participat 6 000 de oameni, susținuți de forțe aeriene și artilerie, așa cum au recunoscut chiar autoritățile de la Saigon.M.A.E. al Republicii Vietnamului de Sud denunță aceste acte și cere administrației saigoneze și guvernului S.U.A. să pună capăt imediat u- nor astfel de operațiuni contrare A- cordului de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.

A.

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc, vineri, sesiunea jubiliară a Comisiei Dunării, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea Convenției privind navigația pe Dunăre și de Ia constituirea acestei organizații interguverna- mentale. La sesiunea jubiliară ău participat reprezentanți 1 ai Austriei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, României, Ungariei și U.R.S.S., precum și reprezentanți ai unor organizații ce întrețin legături de cooperare cu Comisia Dunării.Sesiunea a fost deschisă de ambasadorul român loan Cotoț, reprezentantul țării noastre în Comisia Dunării, actualul președinte al comisiei. A luat aooi cuvintul secretarul Comisiei' Dunării, ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Ungară, V. Pavlov. Participanții au fost salutați de Matyas Timar, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

SANTIAGO DE CHILE 23 (Agerpres). — Ministrul de interne, generalul Carlos Prats, a prezentat președintelui Salvador Allende demisia tuturor membrilor cabinetului chilian. „Am luat această hoțărire pentru a acorda deplină libertate de acțiune șefului statului in vederea restructurării cabinetului, în conformitate cu prerogativele pe care i le acordă Constituția" — a declarat generalul Prats.Un purtător de cuvînt al guvernului, citat de agenția France Presse, a precizat că toți miniștrii vor ră- mîne la posturile lor pînă cind președintele Allende va proceda la remanierea cabinetului. El a lăsat să se înțeleagă că această măsură nu va interveni însă înainte de desfășurarea reuniunilor plenare ale conducerilor partidelor comunist și socialist, programate pentru săptămîna viitoare.

Comunist din Chile, Luis Corvalan, a declarat că partidul său este de acord cu propunerea președintelui Salvador Allende privind convocarea unui Congres național al ■ forțelor politico membre ale Frontului Unității Populare — transmite . agenția Prensa Latina. Luis Corvalan a făcut această declarație în urma unei. întrevederi pe care a avut-o, împreună cu mai mulți membri ai Comisiei Politice a partidului, cu șeful statului chilian. El a subliniat că acest congres are ca obiectiv întărirea coeziunii forțelor de stingă din Chile.

Secretatul ★general al Partidului

UN „ VETO££ BUMERANG...Sesiunea specială de Panama a Consiliului — prima din istoria Națiunilor Unite, care a avut loc pe continentul latino-american — se înscrie, in mod indiscutabil, ca un eveniment politic important al actualității internaționale. Inițiată de guvernul Republicii Panama, sesiunea, care a întrunit, în afara țărilor membre, observatori din peste 30 de state, printre care și România, a examinat un complex de probleme vizînd elaborarea de măsuri pentru menținerea și întărirea păcii și securității în America Latină, in conformitate cu dispozițiile și principiile Cartei O.N.U.Avînd în centrul lucrărilor sale probleme de interes comun pentru popoarele și guvernele țărilor de la sud de Rio Grande, sesiunea s-a ocupat pe larg și de unele chestiuni specifice, cum a fost aceea a dreptului Republicii Panama de a-și exercita deplina suveranitate și jurisdicție, fără nici un fel de restricții, asupra întregului teritoriu al țării.Reflectînd mutațiile adinei ce au loc în configurația politică a continentului și,' în general, a lumii, în direcția afirmării tot mai viguroase a intereselor naționale lor, cererea, pe.'deplin a Republicii Panama cheia un nou acord cu locul celui existent de care să consemneze reintegrarea la teritoriul statului panamez a zonei căii navigabile interoceanice — s-a bucurat de sprijinul masiv al tuturor țărilor latino-americane, ele însele angajate în eforturi tinzînd spre debarasarea de ingerințele și presiunile străine, spre făurirea propriilor lor traiectorii de dezvoltare. Dezbaterile au reliefat. încă o dată că înlăturarea jurisdicțiilor exercitate de un stat asupra teritoriului altui stat constituie o cerință stringentă, o componentă a năzuințelor

la Ciudad de de Securitate acestui for al

ale popoare- îndreptățită, de a se in-i S.U.A. — în' 70 de ani —

de progres ale popoarelor, o premisă a colaborării și bunăvoinței in relațiile dintre țări.Adoptarea rezoluției cu drepturile suverane ale America Latină asupra naționale, recomandarea consiliului ca, în interesul narii și consolidării rității pe continent, abțină de la folosirea unor de constrângere împotriva latino-americane, reprezintă presie a unor postulate ce se cu tot mai multă tărie meridianele globului.După cum s-a relatat, celălalt document supus. dezbaterii, privind Canalul de Panama, a fost respins ca urmare a exercitării dreptului de veto de către S.U.A. Dar întreaga desfășurare a dezbaterilor și ecoul pe care acestea le-au stîrnit în afara sălii unde avea loc sesiunea, poziția covârșitoarei majorități a delegațiilor — din 15 state, cîte numără consiliul, 13 au votat în favoarea e- xercitării suveranității depline de către poporul panamez asupra întregului teritoriu național, deci și a zone; canalului — faptul, în fine, că S.U.A. au fost nevoite să reourgă la „veto", ca ultim instrument de blocare a rezoluției, demonstrează netemeinicia poziției ■ pe oare s-au situat Statele Unite. Deplingind a- . coastă poziție, multi dintre cei care au luat cuvintul au subliniat, așa cum relatează și agenția France Presse,. că „țările Americii Latine nu se vor resemna în a recunoaște, în relațiile lor cu Washingtonul, privilegiile speciale pe care acesta Ie revendică". Aceeași agenție relevă că „din punct- de vedere politic veto-ul american ar putea fi considerat, în perspectiva desfășurării evenimentelor, nu ca un semn de tărie, ci ca un indiciu de slăbiciune" și că acest veto s-ar putea întoarce ca un bumerang asupra Statelor

privire la țărilor din bogățiilor expresă a menți- păcii și secu- ștatele să se măsuri țărilor o ex- afirmă pe toate

Unite, jucîrid „un rol de constrângere politică și morală". î,n ce îl privește, reprezentantul panamez a subliniat că guvernul țării sale va cere ca problema statutului canalului să, fie înscrisă in continuare pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate. precum și pe agenda Adună.- rii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Unii .vorbitori, au dat glas speranței că cele două țări interesate. Panama și S.U.A.. vor a- junge.' I totuși, intr-un răstimp cit mai- scurt, la un acord echitabil.Pronunțîndu-se statornic pentru respectarea strictă a principiilor legalității internaționale, a dreptului popoarelor de a fi stăpîne la ele a- casă și a-și decide singure soarta. România a sprijinit cu hotărâre cerința statului, panamez. Aceeași de- ’ plină înțelegere și simpatie o manifestă țara noastră față de voința tuturor popoarelor latino-americane de recuperare și folosire in interesul propriu a bogățiilor lor naturale, voință afirmată cu tărie în cursul dezbaterilor din cadrul sesiunii de la Ciudad de Panama.Adăugîndu-se întrunirii de anul trecut de la Addis Abeba a Consiliului de! Securitate, recenta sesiune din din lor re.
capitala statului Panama pune nou in evidență voința popoare- din țările in curs de dezvoltata majoritatea lor țări mici și mijlocii, de a-și afirma drepturile lor suverane și, în același timp, ponderea lor în continuă . creștere în viața internațională. Sesiuni de a- cest gen. organizate în diferite zone ale globului, unde viata impune soluționarea unor probleme deschise, vor fi' salutate și in viitor de opinia publică internațională, reflectînd rolul sporit pe care este chemat să-1 joace Organizația Națiunilor Unite în vederea creșterii eficienței sale ca factor de pace și cooperare internațională.

AI. CAMPEANU

REDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA s București. Piața Scîntell Tel P 80 10. P SC 20
Calea Grlvițe) nr. 84-66. P.O.B,

★Forțele reacționare din Chile au comis, în ultimele zile, alte acțiuni provocatoare, în încercarea de a determina o nouă încordare a situației politice interne. Astfel; sediul organizației Partidului socialist din La Florida, suburbie a orașului Santiago de Chile, a fost incendiat, iar in cursul unui incident, provocat forțele de dreapta intr-un sat apropierea capitalei, doi ti-neri fost uciși.în legătură r cu această activitate a forțelor rea’cțiunii, Comisia Politică a Partidului Socialist din Chile a dat publicității o declarație în care condamnă ferm acțiunile sedițioase ale grupărilor de dreapta. Declarația relevă că scopul politic al actelor de violență ale dreptei este de a estompa' semnificația recentelor alegeri parlamentare, al căror rezultat nu a permis ouonenților ‘guvernului Unității Populare să-și atingă țelurile.

de din au

agenții!©
Tratatele SJLLT. La sediul reprezentantei permanente a U.R.S.S. pe lingă Oficiul O.N.U. din Geneva a avut loc, vineri, o nouă întîlnire a delegațiilor sovietică și americană’ participante la tratativele pentru reducerea armamentelor strategice.
Convorbirile italo-vest- 

germaUS. c^rul vizitei pe care o întreprinde în Italia, președintele :R. F. Germania. Gustav Heinemann, a conferit cu șeful guvernului italian. Giulio Andreotti.
Poporul pakistanez 3 săr- bătorit, la 23 martie, împlinirea a 17 ani de la proclamarea’ Republicii Islamice Pakistan. Cu acest prilej, la Rawalpindi a avut loc, in prezența președintelui țării, Zulfikar Aii Bhutto, o paradă militară. în mesajul adresat națiunii, președintele Zulfikar Aii Bhutto a subliniat dorința țării sale de a promova relații de prietenie cu alte state din Asia și din întreaga lume.
Comunicatul comun difu*zat la încheierea vizitei efectuate în

asupra făcea 
(data 

cataclismului nu este precizată).

fost 
provocând 

tuturor lo-

Lingvistul brazilian, prof. Vaz 
de Melo, susține că a reușit să 
descifreze hieroglifele de pe plă
cile descoperite in Insula Paș
telui — uriașă aglomerare de 
lavă ce poartă urmele unei mis
terioase civilizații de la care 
se păstrează statui gigantice și 
tăblițe cu o scriere rămasă pînă 
acum necunoscută. Inscripțiile, 
pe care savantul le-a studiat 
timp de 15 ani, ar cuprinde re
latarea făcută de locuitorii insu
lei cu privire la un mare cata
clism care s-a abătut 
arhipelagului din care l parte și Insula Paștelui 

’ cataclismului nu este pre^^u^y. ț In timp ce locuitorii îngroziți I.................. ........................... .. ................... ........încercau zadarnic să lanseze pe 
apă ambarcațiunile lor. un 

i enorm „glob de foc" (probabil, 
ț im meteorit) s-a izbit de una 

din extremitățile insulei provo
cind o puternică zguduire telu
rică. întregul arhipelag, cu ex
cepția Insulei Paștelui. a 
acoperit de valuri, 
moartea, aproape a 
cititorilor.

în fotografie : una din sculpturile gigantice de pe insulă.

de presă
Noua Zeelandă de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, arată că, în cursul convorbirilor cu primul ministru al țării gazdă, Norman Kirk, au fost abordate toate’’aspectele semnificative ale relațiilor mutuale. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea unei participări active ă țărilor mici și mijlocii la reglementarea problemelor internaționale importante.

PRAGA

Sesiunea Comisiei permanente C.A.E.R.
pentru industria electrotehnică și electronicăPRAGA 23. (Corespondență de la C. Prisâcaru). Intre 20 și ■ 23 martie s-au desfășurat la Praga lucrările celei de-a XXIII-a Sesiuni a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru industria electrotehnică și electronică.La lucrări au luat parte delegații ale Bulgariei. Cehoslovaciei; R. D. Germane. Poloniei, României, Ungariei și Uniunii Sovietice. Pc baza acordului-intre C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. privind participarea R.S.F.I. la lucrările organelor consiliului, la lucrările comisiei a lus.t parte, de o delegație a R.S.F.asemenea, și Iugoslavia.Comisia a adoptat recomandări

menite să asigure îndeplinirea rîrilor celei de-a 61-a Sesiuni _____mitetului Executiv C.A.E.R. în' Cadrul lucrărilor a fost adoptat raportul privind activitatea desfășurată de comisie în cursul anului 1.972 și ac- • țiuni.le de-viitor.Comisia a avizat regulile de organizare a activității de coordonare a planului dezvoltării industriei e- lectrotehnice și electronice a țărilor membre C.A.E.R. pentru perioada 1976—1980 și în perspectivă;Lucrările comisiei s-au desfășurat în spiritul unei depline înțelegeri, prietenii și colaborări reciproce.

hotâ- a (Co

Președintele Indoneziei, generalul Suharto, a depus jurămîntulDJAKARTA 23 (Agerpres). — Generalul Suharto, care a fost ales in funcția de șef al statului pentru un nou mandat de cinci ani, a jurămîntul. în cursul zilei de in fala Adunării Consultative îptr-o scurtă alocuțiune depus vineri, Popu- rostifă
a ® ® oB ® m m B B

Comisia juridică a Bun- 
tleStdfJllIui a ‘ncheiat dezbaterile pe marginea tratatului privind bazele Relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G. Comisia a constatat — intr-o hotărâre . adoptată cu majoritate de voturi a reprezentanților coaliției guvernamentale — că documentul corespunde deplin ' cu R.F.G. Reprezentanții U.C.D./U.C.S. au Constituția opoziției votat împotrivă.

Un raport consacrat re
lațiilor economice ale 
S.U.H, primul document anual de acest gen al administrației amerl-

după ceremonie, generalul Suharto a lansat populației țării un apel pentru îndeplinirea celui de-al doilea plan cincinal și s-a pronunțat pentru promovarea unei politici externe active și' independente, în concordanță cu interesele naționale ale Indoneziei.
B 0

o

cane, a fost trimis Congresului de Către președintele Nixon. în prefața raportului, președintele Nixon afirmă că. în contextul situației internaționale actuale. Statele Unite „trebuie să acorde mai multă atenție problemelor urgente care apar în cadrul relațiilor lor economice cu alte națiuni".
Ședința grupului mixt de 

experti ai Uniunii Sovietice 
și RJF.G. pentru problemele colaborării economice și tehnico-științifi- ce în domeniul construcției de ma- șini-unelte a avut loc la Moscova. Au fost discutate, printre altele, modalitățile de realizare. în U.R.S.S., cu participarea unor firme din R.F.G., a unor întreprinderi constructoare de mașini.

La Grand Palais a avut loc 
vernisajul celei de-a 84-a ediții 
a „Salonului Independenților". 
In cadrul salonului este deschi
să și o expoziție de pictură și 
sculptură românească, la care 
expun, printre alții, Henri Ca- 
targi, Alexandru Ciucurencu, 
Aurel Ciupe, Constantin Piliuță, 
precum și sculptorul Peter Ba
logh. Inaugurând expoziția ro
mânească, Robert Yan, președin
tele Societății artiștilor inde
pendenți, a rostit o scurtă alo
cuțiune, în care a subliniat ca
litatea, omogenitatea și spiritul 
poetic remarcabil al operelor 
prezentate.

La vernisaj au participat 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Culturale, nu
meroși oameni de artă și cul
tură din capitala Franței, cro
nicari, ziariști. Au fost prezenți 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, și Pompiliu 
Macovei, șeful delegației per
manente române la UNESCO.

APUSUL FIRMEI „ROLLS-ROYCE“?
Prestigioasa firmă 

britanică „Rolls- 
Royce", fondată in 1905, 
ale cărei modele de 
automobile, construite 
sub sloganul „cea mai 
bună mașină din

lume" constituind mân
dria Marii Britanii, 
riscă să-și piardă, la 1 
mai, și naționalitatea, și 
numele. La această 
dată, firma — falimen-

tară din luna februa
rie 1971 — a 
punerea în 
prin licitație 
a sectorului
bile „Rolls-Royce".

anunțat 
vinzare, 
publică, 

automo-
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