
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 22 martie 1973 a avut loc ședința 

Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat De- 
crețul privind stabilirea normelor unitare de 
structură pentru unitățile economice.
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DEC RET
AZI IȘI DESCHIDE LUCRĂRILE CONFERINȚA 

.UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA

STUDENTUL-
tînărul comunist 
de azi, vrednicul 

specialist de miine
Azi, în Capitală încep lucrările 

celei de-a IX-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, eveniment remarca
bil în viața studențimii patriei, a 
întregului nostru tineret.

Așa cum este cunoscut, perioada 
ce a urmat Congresului al X-lea 
al partidului, Conferinței Națio
nale — ale căror orientări și ho- 
tăriri au înscris cu fermitate 
România pe calea progresului so
cialist, a unor perfecționări struc
turale — a adus îmbunătățiri esen
țiale invățămîntului superior, con
comitent cu ridicarea calității și 
conținutului muncii asociațiilor 
studențești. în acești ani, studen
țimea, organizația sa revoluționară 
și-au dovedit și mai pregnant, prin 
activitatea și rezultatele obținute, 
sentimentele puternice ale devota
mentului față de patrie și partid, 
față de conducerea sa ; s-a ilustrat 
in mod concret hotărîrea ca fiecare 
student să se pregătească temeinic 
in anii de studii pentru a se putea 
afirma atît ca specialist în pro
ducție, cu o temeinică pregătire 
profesională, cit și ca militant so
cial, cu o tot mai înaltă pregătire 
politică, conștiință și responsabili
tate civică. Semn al prețuirii pe 
care o acordă partidul,. conducerea 
sa studențimii patriei sint. cuvin
tele rostite la Cluj de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul des
chiderii actualului an de învăță- 
mint universitar, cuvinte în care 
toți studenții țării, fără deosebire 
de naționalitate, deslușesc deopo
trivă încredere și îndemn mobili
zator. „întotdeauna tineretul s-a 
aflat în primele rînduri ale luptei 
pentru nou, împotriva vechiului, 
pentru transformarea revoluționară 
a societății, pentru transformarea 
revoluționară a omului, spunea 
secretarul general al partidului. 
Iată de ce partidul dă o înaltă 
apreciere tineretului universitar, 
studenților, preocupării lor de a-și 
însuși cele mai noi și înaintate cu
ceriri ale științei și culturii națio
nale și universale. Sînt convins că 
și în viitor studențimea noastră

va păși in primele rînduri ale lup
tei pentru dezvoltarea rapidă a 
societății socialiste, se va pregăti 
astfel incit să poată participa ac
tiv, în toate domeniile, la înfăptui
rea programului elaborat de Con
gresul al X-lea, de Conferința 
Națională, la făurirea viitorului lu
minos al patriei noastre socialiste 
— societatea socialistă multilateral 
dezvoltată".

Perioada de profunde transfor
mări ce a avut loc în viața socie
tății noastre, creșterea conștiin
ței . și participării fiecăruia la ma
rele efort de construcție al țării, 
puternica ofensivă declanșată de 
partid după Congresul al X-lea pen
tru formarea și afirmarea omului 
nou, a constructorului socialismu
lui, in spiritul normelor eticii co
muniste, concretizate într-un pil
duitor cod moral la Conferința 
Națională a partidului .— toate a- 
efistea s-au reflectat definitoriu și 
în activitatea studențimii noastre. 
Parte integrantă a tineretului pa
triei, studențimea s-a manifestat 
in toate împrejurările ca un deta
șament hotărît al acestuia, a făcut 
dovada răspunderii sale, a con
științei marilor datorii ce le are 
față de partid și popor, față de con
dițiile ce-i sint create pentru pre
gătirea multilaterală, pentru afir
marea sa viitoare pe marele șan-.. 
tier al țării.

In cadrul lucrărilor conferinței ce 
începe astăzi, aleșii studenților vor 
analiza realizările obținute, vor evi
denția experiența cristalizată in 
munca politică și profesională, în 
învățămint și practica productivă, 
căile de perfecționare a activității 
organizațiilor studențești ca organi
zații revoluționare, de sporire a 
contribuției lor la procesul dina
mic de dezvoltare socială. în acest 
cadru se situează creșterea influen
ței organizațiilor studențești in 
masa largă a studenților, mani
festarea lot mai cuprinzătoare, mai 
concretă a spiritului revoluționar 
în viața universitară. în această 
privință, hotărîrile Plenarei C.C. al

(Continuare în pag. a IV-a)

D E C R E T
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în 

a zecea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 28 
martie 1973, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Imagine de pe Șantierul naval din Giurgiu
Foto : E. Dichiseanu

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:

© Proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de lo
cuințe și proiectul Legii privind administrarea fondului 
locativ

® Proiectul Legii privind înființarea și funcționarea Consi
liului pentru problemele organizării economico-sociale

(ÎN PAGINA A Il-A)

Noi construcții de locuințe în cartierul Crișan II din Slatina

• Pe scuit, 
i‘ din țara

MARELE ECRAN
în confruntare cu cerințele marelui public

Filmul este, prin defini
ție, destinat celei mai largi 
audiențe ; o artă care — 
datorită imensei sale popu
larități — poate cuprinde 
în sfera ei de influență 
milioane și milioane de 
oameni. Marea forță a ci
nematografului de înrâurire 
a conștiințelor determină 
obiectivele etice și estetice 
esențiale ale dezvoltării 
filmului românesc, obiecti
ve profund integrate poli
ticii culturale a partidului 
nostru, vastului program 
ideologic adoptat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971.

O privire retrospectivă 
asupra premierelor anului 
trecut, dintre care s-au de
tașat creații de un nivel 
deosebit. îndreptățește afir
mația că s-a înregistrat un 
progres notabil în direcția 
exercitării funcției social- 
educative a celei mai 
populare dintre arte. Pu
blicarea premiilor acordate 
recent de Asociația cineaș

tilor unora dintre filmele 
prezentate în premieră sau 
turnate in cursul anului 
1972 readuce, de altfel, in 
memorie cîteva momente 
de relief ale acestui an ci
nematografic. Filmele cu

samblul lor, edificatoare în 
sensul celor spuse mai îna
inte. Și oferă, totodată, un 
nou prilej de a aprecia 
producția cinematografică 
a anului 1972, pri.n prisma 
obiectivelor imediate și de

CERTITUDINI Șl PERSPECTIVE
ALE FILMULUI ROMÂNESC

prinse în lista premiilor 
pentru scenariu, regie, ima
gine, interpretare actori
cească. scenografie etc. 
(Puterea și adevărul, Felix 
și Otilia, Explozia, Drum 
in penumbră, Bariera, A- 
tunci i-am condamnat pe 
toți Ia moarte, Cu miinile 
curate. Nunta de piatră), fil
me intre care există deose
biri sensibile sint, in an

perspectivă ale maturizării 
cinematografiei naționale.

Principala cerință care 
stă in fața cinematogra
fiei noastre o constituie, 
c'upă cum se știe, apropie
rea mai fermă, mai îndrăz
neață a creatorilor de rea
litatea contemporană, de 
problematica umană și so
cială proprie epocii socia
liste. Nu este vorba despre

realizarea unor filme de 
vagă „actualitate" — ase
menea pelicule. „actuale" 
ea decor și nu ca idee, fără 
ecou in masa spectatorilor, 
n-au lipsit de pe ecrane. 
Dar ele s-au pierdut în a- 
nonimat. Afirmarea cine
matografici naționale pre
supune realizarea unor fil
me mature ca gîndire și 
finalizare artistică, filme 
contemporane in esența lor, 
prin idealurile pe care le 
proclamă, prin măsura în 
care răspund comandamen
telor societății și epocii 
noastre, prin autenticitatea 
conflictelor și a caracterelor 
aduse pe ecran. Situarea in 
permanentă rezonanță cu 
aspirațiile publicului, cu 
preocupările masei de spec
tatori constituie nu numai 
condiția contemporaneității, 
ci a însăși existenței unei 
cinematografii.

D. COSTIN

(Continuare în pag a IV-a)

privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru 

unitățile economice
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România decretează:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. — Structura organizatori

că a centralelor industriale și uni
tăților asimilate acestora, a între
prinderilor subordonate, precum 
și a unităților componente fără 
personalitate juridică ale centra
lelor — uzine, fabrici, exploatări 
și altele similare — denumite în 
cele ce urmează unități economice, 
se stabilește în mod unitar, potri
vit legii, de organele de conducere 
colectivă ale acestora, pe baza 
prezentelor norme.

Art. 2. — Se aprobă structurile 
organizatorice tip pentru cen
tralele industriale și alte unități 
similare și pentru întreprinderile 
industriale, prevăzute în anexa 
nr. 1. care face parte integrantă 
din prezentul decret.

Pe baza acestor structuri, Con
siliul de Miniștri va prezenta spre 
aprobare 'Consiliului de Stat struc
turi tip pe ramuri și subramuri 
economice, pentru unități asimi
late centralelor, pentru întreprin
deri și unitățile componente ale 
centralelor, precum și pentru alte 
unități economice.

CAPITOLUL II

NORME DE STRUCTURĂ 
PENTRU 

ÎNTREPRINDERI
Art. 3. — în funcție de volumul, 

cotrtplexi'tatea, importanța Și spe
cificul activității, structura organi
zatorică a întreprinderii industri
ale sau combinatului cuprinde :

A) Structura de producție 
și concepție

a) ateliere de producție, montaj, 
service, proiectare, precum și pen
tru alte activități productive ;

b) laboratoare de control și cer
cetare ;

c) secții de producție, montaj, 
service, precum și pentru alte ac
tivități productive ;

d) uzine, fabrici, exploatări și 
alte unități similare fără persona
litate juridică.

B) Structura funcțională
a) birouri ;
b) servicii.
Art. 4 — Atelierul de producție, 

montaj, service și alte activități 
similare cuprinde cel puțin 4 for
mații de lucru — conduse de cite

un maistru ; mărimea acestor for
mații de lucru se stabilește pe 
bază de normative unificate apro
bate pe ramuri, subramuri sau ac
tivități, depinzînd de natura și 
specificul procesului de produc
ție, precum și de diviziunea mun
cii corespunzătoare acestuia. Maiș
trii lucrează sub conducerea ne
mijlocită a șefului de atelier. Dacă 
volumul activității necesită un nu
măr de muncitori echivalent cu 
patru formații de lucru normate, 
iar specificul muncii permite a- 
ceasta, atelierul se poate constitui 
cu un număr mai mic de maiștri, 
sau fără maiștri, șeful de atelier 
conducînd nemijlocit activitatea 
muncitorilor.

în cazul unor procese de produc
ție de complexitate deosebită, for
mațiile de lucru pot fi conduse de 
subingineri sau ingineri.

Activitatea atelierelor se desfă
șoară pe schimburi, fiecare atelier 
avînd numărul de maiștri cores
punzător normativelor și cite un 
șef de atelier pe schimb.

Atelierul poate funcționa atît în 
cadrul secțiilor de producție, cit și 
independent.

Ari. 5. — Atelierul de proiec
tare se poate constitui dacă volu
mul de muncă necesită cel puțin 
25 de persoane ; în cazurile în care 
volumul de muncă este mai redus 
se vor organiza colective de pro
iectare.

Art. 6 — Laboratorul de control 
și cercetare execută analize, probe, 
măsurători pentru determinarea 
calității materiilor prime, materia
lelor, subansamblelor, produselor, 
precum și unele lucrări cu carac
ter de studiu și cercetare ; el se 
constituie dacă volumul de muncă 
necesită cel puțin 5 persoane.

Art. 7. — Secția de producție, 
montaj, service și pentru alte ac
tivități productive se poate organi
za pentru conducerea unitară a 
activităților legate între ele din 
punct de vedere tehnologic, dacă 
volumul de activitate necesită cel 
puțin 3 ateliere de producție ; de 
asemenea, se pot constitui secții în 
care șefii acestora conduc direct 
un număr de cel puțin 6 formații 
de lucru conduse de cite un mais
tru.

Activitatea în secție se desfășoară 
pe schimburi. Ea este condusă de un 
șef de secție coordonator și de șefi 
de secție pe schimburi. Se numesc 
șefi de secție pe schimb numai dacă 
schimbul respectiv lucrează cu 
întreaga capacitate a secției. 
Șeful de secție coordonator înde
plinește și atribuția de șef de sec
ție pe schimb. Șeful de secție coor
donator, ajutat de ceilalți șefi de 
schimb, răspunde de asigurarea con

dițiilor necesare pentru buna des
fășurare a activității în toate schim
burile, precum și pentru realizarea 
planului pe întreaga secție.

Art. 8. — Uzinele, fabricile, ex
ploatările și celelalte unități simi
lare fără personalitate juridică se 
pot înființa în mod excepțional, în 
cadrul întreprinderilor foarte mari 
și complexe avînd procese de pro
ducție diferite, cu aprobarea Con
siliului de conducere al ministeru
lui, pe baza acordului Consiliului 
pentru problemele organizării eco
nomico-sociale, ce urmează a lua 
ființă.

Uzinele, fabricile, exploatările și 
celelalte unități similare fără per
sonalitate juridică sînt conduse de 
către un director sau inginer-șef.

Unitățile economice prevăzute în 
alin. 1 au în componența lor mai 
multe ateliere sau secții de produc
ție, montaj și pentru alte activități 
productive corespunzător atribuți
ilor care le-au fost stabilite po
trivit legii, de către organul ierar
hic superior și cu respectarea nor
melor unitare și a structurilor tip; 
în cazul în care aceste unități sînt 
situate în alte localități decît cele 
în care își are sediul unitatea din 
care fac parte, ele pot avea în 
structura lor organizatorică un nu
măr minim de compartimente 
funcționale strict necesare, care să 
le asigure o activitate normală.

Art. 9. — Biroul este un com
partiment funcțional oare se poate 
constitui pentru îndeplinirea unor 
lucrări sau activități omogene 
care necesită o organizare dis
tinctă. Biroul poate fi constituit 
independent dacă volumul de mun
că necesită un număr minim de 
5 persoane ; de asemenea, se pot 
constitui, în mod excepțional, bi
rouri în cadrul unor servicii cu nu
măr mare de persoane.

Art. 10. — Serviciul este un 
compartiment funcțional care se 
poate organiza pentru îndeplini
rea unor activități importante cu 
volum mare de muncă, sau pentru 
mai multe activități complemen
tare care trebuie conduse unitar, 
dacă volumul de muncă necesită 
cel puțin 15 persoane ; în cadrul 
unui serviciu cu cel puțin 20 per
soane, dacă există o activitate 
care necesită o organizare dis
tinctă, se poate înființa și un. bi
rou ; la serviciile mai mari pot fi 
organizate mai multe birouri.

Art. 11. — întreprinderile sau 
combinatele de grad special și I 
sînt conduse de un director care 
este ajutat de un director adjunct 
tehnic și de producție, un direc
tor adjunct comercial și un con- 
tabil-șef.

întreprinderile de gradul II și 
III sînt conduse de un director a-

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Fabrica de confec
ții din Marghita-Bibor a 
intrat în funcțiune, cu 
o lună mai devreme, 
o nouă capacitate profilatâ 
în exclusivitate pe producția uni
formelor școlare. în cadrul a- 
cestei întreprinderi sint în curs 
de finalizare lucrările altor două 
no<i hale de producție, urmind 
ca în scurt timp acestea să in
tre in funcțiune.

Dezvoltarea și mo
dernizarea comerțului 
în localitățile rurale. în 
ultimii 3 ani. în satele județului 
VASLUI s-au construit și mo
dernizat peste 60 de unități ale 
cooperației de consum. în 
1972 s-au dat în folosință 10 
magazine (Deleni, Lunca Banu
lui, Știoborăni etc.), 2 com
plexe comerciale la Murgeni și 
Codăești, un motel la Moara 
Grecilor și s-a introdus sistemul 
de autoservire în alte 10 locali
tăți. în acest an s-au deschis 3 
noi unități și sint într-un stadiu 
avansat de construcție alte 9. 
între care Ia Poieneșli, Dumești, 
Bădeana și altele. Primul efect 
al acestor măsuri : volumul des
facerii mărfurilor a crescut în 
1972 și în primele două luni ale 
anului curent cu circa 20 la 
sută, față de anii anteriori.

497 ateliere-școală, 
din care 335 în mediul 
rural funcționează în prezent 
pe lingă școlile generale din ju
dețul DOLJ. Valoarea mașinilor 
și uneltelor cu care sint dotate 
se ridică la peste 3 milioane lei. 
La sate s-au amenajat 125 lo
turi agricole experimentale, au 
fost înființate 138 microcoopera
tive agricole cu 585 hectare te
ren arabil ; pepiniere, microso- 
larii, crescătorii de păsări, po
rumbei, viermi de mătase ș.a.

REGLEMENTARI
DE IMPORTANTĂ MAJORĂ 
pentru accelerarea progresului economic 
al țării, pentru creșterea bunăstării tuturor
După cum este cunoscut, Confe

rința Națională a partidului din iu
lie 1972, pornind de la cerințele 
creșterii eficienței activității econo
mice potrivit imperativelor dezvol
tării țării și intereselor ridicării 
continue a nivelului de trai al po
porului, a subliniat necesitatea de 
a se acționa in continuare cu toată 
fermitatea pentru perfecționarea 
și simplificarea structurilor organi
zatorice, pentru apropierea condu
cerii de producție, prin lichidarea 
unor forme de centralism excesiv, 
a unor paralelisme și verigi inter
mediare in conducerea unităților 
productive. îmbunătățirea acestor 
structuri, asigurarea unei conduceri 
științifice, dinamice și suple la toate 
nivelurile economiei sînt o necesi
tate obiectivă pentru soluționarea 
cit. mai operativă și în bune condi
ții a problemelor complexe pe care 
le ridică ritmurile înalte de creș
tere a producției materiale, facto
rul hotărâtor al propășirii țării și 
progresului societății.

In spiritul hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului. Plenara 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c. a adoptat un ansam
blu de măsuri avînd ca scop să asi
gure îmbunătățirea structurii orga
nizatorice la nivelul ministerelor, 
centralelor și organizațiilor econo
mice, o mai bună repartizare a 
funcțiilor de conducere, utilizarea 
rațională a cadrelor tehnico-ingine- 
rești, a specialiștilor de o înaltă ca
lificare, la nivelul întregii economii.

Pe această linie se înscrie și De
cretul privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru unități

le economice, dezbătut și adoptat 
în ședința de ieri a Consiliului 
de Stat și care se publică mai 
sus. Decretul reglementează, in 
mod unitar, pe baza normelor pre
văzute, structura organizatorică a 
Întreprinderilor industriale sau 
combinatelor și a centralelor in
dustriale, în funcție de volumul, 
complexitatea, importanța și speci
ficul activității lor ; totodată, de
cretul stabilește categoriile de per
sonal din unitățile economice, în- 
cepînd cu muncitorii, personalul de 
conducere și pină la personalul de 
execuție și de deservire.

Prevederile decretului urmăresc 
să asigure simplificarea organizării 
centralelor industriale, prin grefa
rea lor. de regulă, pe structura u- 
neia dintre întreprinderile cele mai 
reprezentative — realizîndu-se ast
fel premisa integrării efective a 
activității centralei și a unității 
productive respective, eliminării 
paralelismelor in exercitarea ace
lorași atribuții — raționalizarea 
aparatului de conducere, organiza
rea judicioasă a unităților de pro
ducție și concepție, a comparti
mentelor funcționale din structura 
organizatorică a întreprinderilor și 
centralelor industriale. Toate a- 
ceste măsuri converg spre ace
lași obiectiv — realizarea unor 
forme și structuri dc conducere cu 
un grad înalt de funcționalitate și 
operativitate, mai simple, mai eco
nomice și mai eficiente, cu mai pu
ține trepte ierarhice, inlăturîndu-se 
surse de birocratism, tergiversare și 
formularistică inutilă. își găsește 
astfel materializare o concepție ri

guros științifică de conducere b 
unităților economice.

In strînsă și nemijlocită legătură 
cu perfecționarea și raționalizarea 
structurilor organizatorice ale cen
tralelor și întreprinderilor se va 
asigura ca uu mare număr de cadre 
tehnico-inginerești, de specialiști 
cu înaltă calificare, care pină acum 
erau angajați in lucrări administra
tive, să lucreze in activități direct 
și efectiv productive, în conduce
rea nemijlocită a proceselor de pro
ducție, în sectoarele de concepție, 
de proiectare și cercetare din uni
tățile economice. Aceasta răspunde 
unor interese majore ale întregii 
societăți, întrucit tocmai in aseme
nea domenii — și nu in munci cu 
caracter administrativ, birocratic — 
fiecare inginer, fiecare specialist își 
va putea pune cel mai bine in va
loare capacitatea creatoare și cali
ficarea tehnico-științifică pentru 
care s-a pregătit, iși va putea adu
ce contribuția necesară și așteptată 
la perfecționarea producției — con
tribuție pe care societatea este în
dreptățită să o ceară ținind seama 
de eforturile și investițiile făcute 
pentru formarea specialiștilor.

Neîndoielnic, acest aflux al spe
cialiștilor către activitatea produc
tivă, de proiectare și cercetare, se 
va resimți puternic pe tărimul pro
movării tehnicii moderne, îmbună
tățirii organizării, înnoirii și moder
nizării producției. perfecționării 
tehnologiilor de fabricație, ridicării 
calității produselor, valorificării su-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ca la carte
în fiecare zi, numeroși locui- I 

tori ai celor mai îndepărtate

Isate și cătune ale județului Mu- I 
reș se întâlnesc pe drum cu... I 
librăria care le aduce cartea 1

I preferată. De fapt, este auto- ■ 
librăria cooperației de consum, I 
condusă de șoferul Pavel Bon- |

Ita. în anul 1971 el a vîndut să
tenilor cărți în valoare de I 
243 000 lei. Anul trecut, incasă- I 
rile sale au depășit suma de o • 

I jumătate de milion. După cum a
se vede, autolibrăria se află I 
pe un drum bun. Iar șoferul iși | 

Îface meseria de librar ca la
carte 1

. Musafirul
I din oficiul I 
| poștal

I

Alertă la Oficiul P.T.T.R. Dog- 
necea (Car aș-Severin). Casiera 
colectoare Victoria Szivulka a 
descoperit că-i lipsește un co
let conținind... 36 650 lei. pentru 
care semnase in borderoul de 
primire ! Cum și unde dispăru
se 1 Răspunsul nu s-a lăsat prea 
mult așteptat. După cercetări
le intreprinse de organele de 
miliție, s-a stabilit că banii fu
seseră sustrași de Gheorghe 
Jerpan, musafir întimplător in 
biroul soției sale, Melania Jer
pan, funcționară la oficiul res
pectiv. Acum, atit el, cit și so
ția, care i-a devenit complice, 
iși vor primi... mandatul ce li 
se cuvine.

Cursa 
tragică

Nicolae Pantea, tractorist Ia 
șantierul III I.R.E. Călărași, iși 
pusese in gînd să efectueze o 
cursă clandestină. A sustras o 
foaie de transport și, după ce 
s-a lăsat noaptea, a pornit la 
drum, ocolind șoseaua asfalta
tă dintre comuna Cuza Vodă 
și orașul Călărași. Nu voia să 
aibă de-a face cu nici un con
trol. La un moment dat însă, 
în timp ce circula pe un drum 
știut numai de el, a lovit anco
rele unui stîlp electric. în că
dere, acesta a antrenat și fire
le electrice care au format un 
arc voltaic. Accidentul a avut 
consecințe tragice. Două per
soane, care-1 însoțeau pe trac
torist, și-au pierdut viața în ur
ma arsurilor suferite.

Bătăușul
9

recidivist
loan Pogoreanu, din comuna 

Riu Sadului 54 (Sibiu), avea un 
obicei. Așa, din senin, își 
batea soția. Nu de mult, după 
ce dumnealui și-a potolit in a- 
ceastă manieră „focul", sofia 
s-a adresat instanței de jude
cată. I. P. a fost condamnat la 
1000 de lei amendă. Dar acesta 
avea să fie doar... prologul pro
cesului. Pentru că, prin aceeași 
hotărire, tribunalul județean a 
dispus și revocarea beneficiului 
grațierii unei pedepse (pentru 
fapte similare) de 6 luni închi
soare, pe care I. P. o executa
se numai pe jumătate. Un epi
log pe cit de surprinzător, pe 
atit de necesar. Poate că, după 
expirarea lui, I. P. va reveni 
acasă cu gînduri mai bune.

Ce știa
♦

tot satul •••
s-a 
co- 
co-

Meciul Legii privind dezvoltarea 
cnustructiei de locuințe si proiectul Legii 
privind administrarea fondalui locativ

Proiectul Legii priM Mutarea 
si functionary Consiliului pentru 

proNemele organizării economico sociale
A

împotriva
După cum este știut, ziarul nostru 

a susținut o amplă campanie împo
triva speculei de spațiu locativ, adu
ci nd la cunoștința opiniei publice di
feritele modalități de speculare a lo
cuințelor proprietate de stat sau 
particulară. Cu acei prilej au fost 
scoase în evidență o serie de lacune 
ale actualei legislații, precum și sla
ba preocupare a comitetelor execu
tive ale consiliilor populare și orga
nelor lor de specialitate în adopta
rea unor măsuri ferme antispecula- 
tive.

Ce îmbunătățiri propune în această 
direcție noul proiect de Lege pri
vind administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași ?

De la bun început trebuie să ară
tăm că reglementarea propusă eli
mină posibilitatea speculării spațiu
lui locativ, atit prin măsuri econo- 
mico-organizatorice, cît și prin sta
bilirea unui regim strict ai contrac
telor de închiriere și subînchiriere.

Mai întîi să ne 
asupra măsurilor 
zatorice propuse :

® Venind în 
muncitori și specialiști care nu dis
pun de posibilități de cazare în lo
calitatea unde-și au locui de muncă 
se prevede înființarea de cămine 
muncitorești pentru tineret. In felul 
acesta, pentru parte din cei care 
pină acum erau nevoiți 
prețuri 
prietari 
creează 
condiții 
echitabil.

oprim pe scurt 
economico-organi-

sprijinul tinerilor

din cei
să plătească 
diferiți 
statului, 
a 

de confort contra

de speculă la 
sau chiriași ai 
posibilitatea de locui 

unui

pro
se 
în 

preț

speculei cu locuințe
• în afara cazurilor limitativ 

văzute în proiect, nimeni nu va 
putea deține o suprafață excedenta
ră compusă din una sau mai multe 
camere. Se propune ca asemenea ca
mere să fie repartizate persoanelor 
îndreptățite. Persoanele cărora li se 
dă dreptul la o suprafață excedentară 
sub forma unei camere separate nu 
vor putea închiria această suprafață 
sub sancțiunea pierderii dreptului 
respectiv.

Prin măsurile propuse se elimină 
posibilitatea deținerii unor suprafețe 
locative excedentare care ar putea fi 
folosite în scopul obținerii de ciști- 
guri nemuncite.

• în conformitate cu prevederile 
iroiectului, cei care își construiesc

' ' ’î sint
„ noua lo

cuință să predea vechiul spațiu pe 
care l-au deținut în calitate de chi
riași. Se preîntimpină astfel situa
țiile semnalate și de ziarul nostru, 
ca unii din noii proprietari să folo
sească în scopuri speculative una din 
cele două locuințe.

@ Persoanele care se mută defini
tiv într-o altă localitate vor fi obli
gate ca în cel mult 6 luni să predea 
locuința pe care au deținut-o în 
localitatea de unde s-au mutat. Pe 
această perioadă suprafața respecti
vă nu poate fi subînchiriată.

In ceea ce privește reglementarea 
contractelor de închiriere (în cazul 
proprietarilor) și subînchiriere (în 
cazul chiriașilor), proiectul propune :

O în primul rînd, chiriașii statu
lui nu vor putea subînchiria decit 
o parte din suprafața ce o dețin și

P>
locuințe proprietate personală 
obligați ca la mutarea in nou

pre- 
mai

în urma unui control 
constatat că din magazinul 
operativei de consum din 
muna Minăstirea Cașin (Bacău) 
lipsește o importantă cantita
te de mărfuri : vinzătorii Mir
cea și Maria Buliga iși însuși
seră, de-a lungul a 4 ani de 
zile, peste 140 000 lei. Pentru a- 
ceastă faptă amîndoi și-au pri
mit pedeapsa prevăzută de le
ge. Odată cu ei, în fața instan
ței de judecată au apărut insă și 
alți doi oameni: Petru Bejenaru 
și Ștefan Stan, președintele și, 
respectiv, cantabilul cooperativei 
de consum. Deși tot satul știa 
că soții Buliga fură, P. B. și 
Șt. S., cărora obștea le încre
dințase averea să o păzească, 
nu știau și nici nu voiau să 
știe acest lucru. Pentru negli
jență în serviciu amindoi au 
fost condamnați la cite doi ani 
Închisoare.

Certificatul 
bolnavului 
închipuit

Ecaterina Bakk, salariată la 
fabrica de confecții „Mondiala", 
din Satu Mare, s-a prezentat la 
cabinetul medical al întreprinde
rii pentru a. i se acorda un 
concediu de boală, in vederea... 
rezolvării unor probleme de fa
milie. Pentru o asemenea „ma
ladie", medicul i-a recomandat 
să ceară de la cei in drept con
cediu fără plată. E. B. n-a de
zarmat. S-a prezentat la Poli
clinica orașului Satu-Mare și. 
aici medicul Gheorghe Lung i-a 
prescris, pe baza unui diagnos
tic fictiv, 16 zile de concediu 
medical. Cercetind lucrurile de-a 
fir a păr, Direcția sanitară ju
dețeană, in urma probelor adu
nate, a stabilit că adevăratul 
„suferind" era... medicul Gh. L. ! 
Diagnosticul : incorectitudine
profesională. Drept pentru care 
i s-a prescris „tratamentul" a- 
decvat. Și, din acesta, nu lip
sește nici imputarea ajutorului 
de boală acordat pe baza 
tificatului medical pe care 
eliberat.

Am primit cu mulțumire și in
teres proiectul Legii privind dez
voltarea construcției de locuințe. 
Prevederile proiectului de lege îm
bină interesele generale ale statu
lui cu cele ale fiecărui cetățean.

Facem parte dintr-o categorie 
destul dc largă de cetățeni a căror 
situație nu-și găsește decit o par
țială reglementare în acest proiect 
de lege. în opera de sistematizare 
și modernizare a orașelor, necesară 
și firească, o parte din locuințe au 
fost și urmează să fie 
Sîntem intr-o astfel de 
Pentru această categorie de 
țeni propunem transferarea 
tului de proprietate asupra 
imobil din fondul locativ al 
lui, urmînd ca eventuala diferență 
de valoare a noii locuințe date in 
proprietate să se facă în rate.

în încheiere, exprimăm încă o 
dată acordul nostru cu prevederile 
legii.

Familia Argentina 
și Mircea RĂPIȚEANU 
str. Melodiei 2 — Galați

demolate, 
situație, 

cetă- 
drep- 
unui 

statu-

Consider că obligația cetățenilor 
cu un anumit venit de a contribui 
— prin efort propriu și beneficiind 
de credite — la mărirea fondului 
locativ prin construirea de locuin
țe proprietate personală trebuie să 
fie egală pentru toți cetățenii.

Propun ca art. 12 din proiectul 
privind dezvoltarea construcției de 
locuințe să fie modificat, introdu- 
cîndu-se obligația cetățenilor cu un 
anumit venit care dețin cu chirie 
o locuință, indiferent de natura 
proprietății — de stat sau perso
nală — să-și construiască sau să-și 
cumpere o locuință beneficiind 
credite conform legii.

Gustav MAURER 
str. Samuel Micu nr. 
Sibiu,

de

23

la

cer- 
l-a

Propun ca al. 3 și al. 4 din art. 
58 al proiectului de Lege privind 
dezvoltarea construcției de lo
cuințe să aibă următoarea for
mulare :

Al. 3 : „în acest scop, proprie
tarul terenului se poate inscrie sau 
constitui într-o asociație cu alți 
cetățeni în vederea construirii clă
dirii respective, terenul trecind 
în folosința comună și veșnică a 
membrilor asociației pe data în
scrierii sau constituirii în asocia
ție".

Al. 4 : „Membrii asociației vor 
despăgubi pe proprietarul terenu
lui cu o sumă egală celei pe care 
statul o plătește persoanelor cărora 
li se demolează construcțiile în 
scop de sistematizare, proprietarul 
avind latitudinea să doneze tere
nul membrilor asociației sau să-1 
vindă la 
mult".

Felul în 
în proiect
tabilă : cetățenii dintr-o asociație 
de cooperare pentru construirea de 
locuințe cu ajutorul statului 
trebui să plătească ei, apoi 
cendenții lor, proprietarului și 
cendenților lui, o chirie pe

prețul de ADAS cel

care este formulat acum 
creează o situație inechi-

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCO3 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"

vor 
des- 
des- 
sute

ții acestor comisii cred că, 
în vederea desfășurării lu
crărilor lor, legea trebuie să 
prevadă posibilitatea for
mării unor subcomisii co
respunzătoare diferitelor 
probleme specifice domenii
lor pe care sînt profilate 
comisiile.

Din studierea proiectului 
de lege reiese că viitorul 
consiliu se va ocupa de or
ganizarea activității întregit 
vieți sociale din țara noas
tră. De aceea, propun ca 
prin lege denumirea con
siliului să devină — „Con
siliul pentru problemele 
organizării activității eco
nomice și social-culturale".

probleme de mare com
plexitate, care să ajute și 
la desfășurarea lucrărilor 
comisiilor consiliului, pre
văzute de art. 19. De alt
fel, în legătură cu aceste 
comisii, care dc fapt vor 
fi organele de lucru ale 
consiliului, legea ar trebui 
să precizeze atribuțiile a- 
cestora. De asemenea, pro
pun precizarea sferei de 
preocupări a celei dc-a 
treia comisii prevăzută în 
art. 19. Presupunînd că a- 
ceastă comisie se va preo
cupa de coordonarea pro
blemelor de organizare a 
administrației de stat, a 
organelor puterii de stat, a 
activității obștești, și denu
mirea ei trebuie să reflecte 
domeniul de activitate. Tot 
Pe linia precizării activită-

Măsuri ferme de optimizare 
a conducerii și organizării 

întreprinderilornumai cu condiția să nu fie supra
față disponibilă. Pentru a preîntîm- 
pina specularea nevoilor de locuit 
ale diferitelor persoane, cel ce do
resc să subînchirieze nu vor mai 
avea latitudinea să-și găsească pe 
cont propriu chiriași, ci va trebui să 
închirieze acelor persoane indicate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare. Este o măsură deosebit de 
importantă, menită să combată prac
tica : „cine dă mai mult", după care 
se ghidau pînă acum o serie de spe
culanți.

O Pentru preîntîmpinarea evaziu
nilor fiscale, precum și pentru a eli
mina situația de pînă acum — lă
sarea chiriașului la bunul plac al ti
tularului suprafeței respective — 
proiectul prevede că subînchirierile 
și închirierile se vor face numai pe 
bază de contract scris, înregistrat la 
administrația financiară.

Nu va mai fi posibilă nici 
rea unor prețuri de speculă 
spațiul subinchiriat, întrucit 
mentarea 
în mod 
scrise să fie trecute, pe lingă ter
menele de subînchiriere sau închi
riere, și tarifele care se percep.

a» Cu privire la prețurile ce pot 
fi pretinse proiectul precizează : 
„Chiria pentru suprafața subinchiria- 
tă este egală cu chiria aferentă su
prafeței locuibile subinchiriaie și a 
dependințelor Ia care are acces sub- 
chiriașul, cu o majorare de pînă la 
15 la sută. în cazul în care acest spa
țiu este mobilat, majorarea poate fi 
pînă la 150 la sută, in raport de 
confort".

Din textele proiectului în discuție 
reiese că aceleași tarife se vor apli
ca și în cazul închirierii de supra
fețe locative proprietate personală.

Să luăm un exemplu ipotetic : 
pentru o cameră in suprafață 
mp nemobilată, cu acces la 
căt.ărie de 7 mp și o baie de 
chiria nu poate depăși suma 
de lei. Dacă această cameră este mo
bilată, atunci chiria va fi de cel mult 
81 de lei. La aceste sume se va 
adăugă cota-parțe de întreținere ce-i 
revine chiriașului.

Trebuie să arătăm că ace
leași tarife sînt prevăzute și de 
actuala legislație, dar inexistența 
contractelor scrise în care să fie pre
cizate aceste prețuri și lipsa de con
trol din partea organelor în drept a 
dat posibilitatea unor titulari de spa
ții locative să eludeze 
legii.

© Garanția aplicării 
acestor dispoziții 
gama mai largă de sancțiuni ce se 
propune a fi aplicate împotriva celor 
care încearcă să ocolească aceste 
prevederi antispeculative.

Astfel, subînchirierea către alte 
persoane decit cele desemnate dc 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, neprevederea în contracte 
a termenelor și prețurilor, precum și 
neinregistrarea contractelor la admi
nistrația financiară vor fi conside
rate contravenții și se vor sancționa 
cu amendă de la 1 000 la 3 000 de lei.

De asemenea, încercarea de a ocoli 
legea, prin 
tract scris, 
țiune și 
chisoare 
amendă.
pune a 
unei chirii mai mari decît cea le
gală.

După cum se observă, prin măsu
rile ce le propune, prin reglementa
rea strictă a închirierilor și subîn- 
chirierilor de spații locative, precum 
și prin sancțiunile preconizate în caz 
de încălcare a acestor prevederi, 
proiectul de lege aduce îmbunătățiri 
actualei legislații în ceea ce privește 
preintimpinarea și combaterea specu
lei de spații locative.

încasa- 
pentru 
regle- 

ce se propune prevede ca 
obligatoriu în contractele

Fără îndoială, înființa
rea consiliului, prevăzută 
in proiectul de lege, răs
punde unor cerințe impe
rioase. Conducerea și or
ganizarea științifică își 
găsesc astfel cadrul insti
tuțional de desfășurare și 
continuă perfecționare. în 
legătură cu prevederile cu
prinse in proiectul de le
ge formulez citeva propu
neri. Mai întîi, consider că 
denumirea sa ar trebui să 
fie „Consiliul pentru pro
blemele conducerii și or
ganizării unităților ccono- 
ir.ico-sociale". Fac această 
propunere deoarece con
ducerea are o sferă mai 
largă, cuprinzind odată cu 
prevederea obiectivelor și 
organizarea, precum și di
rijarea, coordonarea, con
trolul activităților (condu
cerea operativă), ca și dez
voltarea climatului de 
laborare zși creativitate 
cadrul colectivului. în 
fără de aceasta, conduce
rea are un obiect concret 
care sint întreprinderea și 
organizația, deci 
economică 
ganizarea 
caz ca un 
conducerii

obiectivelor 
maximum de 
iar 
atit

cu- 
va- 
a- 

pes- 
con-

articolu- 
următo- 

„Consiliul 
sistema-

Cotif. univ. dr. 
Marcela LIVADA

co
in 
a-

unitatea 
și socială. Or- 
apare în acest 
instrument al 

în vederea rea- 
asuma- 

efica-
eflcacitatea de- 
de luarea in 
a principiilor

Evitarea paralelismelor 
și reducerea fluxului de hirtii

todelor moderne de con
ducere și organizare din 
țară și străinătate". Sus
țin aceasta dată fiind im
portanța organizării, 
noașterii, difuzării și 
lorificăril experienței 
vansate din țară și de 
te hotare, care trebuie
siderată ca una din „regu
lile de aur" ale unei bune 
conduceri, permițând eco
nomisirea eforturilor și ac
celerarea mersului nostru 
înainte.

în continuarea 
lui 12 propun și 
rul paragraf : 
va efectua studii
tice privind posibilitățile 
de optimizare a activi lă
ții de conducere și orga
nizare a întreprinderilor 
și organizațiilor in cele trei 
faze ale i 
ducere : 
perativă ! 
folosind i 
tode și 1

Propun 
proiect a unui articol 
parat, în continuarea arti
colului 12, care să precize
ze, între atribuțiile consi
liului, și 
cercetărilor 
conducerii și 
economico-sociale și 
movarea pe scară largă a 
cunoștințelor de conduce
re, organizare, planifica
re, administrare și gesti
une, folosind în acest scop 
toate căile accesibile in II- 

existen- 
unei

procesului de con- 
previzională, o- 

și post-operativă" 
în acest scop me- 
tehnici specifice, 

i includerea in
se-

„impuisionarca 
în domeniul 

organizării 
pro-

legătură cu prevede- teză a Investițiilor la di
recția de planificare, pen
tru că acest serviciu la 
celelalte direcții înseamnă 
oameni în plus, hirtii în 
plus. Și un alt exemplu, 
în cadrul direcției de pla
nificare și salarizare exis
tă un serviciu de planifi
care care primește sarcini
le de plan pentru econo
mia locală de la C.S.P. și 
le transmite direcțiilor e- 
conomice (industrie locală, 
gospodărire). Acestea, la 
rindul lor, au fiecare cite 
un birou de planificare, 
cu 2—3 oameni, care, pe 
baza planificării făcute de 
direcția de planificare, de
falcă sarcinile pe Între
prinderile subordonate și 
le transmit direcției de 
planificare. Aceasta, la rîn- 
dul ei, Ie trimite la oraș 
și municipiu. Un sistem 
încărcat cu foarte multe 
hirtii, cu mult 
dut. Propun ca 
sarcinilor să se 
de direcția dc
re. Aceeași situație este și 
în cazul aprovizionării teh- 
nico-materiale. Iată de ce 
sint întru totul de acord cu 
înființarea Consiliului pen
tru problemele organizării 
economico-sociale — cu si
guranța că va lua deciziile 
cuvenite și in aceste situa
ții pe care le-am prezen
tat.

în 
rile articolului 9, alineatele 
I> și F, doresc să arăt ci- 
teva situații ce împiedică 
aplicarea unor legi și in
strucțiuni și pun în evi
dență paralelismele exis
tente încă in munca unor 
organisme locale, chiar 
inutilitatea unor posturi. 
Astfel, în prezent, nu exis
tă o organizare unitară a 
economiei locale. în mul
te județe, care au respec
tat prevederile legii 57/1968, 
s-au trecut în subordine» 
consiliilor populare orășe
nești și municipale toate 
întreprinderile de economie 
locală (industrie, gospodă
rie, comerț). în alte jude
țe, acest lucru s-a petre
cut numai parțial sau de
loc. Noul consiliu, prevă
zut in proiectul de lege, 
va stabili, cred, o soluțio
nare unitară.

Voi menționa citeva pa
ralelisme flagrante la nive
lul consiliilor populare ju
dețene. La direcția de pla
nificare există un sector 
care se ocupă de planifi
carea investițiilor, 
primește planul de 
tițil de la C.S.P. șl 
falcă pe direcții ale 
liului popular. Dar, 
drul direcției tehnice 
investiții există alt servi
ciu de sinteză a investiții
lor, care urmărește execu
tarea investițiilor, infor- 
mîndu-se de la celelalte 
direcții, centralizînd șl tri- 
mițînd datele direcției de 
planificare. Ar fi suficient 
un

lizării 
te cu 
citate, 
pinde
considerare 
de conducere și de organi
zare, cît și de adaptarea 
acestora la specificul uni
tății socialiste.

Sint' de părere că în toa
te capitolele proiectului 
trebuie aduse completări, 
în sensul de a se pune în 
centrul atenției conduce
rii' și organizării unitatea 
economică și socială (în
treprinderea și organiza
ția), întrucit nu trebuie să 
uităm că, în cadrul aces
teia, se realizează direct 
și nemijlocit producția și 
obiectivele asumate de so
cietate. întreprinderea in 
sensul larg al cuvintului, 
ca și organizația au fost, 
sint și vor fi verigile de 
bază ale societății socia
liste. Aș propune, deci, in 
completarea articolului 1, 
următorul principiu : „Con
ducerea și organizarea ma- 
cro-economică 
are ca sarcină 
de a cointeresa 
derea și organizația să in
tre în circuitul economic 
și social cu toate rezerve
le și posibilitățile lor, e- 
laborind în acest scop prin
cipii și acte normative co
respunzătoare".

Articolul 12, paragraful 
2, propun să fie completat 
în felul următor : „...me-

modificare a art.propune o
este

singur organism de sin-

mai completă
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Emil MARINACHE

și socială 
principală 
întreprin-

Alexle 
avocat,

întocmai a 
dată și de

de 12 
o bu- 
5 mp, 
de 56

Gheorghe 
POSTOLACHE 
directorul Direcției 
administrației locala 
Vaslui

C. ANGELESCU 
comuna Dragoslavele, 
județul Argeș

CHISTRUGA
București

subînchirierea fără con- 
este considerată infrac- 
putea fi pedepsită cu în- 
la o lună la un an sau cu

permit 
cere o 

re- 
perma-

nepertnanente 
lucra in cadrul 

deoarece, așa 
se știe, pînă la ur-
obținerea rezultate- 
scontate depinde de 

de orizontul

din proiectul de Lege

de ani (socotind că o clădire de 
tip nou ce se construiește azi 
poate dura mai multe sute de ani).

va
de
Cu aceeași pedeapsă se pro- 
fi sancționată și primirea

lege la care 
prevadă atra- 
colective de 
vederea ana-

studierii unor

organi- 
Edu- 

învățămîntului 
centra-

pro- 
con- 

cu 
formulare :

va coordona 
comitetelor ju- 
organizare ști- 
producției și a

prevederile

Din noua arhitectură a orașului Timișoara

timp pier- 
defalcarea 

facă direct 
plani fi ca-

Gh. Șt. FIȘTOC 
profesor, 
comuna Bordești, 
județul Vrancea

Aș . .
21, alineatul ultim, din Legea pri
vind dezvoltarea construcției de 
locuințe, in sensul de a beneficia 
de sprijinul statului prin credite 
și salariații din mediul rural care 
lucrează în împrejurimi, în loca
lități ce nu sint orașe mari — 
— după cum se prevede acum în 
proiect. Fac această propunere gîn- 
dindu-mă la foarte mulți salariați 
navetiști pe distanțe de 5—10 km, 
care lucrează in întreprinderi, com
binate, unități agricole situate în 
comune sau orașe mici. Menține
rea actualei formulări cred că ar 
duce la o aglomerare a unităților 
din marile orașe cu astfel de na
vetiști, dornici să beneficieze de 
credite, în detrimentul altor uni
tăți care ar simți lipsă de oameni 
din cauză că nu sint plasate în 
orașe mari.

Art.
privind administrarea fondului lo
cativ reintroduce normarea apar
tamentului proprietate personală, 
stabilind și suprafața destinată să 
rezolve nevoile de locuit ale pro
prietarului și familiei sale : o ca
meră pentru fiecare membru al 
familiei șl încă cel mult două ca
mere. dar pentru care se va plăti 
un Impozit majorat. Propun ca im
pozitul majorat să fie aplicat nu
mai in cazul cînd se închiriază a- 
ceste două camere, deci numai a- 
tunci cînd ele aduc un venit de
ținătorului. Proiectul nu prevede 
situația, destul de des întîlnită, cînd 
într-un apartament proprietate 
personală, numărul membrilor de 
familie devine mai mic, di.n dife
rite motive (decese. căsătorii, 
transferări și repartizări in alte 
localități etc.), creîndu-se astfel 
spații excedentare. Consider că în 
această situație proiectul de lege 
ar trebui să prevadă posibilitatea 
ca locatarii rămași în apartament, 
dacă nu doresc să închirieze spa
țiul excedentar. într-un interval de 

.un an de zile, să-și poată schimba 
locuința cu alta mai mică.

Florin BRATESCU
București,
str. Sf. Voievozi, nr. 13

Prin proiectul Legii privind con
strucția de locuințe se dă dreptul 
și salariaților din mediul rural să 
beneficieze de aceste înlesniri. Aș 
dori să se specifice în proiect de 
unde își procură — cei care doresc 
să-și construiască locuințe proprie
tate personală — terenuri de casă 
necesare construcției in cazul că 
lucrează în comune cooperativizate, 
iar consiliile populare nu dispun de 
terenuri.

mitele legislației 
te, inclusiv editarea 
reviste proprii".

După articolul 20, 
pun să se includă in 
tinuare un nou articol 
următoarea 
„Consiliul 
activitatea 
dețene de 
ințifică a 
muncii, precum și a unită
ților de cercetare în dome
niul conducerii și 
zării din Ministerul 
cațici și 
și din alte organe 
Ie".

în încheiere, îmi 
o recomandare : se 
atenție deosebită în 
cruțarea cadrelor 
nente și 
care vor 
consiliului, 
cum 
mă 
lor 
competența, 
de gîndire și pasiunea ca
drelor care vor lucra în 
acest consiliu.

Prof. dr.
ConsftanEin
PINT1LIE

Precizarea
a sferei de activitate a comisiilor

Unul din principiile or
ganizatorice de bază ale 
activității economice și so- 
cial-culturale este acela al 
participării efective a ma
selor de oameni ai muncii 
la elaborarea deciziilor. 
După cum este cunoscut, 
numai prin promovarea 
democratismului în condu
cere se pot asigura folosl-

rea și generalizarea expe
rienței înaintate, apropie
rea conducerii de produc
ție, dezvoltarea inițiativei 
locale. Din acest punct de 
vedere mi se pare util ca 
proiectul de 
mă refer să 
gerea unor 
specialiști în 
lizării și

care 
inves
ti de- 
consi- 
în ea- 

și

0 comisie pentru analizarea 
propunerilor oamenilor muncii

în afară de cele trei co
misii de specialitate (pen
tru organizarea activității 
economice, social-culturale 
și coordonarea probleme
lor de organizare) aș mai 
propune și o a patra co
misie care ar urma să or
ganizeze analiza sistemati
că a tuturor propunerilor 
oamenilor muncii din (ara 
noastră privind perfecțio
narea activităților econo
mice și social-culturale. 
în fabrici, instituții și la 
sediile consiliilor populare 
județene și comunale ar 
trebui să existe cutii (de 
felul celor de la poștă)

destinate depunerii de su
gestii scrise. Aceste pro
puneri, după o triere prea- 

către comisie, ar 
fie trimise spre 
la forurile com- 
Centralizind în 

inteligența și ca- 
creatoare a oa

se poate 
un potențial in- 

de valoros 
lua 

utile

puneri, d 
labilă de 
urma să 
rezolvare 
petente. 
acest fel 
paritatea 
menilor muncii, 
acumula 
noitor extrem 
pe baza căruia se pot 
din vreme măsuri 
pentru perfecționarea or
ganizării economice șl so
ciale a județelor țării.

Petre DANCIU
Cluj
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0 HOTÂRiRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI:

privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru 

unitățile economice
(Urmare din pag. I)

jutat de un inginer-șef, un direc
tor adjunct comercial și un con- 
tabil-șef.

Celelalte întreprinderi au în 
conducerea lor cite un director, un 
inginer-șef sau, după caz, un con
ducător tehnic, precum și un con- 
tabîl-șef.

CAPITOLUL III
N0« DE STRUCTURĂ 

PENTRU CENTRALELE
INDUSTRIALE

Art. 12. — Centrala este o uni
tate economică autonomă, de pro
ducție, constituită prin gruparea 
unor întreprinderi, pe baza crite
riilor omogenității produselor și al 
tehnologiilor de fabricație, al coo
perării, al integrării pentru reali
zarea unor produse finite sau în 
funcție de amplasarea teritorială 
a unităților componente. Centrala 
asigură în mod nemijlocit condu
cerea întreprinderilor și a celorlalte 
unități din componența sa.

Centrala se constituie, de regulă, 
pe structura unei mari întreprin
deri. în funcție de volumul, com
plexitatea, importanța și specificul 
activității, structura organizatorică 
a centralelor industriale cuprinde:

A) Structura de producție
și concepție :

a) întreprinderi (combinate) de 
producție, transport, comerț exte
rior ;

b) institute sau centre de cerce- 
tare-proiectare sau, după caz, de 
cercetare ori de proiectare ;

c) uzine, fabrici, exploatări și 
alte unități similare fără persona
litate juridică ;

d) subunități de producție și con
cepție prevăzute pentru întreprin
deri la art. 3 pct. A. lit. a, b și c ;

e) laboratoare de cercetare ;
f) secții de cercetare-proiectare 

sau, după caz, secții de cercetare 
și secții de proiectare.

B) Structura funcțională :
a) birouri ;
b) servicii ;
c) direcții.
Compartimentele funcționale din 

structura organizatorică a centra
lelor industriale și a celorlalte 
unități similare asigură îndepli
nirea atribuțiilor necesare pentru 
buna desfășurare a activității în
treprinderii pe structura căreia 
s-au constituit.

Art. 13. — întreprinderile de 
producție, transport și alte unități 
economice similare cu personali
tate juridică, din subordinea cen
tralelor, se organizează și funcțio
nează potrivit dispozițiilor legale 
privind organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat ; în ca
zuri deosebite, la centralele cu 
volum mare de export și un 
număr foarte mare de sortimente 
se pot înființa, în subordinea cen
tralelor, întreprinderi de comerț 
exterior.

Art. 14. — Institutele și centrele 
cu personalitate juridică, de cer
cetare, proiectare sau cercetare- 
proiectare se organizează ca uni
tăți de specialitate în subordinea 
centralelor industriale și a altor 
unități similare, a ministerelor și 
celorlalte organe centrale de stat, 
cu respectarea normelor unitare 
de structură specifice acestora, 
prin hotăirîri ale Consiliului de 
Miniștri.

Art. 15. — Uzinele, fabricile, ex
ploatările și alte unități economice 
similare fără personalitate juridică 
se organizează în condițiile prevă
zute de art. 8, alin. 2 și 3.

Atelierele și secțiile de produc
ție, montaj, service și pentru alte 
activități productive, atelierele de 
proiectare și laboratoarele de con

trol și cercetare se constituie po
trivit normelor prevăzute la art. 4, 
5, 6 și respectiv 7.

Art. 16. — Laboratorul de cer
cetare se poate constitui dacă vo
lumul activității necesită un nu
măr de cel puțin 20 persoane, din 
care minimum 6 cercetători, la 
care se adaugă personalul aju
tător de cercetare.

Art. 17. — Secția de cercetare, 
de proiectare sau de cercetare-pro
iectare se poate constitui după 
cum urmează :

a) secția de cercetare se consti
tuie dacă volumul de activitate 
necesită cel puțin 50 persoane, din 
care minimum 15 cercetători, la 
care se adaugă personalul ajută
tor de cercetare ; în secțiile mai 
mari se pot constitui laboratoare 
de cercetare dacă specificul unor 
probleme de cercetare necesită o 
delimitare organizatorică distinctă;

b) secția de proiectare se poate 
constitui dacă volumul activității 
necesită cel puțin 80 de persoane; 
de regulă, în cadrul secțiilor se 
organizează colective de proiecta
re ; în cadrul secțiilor de proiec
tare cu peste 100 de persoane se 
pot. constitui ateliere de proiecta
re, dacă specificul unor probleme 
necesită o delimitare organizatori
că distinctă ;

c) secția de cercetare-proiectare 
se organizează în toate cazurile 
unde se impune o îmbinare strîn- 
să a activității de cercetare cu 
cea de proiectare, dacă volumul 
de activitate necesită cel puțin 60 
persoane ; în secții mai mari se 
pot organiza, după caz, laboratoa
re de cercetare sau ateliere de 
proiectare cu respectarea condiți
ilor de mai 'sus și a celor pre
văzute la art. 5 și 16.

Art. 18. — Birourile și serviciile 
centralei industriale se pot consti
tui cu respectarea elementelor 
normative prevăzute la art. 9, res
pectiv art. 10.

Art. 19. — Direcțiile cuprind mai 
multe birouri, servicii, secții sau 
ateliere de proiectare și de pro
ducție, unități de cercetare și alte 
compartimente potrivit structurilor 
organizatorice aprobate ; direcțiile 
ce se pot organiza la centralele 
industriale și unitățile asimilate a- 
cestora sînt direcția tehnică și de 
producție și direcția comercială ; 
la centralele mari și cu activitate 
complexă se pot organiza și di
recții economice.

La centralele constituite pe 
structura unei mari întreprinderi, 
directorul acesteia este și direc
tor general adjunct al centralei ; 
directorul general adjunct al cen
tralei poate fi ajutat de un ingi
ner-șef.

La centralele cu volum mare de 
activitate de export-import și care, 
potrivit legii, efectuează direct o- 
perații de comerț exterior, direc- 
toM comercial poate fi ajutat de 
un director adjunct pentru export 
care poate avea în subordine 2—3 
servicii specifice.

La centralele care au în subor
dine întreprinderi de comerț ex
terior nu se mai organizează com
partimente de export sau import.

La centralele care au în planul 
lor un volum mare de lucrări de 
investiții se poate organiza un bi
rou sau serviciu de investiții în 
cadrul direcției economice care să 
asigure rezolvarea tuturor proble
melor ce revin unității respective 
în calitatea sa de beneficiar sau de 
executant de lucrări în regie pro
prie.

CAPITOLUL IV 

PERSONALUL 
UNITĂȚILOR 
ECONOMICE

Art. 20. — Personalul din unită
țile economice se compune din 
următoarele categorii :

a) muncitori ;
b) personal de conducere directă

a producției și alt personal de 
specialitate din secțiile de produc
ție ;

c) personal de conducere a uni
tății, precum și șefii de serviciu și 
șefii de birou ;

d) personal de execuție de spe
cialitate exclusiv cel prevăzut la 
lit. b ;

e) personal de execuție adminis
trativ ;

f) personal de deservire.
Nomenclatoarele funcțiilor din 

activitatea industrială și celelalte 
ramuri ale economiei naționale 
prevăzute pentru categoriile de 
personal de la alin. 1, lit. b—e, sînt 
cele prevăzute în anexele care fac 
parte integrantă din prezentul 
decret.

Consiliul de Miniștri va prezenta 
spre aprobare Consiliului de Stat 
nomenclatorul funcțiilor specifice 
unor ramuri și subramuri ale eco
nomiei.

Art. 21. — Personalul transferat 
în interesul serviciului sau trecut 
în aceeași unitate, în funcții cu 
niveluri de salarizare mai mici, 
ca urmare a aplicării prevederilor 
prezentului decret, are dreptul — 
timp de 3 luni de la data transfe
rării sau trecerii în asemenea func
ții — la salariul tarifar avut și, 
acolo unde este cazul, și la idem- 
nizația de conducere. Diferența de 
salariu se suportă de unitățile la 
care personalul va fi încadrat.

Personalul prevăzut la alineatul 
1, care, neavînd o pregătire de spe
cialitate, se recalifică pentru a 
presta o muncă direct productivă, 
va primi, timp de 6 luni, de la 
data aplicării prezentului decret, 
salariul tarifar avut la acea dată, 
recunoscîndu-i-se vechimea neîn
treruptă în aceeași unitate.

Conducerile centralelor, între
prinderilor și altor unități eco
nomice sînt obligate să asigure re
partizarea în muncă a personalu
lui care devine disponibil ca ur
mare a aplicării prevederilor pre
zentului decret ; pînă la transfe
rarea lor în interesul serviciului în 
altă unitate, dar nu mai mult de 
trei luni, salariații respectivi vor 
beneficia de salariul tarifar avut 
și, acolo unde este cazul, și de in
demnizația de conducere.

Pentru persoanele care refuză 
fără o justificare temeinică repar
tizarea în munca oferită, plata 
drepturilor prevăzută în prezentul 
articol încetează pe data emiterii 
repartiției.

Persoanele transferate în inte
resul serviciului în altă localitate 
beneficiază de drepturile prevăzu
te în H.C.M. nr. 253/1973.

Personalul de conducere și exe
cuție încadrat în funcții inferioa
re va beneficia cu precădere de 
majorarea salariilor planificate 
pentru actualul cincinal. Majorarea 
va fi aplicată la noua funcție în 
care s-a făcut încadrarea.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII COMUNE 
Șl FINALE

Art. 22. — întreprinderile și 
centralele industriale pot avea în 
subordinea lor și unele unități cu 
alt specific decît cel industrial, 
cum sînt șantiere de construcții, 
secții sau stații de transport, de
pozite, oficii sau centre de calcul, 
unități școlare, magazine de pre
zentare și desfacere și altele simi
lare, care se organizează potrivit 
normelor specifice.

Art. 23. — Se aprobă lista anexă 
cuprinzînd centralele înființate ca 
urmare a reorganizării și unificării 
unor centrale existente.

Art. 24. — Se recomandă orga
nelor centrale ale organizațiilor de 
masă și obștești să aplice în mod 
corespunzător dispozițiile prezen
tului decret.

Art. 25. — Prevederile prezentu
lui decret vor fi aduse la îndepli
nire pînă la data de 10 aprilie 
1973.

REGLEMENTARI
DE IMPORTANTĂ MAJORĂ5

(Urmare din pag. I)

perioare a materiilor prime și ma
terialelor, ceea ce va duce, in final, 
la creșterea eficienței activității e- 
conomice a întreprinderilor și cen
tralelor industriale. Mărirea, pe a- 
ceastă cale, a proporției cadrelor 
care lucrează nemijlocit in produc
ție, în cercetare și proiectare — a- 
colo unde se creează bunurile ma
teriale, Adevărata avuție națională 
— pe seama posturilor administra- 
tiv-funcționărești va asigura o 
creștere substanțială a productivi
tății muncii pe salariat în fiecare 
unitate economică, a productivității 
muncii sociale, ceea ce va contribui 
la sporirea mai rapidă a venitului 
national — suportul trainic și sigur 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Tot pe linia folosirii maxime a 
capacității și pregătirii cadrelor 
tehnice se prevede că, în cazul 
proceselor tehnologice de comple
xitate deosebită,' unele formații de 
lucru pot fi conduse de subingineri 
și ingineri. în același timp, e defi
nit rolul ce se atribuie maiștrilor

în conducerea formațiilor de lucru, 
sint precizate modalitățile de orga
nizare și conducere a atelierelor și 
secțiilor de producție din intreprin- 
dere. Toate acestea sint de natură să 
asigure buna desfășurare a activită
ții productive, ridicarea gradului 
de asistență tehnică în conducerea 
proceselor de producție pe schim
buri, să asigure cimp larg tehnolo
giilor noi, înaintate, o folosire ju
dicioasă și cu randament înalt a 
utilajelor, mașinilor, instalațiilor tot 
mai perfecționate, moderne din în
treprinderi.

O expresie a grijii și solicitudi
nii manifestate față de persoanele 
care n-au o pregătire de speciali
tate este prevederea decretului 
potrivit căreia acestea se pot re
califica pentru a putea presta o 
muncă direct productivă, primind 
timp de 6 luni salariul avut îna
inte și recunoscîndu-li-se vechi
mea neîntreruptă în aceeași uni
tate. Totodată, în decret se pre
vede că toate persoanele transfe
rate în interesul serviciului sau 
trecute în alte funcții din aceeași 
unitate au dreptul — timp de trei

luni de la data transferării sau 
trecerii în asemenea funcții — la 
salariul tarifar avut anterior.

După cum se vede, prin întregul 
lor ansamblu, reglementările pre
văzute in decretul Consiliului de 
Stat stabilesc un cadru organizato
ric cuprinzător pentru perfecționa
rea in continuare a organizării și 
conducerii activității centralelor și 
întreprinderilor, răspunzind unor 
imperative majore ale dezvoltării 
economice în perioada actuală și de 
perspectivă. Important este acum 
ca organele și organizațiile de par
tid, comitetele și consiliile oame
nilor muncii să desfășoare o susți
nută activitate politico-organizatori- 
că, practică, pentru aducerea la în
deplinire a prevederilor decretului, 
asigurindu-se astfel o premisă esen
țială pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor maximale ale planului pe 
acest an, pentru înfăptuirea obiec
tivului major al întregului popor — 
cincinalul înainte de termen — in 
vederea accelerării progresului e- 
conomic al țării și ridicării bună
stării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Nne sintetice irivind grata! 
t ocupare a terenurilor agricole 

cu obiective ie ires®
Consiliul de Miniștri a apro

bat normele sintetice privind 
gradul de ocupare a terenurilor 
agricole cu obiective de investi
ții productive și neproductive, 
precum și de producție.

în vederea restrângerii șl fo
losirii cit mai eficiente a tere
nurilor în alte scopuri decît 
producția agricolă, hotărirea 
Consiliului de Miniștri prevede 
sarcini, potrivit competențelor 
și profilului de activitate, pen
tru ministere și celelalte orga
ne centrale, consiliile populare 
județene, municipale, orășenești 
și comunale, beneficiarii lucră
rilor de investiții, organizațiile 
de proiectări, institutele de stu
dii și cercetări, precum și pen
tru comisiile de sistematizare, 
între acestea, se menționează o- 
bligativitatea amplasării obiec
tivelor de investiții în perime
trul construibil al orașelor sau 
în vatra satelor, cu respectarea 
prevederilor de sistematizare și 
a altor condiții stabilite de lege.

Economii de metal
la „Flamura
rosie“-Siljiu

SIBIU (Corespondentul „Scîn- 
teii“. N. Brujan). — Aproape 
jumătate din cele 1 700 de ino
vații, concepute si aplicate în 
ultimii ani la ..Flamura roșie" 
din Sibiu, au avut ca princi
pală temă economisirea metalu
lui. Cea mai recentă dintre ino
vațiile pe o asemenea temă este 
semnată de un colectiv format 
din inginerul Dan Giurgiu. Teo
dor Cernătescu și inginerul Er
win Geller și se referă Ia o 
nouă tehnologie de ma.re efi
cientă privind metalizarea ma
selor plastice. în fapt, este vor
ba de un nou material, care 
permite înlocuirea alamei la e- 
xecutarea unor repere impor
tante, la stilouri și creioane cu 
pastă. Prin aplicarea noii teh
nologii. la care se utilizează. în 
exclusivitate, materii prime in
digene, valoarea economiilor de 
metale neferoase ce vor fi ob
ținute în acest an se ridică la 
peste 300 000 lei. Este de subli
niat, de asemenea, faptul că in
stalația necesară aplicării noii 
tehnologii a fost executată in 
întreprindere, prin autodotare.
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în cazuri cu botul excepționale 
și bine justificate, se vor fo
losi terenuri improprii produc
ției agricole, iar in lipsa aces
tora — slab fertile. Se recoman
dă comasarea și concentrarea lu
crărilor de construcții de toate 
tipurile, căutarea mijloacelor și 
metodelor de edificare a con
strucțiilor pe mai multe niveluri, 
hale monobloc, utilizarea mai 
intensivă a spațiilor tehnologi
ce și a Incintelor existente sau 
propuse în viitor, aplicarea 
tehnicii moderne, restrângerea 
drumurilor, platformelor și a 
tuturor construcțiilor auxiliare, 
reducerea terenurilor ocupate 
de organizarea șantierelor. De 
asemenea, se prevede să fie în
treprinse măsuri în vederea a- 
sigurării studiilor și a cercetă
rilor care să conducă la conser
varea mediului ambiant, vegetal 
și animal, pe terenurile folosite 
la amplasarea obiectivelor.

(Agerpres)
La I.A.S. Buciumeni, județul Ilfov, se lucrează intens la săparea canalelor 

pentru desecarea terenurilor din lunca Argeșului

SE LUCREAZĂ CU SPOR
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LA SEMĂNAT
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT DIN JUDEȚELE

peCu fiecare zi bună de lucru, 
ogoarele județului Timiș se înregis
trează o tot mai mare desfășurare 
de forțe la executarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară. în I.A.S., bu
năoară, pînă teri au fost semănate 
cu diferite culturi peste 6 000 hec
tare, ceea ce reprezintă mai bine de 
40 la sută din planul pentru epoca 
întîi. Semănatul mazării a fost în
cheiat, iar la borceag și ovăz se în- 
sămințează ultimele suprafețe. In 
întreprinderile agricole de stat din 
Periam, Tomnatec, Variaș și Timi
șoara s-a trecut la semănatul sfeclei 
de zahăr și al sfeclei furajere, în 
timp ce la I.A.S. Gearmata și Maș-. 
loc a început însămînțatul inului. In 
alte unități, ca cele din Teremia 
Mare, Iosifalău, Lugoj și Periam, se 
lucrează intens la semănatul lucernei 
și plantatul cartofilor timpurii. Con
comitent se acordă o atenție sporită 
fertilizării terenurilor. Pină acum 
s-au aplicat îngrășăminte chimice pe

42 000 hectare cu culturi de toamna 
și pe mai bine de 10 000 hectare ce 
urmează să fie însămîntate in aceas
tă primăvară.

Insămînțările în județul Sălajtnsamințarile în județul Sălaj au 
început încă din săptămina trecută. 
Cooperatorii din cadrul consiliului 
intercooperatist Ip, de exemplu, au 
pregătit terenul în bune condiții 
și au însămințat trifoliene pe o su
prafață de 50 hectare, iar orzoaica pe 
20 hectare. Unele cooperative agri
cole au terminat de însămânțat cul
turile din prima epocă. De pildă, 
cooperatorii din Someș-Guruslău au 
terminat de însămințat sfecla de za- 
hăr' pe 40 de hectare, unde și-au 
propus să obțină o producție sporită. 
Anul trecut în această unitate s-au 
obținut peste 63 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar. în legumicultura s-a 
terminat de insămînțat ceapa pe 16 
hectare.

. ........................’
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a mehedinții
De cîteva zile în județul Mehe

dinți timpul prielnic a permis ieși
rea in cimp la efectuarea lucrărilor 
agricole. La cooperativa agricolă din 
Salcia mecanizatorii și cooperatorii 
au trecut intens la semănatul ma
zării de cîmp și de grădină. Ca ur
mare a bunei organizări a muncii, in 
mai puțin de 3 zile s-a insămînțat 
întreaga suprafață planificată de 150 
hectare cu mazăre. Tot aici s-au sek 
mănat 60 hectare cu lucernă, forțele 
mecanice fiind concentrate pe ultij- 
mele 20 de hectare. In același ritm 
intens lucrează și cooperatorii din 
Gîrla Mare, care au terminat semă
natul mazării de cimp pe 80 de hecj- 
tare. Mii de cooperatori muncesc în 
feț-mele legumicole la plantatul legu
melor. în cooperativele agricole din 
Devesel, Crivina, Vrata, Cujmir, Sal
cia, Gîrla Mare, Gogoșu s-au semă
nat cu legume peste 85 hectare. In 
toate cooperativele agricole din ju
deț mecanizatorii pregătesc terenul 
pentru a putea trece imediat la se
mănatul culturilor din epoca întîi.
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Cooperatorii, mecanizatorii, toți 
lucrătorii ogoarelor sătmărene au 
încheiat cea mai mare parte a însă- 
mînțărilor planificate pe suprafața de 
22 000 hectare destinată culturilor 
din epoca I. De pildă, au fost ter
minate insămințările pe cele 4 500 
hectare cu trifoliene în cultură as
cunsă, 2 000 ha cu măzăriche, 585 ha 
cu legume, 400 ha cu mazăre și al
tele. In cooperativele agricole din ca
drul consiliilor intercooperatiste 
Beltiug, Cărei, Sanislău, Santău și 
altele au fost plantate peste 1100 
hectare cu cartofi timpurii. Avansul 
ciștigat la semănăturile din urgența 
intîi a permis să se treacă cu toate 
forțele la pregătirea terenurilor 
cele 55 000 hectare destinate i 
mințărilor din epoca a doua.
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LA „INDUSTRIA SlRMEI“-ClMPIA TURZII

Mîini pricepute „strunesc" tehnica modernă

toartă 
muncă în marea în- 
realizarea cirtcinalu- 
termen. De la in
și pînă în prezent,

La „Industria sîrmel" — Cîm- 
pia Turzii muncitorii, inginerii șl 
tehnicienii sînt angajați cu 
puterea lor de 
trecere pentru 
lui înainte de 
ceputul anului
planul maximal la producția globa
lă a fost depășit cu 5.4 milioane 
lei, produeîndu-se suplimentar sute 
de tone de oțel, laminate, sîrmă, 
cabluri, electrozi de sudură. Am 
poposit cu aparatul de fotografiat 
și carnetul de notițe în prima sec
ție a uzinei, după locul pe care-1 
ocupă în întrecere : laminorul nr. 3 
de sirmă, unde se va realiza în a- 
cest an o producție de 8 000 tone

de sirmă peste capacitatea proiec
tată. Iată-1 în fotografia din stingă 
sus pe maistrul Gh. Fodorean ur
mărind desfășurarea procesului 
tehnologic, în această secție, cu un 
tnalt grad de mecanizare și auto
matizare. De la tablourile de co
mandă este dirijată funcționarea 
acestui colos tehnic, cu o precizie 
matematică, numai de către 10 o- 
penatori.
Nichifor, 
vedea la 
(dreapta,

TOT-2,
trăgătoriei de otel tare, este serios 
angajată în competiția pentru locul 
întîi în întrecere. Muncitori! sec
ției au făcut un calcul : dacă fie-

Pe doi dintre ei — Marin 
Viorel Caba — îl puteți 

pupitrul de comandă 
sus).
cum i se spune prescurtat

care din ei va realiza în acest an 
cite 4 tone sîrmă trefilată, cinci
nalul se va realiza în patru ani și 
jumătate. în fotografiile de jos 
trefilatorii Amos Petrie și Teofil 
Suciu își îndreaptă atenția nu 
numai spre mărirea vitezei de 
trefilate și creșterea producției, ci 
și spre îmbunătățirea calității tre- 
filării. Specialiștii de aici sint pre
ocupați de îmbunătățirea ritmului 
de tratamente termice pe calea ex
tinderii — cu mijloace proprii — 
a parcului de tamburi demontabiLi 
pentru sirma împletită.

Al. MUREȘAN
Foto : M. Andrcescu

se In
ia în-

în județul Bihor continuă să 
registreze succese importante 
sămînțarea culturilor din prima epo
că. Timpul optim este folosit din plin 
de cooperatori și mecanizatori, ceea 
ce a permis insămințarea a 12 475 
hectare trifoliene, din cele 24 715 hec
tare planificate, 4 620 ha sfeclă de 
zahăr, 1 120 ha mazăre etc. De ase
menea, s-a terminat în întregime 
insămințarea orzoaicei de primăvară. 
O atenție sporită se acordă sectorului 
legumicol. S-au însămințat 735 hec
tare cu diferite legume.

l

în unitățile agricole din județul Al
ba numărul tractoarelor ieșite in cimp 
la arat și însămințat crește de la o 
zi la alta. în cooperativele agricole 
s-au executat arături de primăvară 
pe 10 000 hectare, iar în întreprinde
rile agricole de stat pe 2 500 hectare. 
In cooperativele care dispun de tere
nuri zvintate au fost insămințate 
primele hectare cu mazăre, borceag, 
ovăz, legume, rădăcinoase. Coopera
torii din Galda de Jos au însămințat 
20 hectare cu morcovi, 10 hectare cu 
sfeclă de zahăr, 5 hectare cu ceapă. 
De asemenea, s-au insămînțat pri
mele suprafețe la cooperativele agri
cole Vințu de Jos, Sard, Benic, Tciuș, 
Fărău etc.

Bîrza 
legu- 
malul

Peste 300 de cooperatori din 
au ieșit la lucru în gădina de 
me. La punctul Vracea, pe 
Jiului, ei au început semănatul celor 
10 ha cu varză timpurie. în sera în
călzită s-au pregătit 1,5 milioane ră
saduri pentru varză și s-au repicat 
1,2 milioane răsaduri pentru tomate 
timpurii, ardei gras și vinete. Și in 
alte cooperative agricole se lucrează 
dc zor in sere, răsadnițe și in gră
dinile de legume. In serele proprii 
ale I.P.V.I.L.F. Dolj de la Segarcea și 
Bâilești și în serele și răsadnițele 
cooperativelor agricole s-au pregătit 
peste 500 milioane fire de răsaduri. 
In cooperativele agricole de la Cetate, 
Maglavit, Ghidici, Foișor, Goicoa 
Mare și altele au fost amenajate 
pentru producerea de legume timpu
rii peste 18 ha solarii.
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DE LA LASER LA ASTROFIZICĂ •:>

COMPETIȚIA PENTRU 
NOI SURSE DE ENERGIE
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Unul dintre creatorii laserului, profesorul american CHARLES TOWNES, laureat al pre
miului Nobel, ne vorbește despre noile sale cercetări și despre legăturile cu oamenii 

de știință din țara noastră
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„Festivalul dramaturgiei românești" 
în Uniunea Sovietică

Zilele acestea ne-a vizitat țara fizicianul american Charles Tow
nes, profesor la Universitatea din California. Eminentul om de ști
ință — caie a avut amabilitatea să ne acorde un interviu — este o 
personalitate bine cunoscută pe plan mondial. Laureat al premiului 
Nobel pentru fizică pe anul 1961, împreună cu savanții sovietici 
N. Bassov și A. Prohorov, a contribuit la crearea laserelor si masere
lor. descoperiri ale fizicii moderne de cel mai larg interes 
pentru întreaga omenire. în 1958, C. H. Townes denumea acea rază 
de lumină puternică monocromă, coerentă și rectilinie ce avea să 
declanșeze o revoluție în tehnică și tehnologie : LASER (de la pre
scurtarea definiției : „Light amplification through stimulated emission 
of radiation" (Lumină amplificată prin stimularea emisiunii radia
ției). Inventat in urmă cu 13 ani, laserul a determinat în acest scurt 
răstimp apariția a nenumărate industrii. Noua fasciculă de radiație 
electromagnetică și-a dovedit utilitatea și aplicabilitatea in cele mai 
diferite domenii. O singură rază laser permite transmiterea Ia dis
tanță a mai multor sute de mii de convorbiri telefonice. Grație la
serului este posibilă transmisia a jumătate milion de programe de 
televiziune — simultan 1 Concurent al radarului, reperează obiecte 
îndepărtate (chiar și corpuri cerești), în condiții de excepțională pre
cizie, neegalată de nici un alt aparat optic. Chirurgia de mare fi
nețe și precizie pe suprafețe extrem de reduse, intervențiile pe re
tină, in celule și chiar cromozomi, operarea tumorilor fără a pro
duce sîngerări sau dureri, tăierea rapidă a unor metale sau dife
rite materiale de grosimi apreciabile, realizarea cu ajutorul laserului 
a fuziunii nucleare sau aplicațiile in holografie în vederea spectacu
loasei televiziuni în relief sint numai cîteva din sutele de aplicații 
ale laserului. Se poate aprecia că puține rezultate ale cercetării au 
avut o atit de „explozivă" aplicabilitate.

argumente serioase, putem face tot
deauna înțeleasă importanța dezvol
tării anumitor cercetări atit din punct 
de vedere aplicativ, cit și fundamen
tal, una fiind condiționată de cealaltă.

— Ce direcții vi se par mai 
promițătoare in fizica următoa
relor decenii ? ii

Z
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— Ați lui revăzut această vas
tă aplicabilitate in momentul 
realizării generatoarelor cuanti
ce, a laserelor emițătoare de 
fascicule luminoase, a acestor 
noi surse de radiații ? — l-am 
întrebat pe savantul american la 
începutul interviului.

— Am lucrat 
și maserelor 
bineînțeles tu 
bleme, și pot 
final s-a datorat, in afara muncii 
intense depuse, și unei anumite 
șanse. Nu m-ain gindit nici o clipă 
la modul in care va fi răsplătit 
acest efort, respectiv la pre
miul acordat. CInd am inventat la
serul știam numai că omenirea va 
beneficia de o nouă formă de ener
gie. De fapt, inițial m-am ocupat de 
studiul undelor electromagnetice 
și ideea inventării maserului, de 
exemplu, mi-a venit tocmai pe baza 
unor astfel de cercetări. Aceasta 
nu a însemnat însă că nu am 
întrevăzut încă de la început unele 
din actualele aplicații ; sint fericit 
ca ele au depășit așteptările mele, 
iar in viitor se întrevăd a fi infinit 
mai multe.

in domeniul laserelor 
timp de 20 de ani, 
paralel cu alte pro- 
afirma că rezultatul 

in alăra 
și unei

practice în domenii neabordate încă. 
M-au atras întotdeauna domeniile 
noi și. in prezent, mă preocupă as
trofizica (in special studiul molecu
lelor complexe în spațiul interstelar 
prin metode radioastronomice, natura 
norilor de praf interstelar, condițiile 
fizice din galaxii, formarea stelelor) 
privită tocmai dintr-un unghi nou, un 
domeniu de cercetare, dacă vreți, mai 
mult fundamentală, ale cărei im
plicații abia le întrevăd. Este. de 
fapt, aceeași formulă de abordare a 
unor direcții care conduc la desco
periri ale căror aplicații abda le în
trevăd in prezent. Astrofizica actuală 
a pus in evidență procese energetice 
care depășesc ca intensitate energia 
produsă in reacțiile termonucleare. 
Datorită actualelor cercetări se între
văd. deci, noi surse de energie ale 
viitorului.

— Părăsiți deci un domeniu 
tn care problemele sint in mare 
măsură elucidate, în schimbul 
unui domeniu de cercetare ine
dit ? Aveți in vedere și un e- 
ventual risc ?
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— Domenii de mare perspectivă 
și aplicabilitate ? Aș putea enumera 
reacțiile termonucleare de fuziune, 
procese electronice in solide și mi
niaturizarea circuitelor electronice, 
cercetări de biofizică, supraconducti- 
bilitate, în sfîrșit, este destul de 
greu de întrevăzut cu precizie, dar 
sint convins că fizica va continua să 
contribuie din ce in ce mai mult la 
progresul omenirii. Ea va duce și in 
viitor la descoperiri revoluționare. 
Important este însă ca oamenii să 
dovedească înțelepciune în aplica
rea noilor legi sau descoperiri. Acest 
univers este frumos. Omenirea 
trebuie să știe să și-l păstreze. La
serul nu va trebui să devină nicioda
tă ceea ce mulți au și început să 
numească „raza morții".

— In cursul scurtei dv. vizite, 
ați avut ocazia să vizitați uni
tăți de cercetare și ați cunoscut 
o serie de specialiști de la noi 
din țară. Cu ce impresie ați 
rămas 1

cerce- 
deo- 
Ioan 
avut 
Mo-

La institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală studenții deprind 
tainele viitoarei profesii Foto : M. Andrcescu

Intre 28 martie — 3 aprilie, 
in Uniunea Sovietică va avea 
loc Festivalul dramaturgiei ro
mânești. în peste 50 de teatre 
dintr-o serie de importante cen
tre culturale ale Uniunii So
vietice au fost puse în scenă 
piese ale scriitorilor noștri cla
sici și contemporani. Printre 
cele 20 de lucrări figurind în 
festival se numără „Chirița în 
provincie" de Vasile Alecsandri, 
„O ‘scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiale. ..Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian, „Tache, 
Ianke și Cadîr" de Victor Ion 
Popa. „Gaițele" de Al. Kirițescu, 
..Omul care a văzut moartea" 
de Victor Eftimiu, „Titanic 
vals" de Tudor Mușatescu, ..Ha
nul de la răscruce" de Horia Lo-

vinescu. „Opinia publică" de 
Aurel Baranga, „Simple coinci
dențe" de Paul Everac.

Cu același prilej, în zilele de 4 
și 5 aprilie va fi organizat un 
simpozion intitulat „Tema con
temporană în teatrul socialist", 
iar la 6 aprilie o dezbatere asu
pra creațiilor evidențiate în ca
drul acestei ample manifestări 
artistice și asupra rezultatelor 
acesteia.

La festival va participa o de
legație de oameni de artă și 
cultură români.

O manifestare asemănătoare 
va ave.a loc in luna mai în țara 
noastră, cînd teatrele românești 
vor găzdui Festivalul dramatur
giei ruse și sovietice.

(Agerpres)

— Viitorologii, susținuți de 
eminenți fizicieni, afirmă că 
după anul 2000 laserele vor de
veni cele mai importante instru
mente ale proceselor de fabrica
ție și vor revoluționa multe din 
actualele tehnologii.

— Aceste afirmații nu sint lipsite 
de temei, dar deși ppăte o să.,vâ pară 
ciudat, pentru mine, care trec 
drept un deschizător de drum în 
acest domeniu, în momentul de față 
construirea a încă unui aparat sau 
altuia nu mă mai preocupă. Și mi se 
pare firesc. Descoperirea noastră — 
noi surse de radiații, laserele și ma- 
serele — aparține de acum înainte 
inginerilor, tehnicienilor, care de la 
o zi la alta creează un nou aparat 
util. Cu toate acestea, cursa pentru 
obținerea de lasere din ce în ce mal 
puternice continuă și laserele mole
culare sint abia un început. Sute și 
mii de cercetători din lumea întrea
gă sint antrenați în competiția pen
tru obținerea laserelor de energii din 
ce în ce mai mari, ceea ce demon
strează interesul crescînd pentru a- 
cest domeniu de mare perspectivă.

— Tn știință există riscuri mari. 
Dar și rezultatele pot fi la fel de 
mari. Nu se pot studia numai lucruri 
care să ne dea rezultate sigure. To
tuși, trebuie foarte bine gindit, cu 
f’nv'o multă grijă, ce anume trebuie 
studiat. Pentru că, după cum știm cu 
toții, cercetarea are nevoie de bani. 
Este foarte costisitoare și este nor
mal, să explicăm cu răbdare, cum și 
in "ce scop se folosesc acești bani, ce 
se urmărește in final. Sigur, nu s-ar 
pune astfel problema dacă știința ar- 
fi mai puțin complexă și dacă cerce
tarea ar costa mai puțin. Dacă avem

I

— Am fost plăcut impresionat de 
realizările obținute de cercetătorii 
români de la Institutul de fizică 
atomică și de dezvoltarea ce se pre
conizează a se da fizicii atit în cer
cetare, cit și în invățămint. Sînt 
bucuros că am avut prilejul să cu
nosc și personal o parte din colegii 
ale căror lucrări le știam mai de 
mult și cu care ar putea să se con
cretizeze citeva programe de
tare comune. Apreciez în mod 
sebi.t lucrările profesorului 
Ursu, cu care, de altfel, am 
discuții extrem de interesante, 
nografia domniei sale „Rezonanța
paramagnetic» electronică" mi se 
pare utilă și traducerea ei îmi faci
litează accesul. Vă mărturisesc că de 
multe ori interesul pentru lucrările 
specialiștilor români mă determină 
să le parcurg chiar și în limba ro
mână și constat cu plăcută surprin
dere că înțeleg destul de bine, deși 
nu cunosc limba dv. Este în inte
resul nostru, al tuturor oamenilor de 
știință, să ne cunoaștem lucrările, să 
colaborăm, să ne unim forțele pen
tru binele întregii omeniri. Și scurta 
mea vizită in țara dv. m-a făcut să 
simt că aceasta este și dorința oa
menilor dv. de știință și, in general, 
a poporului roman. ■

Interviu realizat de
Elena MANTU

— Faptul că in prezent ac
tivați in cadrul departamentu
lui de fizică de la Universitatea 
Berkeley, unde se desfășoară 
cercetări de astrofizică, înseam
nă o renunțare la vechile preo
cupări ?

— Explicația este foarte simplă, 
logică. In prezent, foarte mulți spe
cialiști din lumea întreagă pot con
tinua și dezvolta latura aplicativă, 
adică a construcției de noi tipuri de 
aparate laser. Nu am renunțat 
cercetarea 
respectiv a

laserelor și 
implicațiilor

la
maserelor, 

teoretice și
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(Urmare din pag. I)
După cum sublinia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în expunerea 
prezentată la Plenara din noiem
brie 1971, „avem nevoie de o artă 
care să fie suflet din sufletul po
porului, să redea și greul, și bucu
ria, și visurile spre viitor ale oame
nilor muncii, o artă izvorîtă din rea
litățile națiunii noastre, profund 
umanistă". Adresînd creatorilor de 
artă chemarea de a cunoaște în 
adîncime și a se inspira din trans
formările socialiste ale țării, secre
tarul general al partidului a insistat 
totodată asupra rolului artei în des
cifrarea și depășirea conflictelor, a 
contradicțiilor reale, firești într-o 
epocă a înnoirilor și a unor adinei 
prefaceri revoluționare. Un film ca 
„PUTEREA ȘI ADEVĂRUL", de 
pildă — consacrat unor fenomene și 
procese complexe ale dezvoltării so
cietății socialiste românești — a de
monstrat cit de pasionantă poate fi, 
pe ecran, dezbaterea ideilor politice 
de actualitate, dacă este condusă cu 
maturitate artistică și ideologică, de 
pe poziția angajată a creatorului co
munist.

De la „SETEA" și pînă la „FA
CEREA LUMII", o serie de filme 
create de-a lungul anilor au evocat 
evenimentele încărcate de multiple 
semnificații ale perioadei de avînt 
revoluționar care a urmat eliberării, 
Privind retrospectiv filmele in
spirate din această etapă bogată în 
evenimente, în care țara s-a trans
format radical, în care oamenii au 
descifrat rațiunea unui nou mod de 
existență, și-au fundamentat idea
luri de o exemplară noblețe, putem 
afirma că ea a fost insuficient ex
plorată de cineaști. Să nu uităm că 
în cele aproape trei decenii a fost 
edificată o țară nouă, că în acești 
ani oamenii s-au confruntat cu pro
bleme inedite. în acești ani s-a scris 
in fier și beton epopeea unor mari 
construcții, a marilor hidrocentrale ; 
cite fapte de autentic eroism s-au pe
trecut pe șantierul de la Porțile de 
Fier, pentru cîți oameni experiența 
șantierului a constituit nroloeul 
unor clarificări esențiale ! Cînd fa
cem o asemenea afirmație nu ne 
glndim la șantier doar ca la o rea
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teatre
o Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Edgard 
Doneux (Belgia). ~ •
Voicu — 20.
q Conservatorul de 
prian Porum bescu" 
Enescu) : Muzică de cameră 
a Opera Română : Ion 
Cumplit — 19.
a Teatrul de operetă : 
lady — 19,30.
a Teatrul Național ,.T. 
giale“ (sala Comedia) : 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
a Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
a Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din 
Anunț la
— 20.
a Teatrul
19,30.
a Teatrul 
Magheru) : 
(sala Studio) : Bărbați fără 
veste — 20.
a Teatrul Giulești : ...Eseu 
19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Vînătoarea de vrăjitoare 
— 20.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie
— premieră — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — premieră, ediția a IX-a
— 19.30.
a Circul „București" : Frății' Iui 
Flipper — spectacol cu delfini
— 19.30.

Solist .* Ion

muzică „Ci- 
(sala George 

20. 
Vodă cel

My fair

L. Cara-
Dulcea

Joc de pisici
str. Alex. Sabia) : 

„Mica publicitate"

Mic : După cădere

„C. I. Nottara' 
Adio, Charlie

(sata
19,30, 

ne-
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litate economică. Ci, în primul rînd, 
la oameni, la problemele lor, la pro
cesul deloc simplu al formării con
științei înaintate, a personalității 
umane ; ne gîndim la un întreg 
complex de realități și fenomene 
care așteaptă să fie interpretate, 
transfigurate artistic cu mijloacele 
artei cinematografice. Iată de ce 
considerăm de bun augur realizarea 
unui film ca „EXPLOZIA", care 
a adus în peisajul cinematografic 
al anului 1972 ideea eroismului co
tidian, pornind de la o întimplare 
reală. In acest context — relevind în
semnătatea, oportunitatea unor dez-

lor — la cultivarea tradițiilor glo
rioase ale luptei pentru libertate 
socială și națională a poporului ro
mân. Demonstrația fusese făcută. în 
anul pe care-1 comentăm nu avem, 
din păcate, nici un film de această 
factură — deși ideea constituirii 
„epopeii naționale" impunea o maxi
mă ronsecvență in evocarea marilor 
momente și personalități ale istoriei 
noastre. în aceeași ordine de idei, 
observăm că. singură, prezentarea 
filmului „PĂDUREA PIERDUTA" 
n-a acoperit — in perimetrul tema
tic al anului 1972 — cerințele care 
stau în fața cinematografiei în ce

ces motivat. în genere insă, cine
matografia nu și-a onorat datoriile 
ce-i reveneau in acest domeniu ; 
în ansamblul preocupărilor, come
diei îi este încă rezervat un loc 
periferic.

în încheierea acestei retrospective, 
cîteva cuvinte despre ecranizări. Nu 
credem că mai este cazul să insis
tăm asupra posibilităților largi 
pe care le oferă creației cinemato
grafice patrimoniul literaturii noas
tre clasice și moderne. Filmele reali
zate după opere literare și prezenta
te în perioada Ia care ne referim 
aduc argumente convingătoare în

P.C.R. din noiembrie 1971 privind 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice și cultural-educative au 
făcut ca în rindurile studențimii — 
ca și in cele ale cadrelor didac
tice — să se încetățenească tot 
mai larg un spirit nou. de mereu 
mai înaltă responsabilitate comu
nistă. in lumina nobilei misiuni 
a școlii superioare românești de a 
forma nu numai specialiști eu ca
lificare superioară, ci și oameni cu 
o concepție înaintată, științifică 
despre lume și viață, cu o exem
plară conduită civică.

în procesul activității, asociațiile 
studențești și-au clarificat tot mai 
mult atribuțiile, locul și rolul în 
viața universitară, răspunderile lor 
ca organizații politice, revoluțio
nare ale tineretului studios. A- 
ceasta a făcut ca atit in opera 
amplă de educație politică, civică 
ce se desfășoară în școala supe
rioară, cit și in efortul de moderni
zare a învățămintului, studenții 
înșiși, organizația lor, să-și aducă 
propria contribuție.

Prin intensificarea muncii poli
tico-educative, prin configurarea 
unor modalități proprii, diverse de 
dezbatere și clarificare a multiple
lor probleme de natură teoretică 
și practică ale etapei de construc
ție socialistă a țării, ale lumii con
temporane, prin desfășurarea unei 
activități vii de cunoaștere și în
sușire a politicii partidului și sta
tului. a devenit mai puternic 
pentru fiecare student sentimentul 
participării conștiente la întreaga 
noastră viață social-politică. Este 
demn de , relevat, in aceșț sens, 
făptui că, datorită inițierii eu mai 
mult curaj a unor acțiuni proprii, 
specifice muncii asociațiilor, stu
dentul nu mai este situat doar in 
ipostaza celui care primește de Ia 
societate pentru a răspunde mai 
tirziu, prin munca sa, investiției 
cu care a fost creditat. încă de pe 
băncile facultății, prin practica în 
producție — concepută ca o com
ponentă efectivă și esențială a 
procesului instructiv — se an
ticipează răspunderile de miine 
ale specialistului din producție. 
Argumente convingătoare în acest 
sens sînt sporirea, in condiții
le creșterii exigenței față de pre
gătirea profesională, a procentului 
de promovați la aproape 92 la 
sută in 1972, față de 88 la sută în 
1970, creșterea substanțială a nu
mărului studenților cuprinși în cer
cetarea științifică, elaborarea de 
către colective de studenți a unor 
proiecte cu aplicabilitate practică 
sau participarea a circa 40 noo de 
studenți în perioada de vară la ac
țiuni de muncă patriotică ori, Ia 
începutul actualului an universitar, 
la acțiunile de stringere și depozi
tare a recoltelor. Prin toate aceste 
acțiuni, prin numeroasele activități

pentru ridicarea gradului de pre
gătire profesională, politico-ideolo- 
gic-ă a studenților și creșterea gra
dului de participare la viața so
cială. organizațiile Uniunii Asocia
țiilor Studențești din România s-au 
impus in conștiința studenților, 
se bucură de prețuirea acestora.

Firește, toate acestea constituie 
doar începutul unei noi etape în ac
tivitatea Uniunii asociațiilor stu
denților. Conectate la spiritul gene
ral de perfecționare, organizațiile 
studențești pot și trebuie să aibă un 
rol tot mai mare în mobilizarea 
studenților la întreaga viață uni
versitară, în creșterea rezultatelor 
la învățătură, ca și in educarea co
munistă a acestora, să se manifes
te puternic și in mod permanent 
ca organizații politice, de luptă re
voluționară ale tineretului studen
țesc. Înseși discuțiile și dezbate
rile ce au precedat deschiderea ce
lei de-a IX-a Conferințe naționa
le a studenților reflectă voința a- 
cestora de a adopta măsuri de na
tură să sporească aportul organi
zației lor ca factor de formare și e- 
ducare în spirit revoluționar. în 
spiritul politicii marxist-lcniniste a 
partidului nostru.

Organizația studenților este, de 
asemenea, chemată să aducă o 
contribuție tot mai activă, de pres
tigiu. la înfăptuirea indicațiilor 
partidului privind legarea strinsă a 
învățămintului cu cercetarea și 
producția. îmbunătățirea continuă 
Si modernizarea învățămintului. 
creșterea ponderii activităților 
practice, accentuarea laturii edu
cative a procesului d? invățămint. 
perfecționarea întregii activități de 
pregătire pentru muncă Si viată a 
studenților. ,

Mol ari lor pentru aceasta este ca, 
In exercitarea atribuțiilor multiple 
cu care a fost învestită, organiza
ția studenților să aibă în perma
nență în vedere sarcinile politice 
ce-i revin, căile de îndeplinire ale 
acestora. înalta misiune de a con
tribui la afirmarea și consolidarea 
în rîndul studențimii a principiilor 
eticii și echității socialiste, la ge
neralizarea spiritului de răspunde
re fată de interesele societății, a 
dragostei de muncă, a hotăririi de 
a fructifica în practică cunoștințe
le dobîndtte. a comportării demne 
în viată și societate.

Cu ”.n asemenea „program de 
lucru", cea de-a IX-a Conferință 
a asociațiilor studențești se va con
stitui, fără îndoială, într-un eve
niment politic de ample rezonan
țe și semnificații pentru viata ti
neretului universitar, va deschide 
calea unor noi și substanțiale pro
grese in îmbunătățirea muncii po
litico-educative în rindul studen
ților. în formarea și pregătirea 
multilaterală a noi detașamente 
de specialiști, constructori ai so
cietății socialiste și comuniste din 
România.

sub orice critică, precum „SAGEATA 
CĂPITANULUI ION", aduce în dis
cuție, cu deosebită ascuțime, pro
blema responsabilității artistice, in 
diferitele compartimente ale pro
ducției cinematografice, dat fiind că 
în cazul acesta eșecul putea fi pre
văzut de la început. Inadvertențele 
unei pelicule ca „SFÎNTA TEREZA ȘI 
DIAVOLII", și mai cu seamă caren
țele comediei polițiste în două serii 
„AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ", aduc, de asemenea, argu
mente în această privință. filmul 
din urmă prilejuind și observația că 
uneori se acceptă cu prea multă

MARELE ECRAN
bateri etice prin mijlocirea ecranului, 
posibilitățile multiple de exercitare 
a funcției educative a filmului ro
mânesc — consemnăm faptul că 
două dintre producțiile anului tre
cut, „PENTRU CA SE IUBESC" și 
„DRUM ÎN PENUMBRA", au abor
dat cu succes problematica responsa
bilității în relațiile umane ; o proble
matică tratată cu acuitate și in
tr-un film mai recent — „ZESTREA".

Filmele amintite au demonstrat 
interesul spectatorilor față de 
povestirile cinematografice pe teme 
ale vieții reale, de fiecare zi. 
Mai ales în cazul acestui gen de fil
me — care oferă spectatorului posi
bilitatea de a se confrunta direct cu 
realitățile și eroii prezentați pe ecran 
— rigoarea realizării are o însemnă
tate esențială, deși nu întotdeauna 
considerată ca atare în practica ci
nematografică.

în anii trecuți, genul denumit 
îndeobște „film istoric" a fost ilus
trat pe ecrane de pelicule care au 
înregistrat un succes de prestigiu, 
ridicindu-se uneori la nivelul unot 
meditații de certă actualitate asupra 
istoriei și contribuind — prin ecoul

privește rememorarea luptei ilegal» 
a comuniștilor, un obiectiv deosebit 
de important sub raport artistic și 
ideologic, educativ.

Genul filmului de aventuri a fost 
reprezentat de cîteva producții si
tuate pe trepte foarte diferite din 
punct de vedere al calității. Mențio
năm aici doar filmul „CU MIINILE 
CURATE", realizat cu remarcabilă 
maturitate profesională și avînd 
schițate, în subiectul său, implicații 
sociale pe bună dreptate relevate de 
numeroși comentatori.

Rcferindu-se la rolul artei în per
fecționarea vieții sociale. Plenara din 
noiembrie 1971 a acordat o atenție 
specială comediei, contribuției crea
ției de gen la combaterea deprin
derilor și a fenomenelor negative, a 
manifestărilor retrograde, a abateri
lor de la normele elice ale societății 
noastre. Cinematografia are, în aceas
tă direcție, un cimp de acțiune neli
mitat, dată fiind eficiența comediei, 
a satirei cinematografice — genuri 
in care filmul românesc este încă 
deficitar. Comedia „ASTA-SEARA 
DANSAM ÎN FAMILIE", prezentată 
anul trecut, s-a bucurat de un suc-

această direcție. „FELIX ȘI OTI- 
LIA" (adaptare a „Enigmei..." lui 
CăJinescu), „ATUNCI I-AM CON
DAMNAT PE TOȚI LA MOARTE" 
(după „Moartea lui Ipu" de Titus 
Popovici), „BARIERA" (după roma
nul omonim al lui Teodor Mazilu) 
sau „NUNTA DE PIATRA" (după 
nuvelels lui Agîrbiceanu) Învede
rează. paralel cu aspectele particu
lare ale realizării artistice, marcate 
deosebiri In ce privește concepția 
adaptări’ ji exigența selecției ope
rate de autorii lor ; ele Îndeamnă, 
în același timp, la o cercetare mai 
asiduă ■ creațiilor literaturii con
temporane, care pot oferi cinemato
grafiei sugestii de cel mai autentic 
interes actual.

Relevind, cum este firesc, realiză
rile anului cinematografic trecut, 
preocuparea mai vizibilă pentru 
promovarea filmului de actualitate, 
este necesar, tocmai pentru a de
termina o dezvoltare a calităților 
amintite, să arătăm că peisajul fil
mic al anului 1972 — demonstrînd 
potențialul creator al cinematogra
fiei naționale — n-a fost deloc lipsit 
de neîmpliniri. Apariția unui film

ușurință „supradimensionarea" — 
fenomen destul de frecvent. Desigur, 
semnalarea limitelor unora dintre 
filmele anului trecut (fără a consi
dera necesar să insistăm asupra tu
turor aspectelor relevate de cronica 
cinematografică) se cere integrată 
unui context mai larg. Și anume 
faptului că, uneori, preocupările 
față de conținutul filmelor, față de 
încărcătura de viață, de adevăr a 
opere! cinematografice rămîn la su
prafață, nu se materializează într-o 
suficient de rodnică muncă de defi
nitivare a scenariilor, a decupajelor, 
de transpunere cit mai expresivă în 
imagine.

Fără îndoială, tndeplinirea obiecti
velor de fond ale cinematografiei 
noastre nu poate ti concepută in 
afara raportului nemijlocit dintre 
valoarea ideologică și ținuta artisti
că a operei, dintre consistenta idei
lor și autenticitatea transfigurării 
lor pe peliculă. Eficiența educativă 
a creației cinematografice se reali
zează — așa cum s-a desprins cu 
claritate din documentele Plenarei 
din noiembrie 1971 — prin respon- 
«abilitatea politică șl profesională a

creatorului de filme, prin stâpînirea 
superioară a mijloacelor de expre
sie ale acestei arte. Cele mai bune 
dintre filmele anului trecut răs
pund acestor exigențe. Ele ne în
dreptățesc să așteptăm noi opere ci
nematografice de ecou, realizate cu 
mai multă inventivitate, afirmind și 
mai pregnant personalitatea autori
lor lor.

Fără a intra în amănunte, această 
retrospectivă impune și evidenție
rea valorii performanțelor actori
cești, anul 1972 fiind anul afirmării 
unor excelenți actori de film. Dar și 
aici sint de semnalat anumite in
consecvențe — cîteva dintre produc
țiile anului trecut fiind, de pildă, tri
butare includerii în distribuție a 
unor neprofesioniști selecționați par
că Ia întimplare. în timp ce pe sce
nele teatrelor din Capitală șl din 
provincie există numeroși actori 
talentați dar, din păcate, adeseori ig
norați de cinematografie, deși au 
trecut cu succes examenul confrun
tării cu publicul. în această pri
vință, atit creatorii filmelor, cit și 
producătorul, pot să-și facă un titlu 
de onoare din promovarea valorilor 
autentice, apărind filmele noastre 
de riscul „debuturilor" discutabile, 
care pot compromite, cum s-a și în- 
tîmplat citeodată, intenții dintre cel» 
mai frumoase.

Sint citeva considerații privitoare 
la premierele anului 1972. Parcurgînd 
proiectele de viitor ale cinemato
grafiei noastre — care cu începere 
din 1973 trece la o producție de 25 
de filme pe an, potrivit indicației 
secretarului general al partidului — 
sintem îndreptățiți să întrevedem o 
evoluție a creației cinematografice 
pe măsura cerințelor și posibi
lităților, a exigențelor actuale. Ex
periența acumulată în acest dome
niu, valorificată pregnant și în cîte
va dintre realizările anului 1972, ta
lentul și nivelul profesional al unor 
cineaști din diferite generații, ori
entarea mai fermă către actualitate, 
către o tematică de major interes, 
sînt premise ale dezvoltării filmului 
românesc pe potriva așteptărilor ma
relui public, a generoaselor obiective 
pe care viața însăși le propune cine
matografiei noastr».

Lec-

pen-

dtn Pakistan,

PROGRAMUL U

..Marele Scott".
Henry King. Cu : 
Peck ?i Deborah

Curs de limba rusă. Lecția 
a 46-a.
O viață pentru o idee : C. I. 
Parhon (11).
Telex.
Publicitate.
Teatru scurt : „Discurs pen
tru o floare" de Paul Everac. 
Portativ ’73.
Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret".
Moment folcloric cu taraful 
„Chirea" din comuna Iancu 
Jianu — județul Olt.

Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului'.
Telejurnal.
— 17,(M) Teleșcoală
Curs de limba engleză, 
ția a 45-a.
Telex.
Tragerea Loto. 
Cum vorbim.
La volan — emisiune 
tru conducătorii auto.
Teleconferința de presă. Or
ganizarea și funcționarea 
Curții Superioare de Control 
Financiar.
100-1 de. seri.
Telejurnal o Cincinalul îna
inte de termen — cauză » 
întregului popor.
„în cronica ta, țară". Seară 
de versuri și cintece mun
citorești consacrată aniversă
rii P.S.D.M.R.
Film artistic
Regia :
Gregory
Kerr.
Imagini
24 de ore.
Teleglob : Irak.
Cînteccle pe care le-am Iubit. 
Recital de romanțe și vechi 
melodii populare susținute de 
Alexandru Grozuță.

t
\

Telex.
13(,06 Te.lecinemateca pentru 

rel>: „Nir Ții- trist !" - 
ducție a studiourilor

. lice, r

tlne- 
pro- 

___ ,_____ ______ _____ sovie
te.- Ecranizare după roma
nul ,.Unchiul meu Benjamin" 
de Claude Tiller. Regia : 
Gheorghii Danelia.
Telejurnal e Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.
Film documentar î wBach Ia 
Leipzig".
Ansambluri folclorice. Cîn- 
tece și dansuri populare cu 
ansamblul „Doina" al Minis
terului Apărării Naționale., 
Revista economică TV.
Omul și muzica lui : Witold 
Lutoslawski.
Cârti și idei. A. E. Baconsky 
— Panorama poeziei univer
sale contemporane. Partici
pă : Zoe Dumitrescu-Bușu- 
tenga și Edgar Papu.
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• O anchetă dificilă : LUMINA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Cowboy; SCALA — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 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; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, GLORIA — 8,45;
11; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
0 Explozia : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Organizația : FEROVIAR — 
8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15: 20,45, 
EXCELSIOR — 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 8,45: 11;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21.
0 Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude î GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,30.
0 Pe aripile vintului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
0 Fata care vinde flori î AURO
RA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30,
V1TAN — 10; 15,30; 18; 20,30.
O Cupa gloriei : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
0 Eroii de la Telemark — io; 
12; 14, Prințesa — 16,30, Topkapi
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
0 Adio, arme ! s CENTRAL — 9; 
12,30; 16; 19,30, VOLGA — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLAMURA — 9; 12,30;
16; 19,30.
0 Dacii l MUNCA
20,15.
0 Marla Stuart i BUZEȘTI — 
14,30; 17.
0 Andrei Rubliov i BUZEȘTI — 
19,30.
0 Domnului profesor, cu dragos
te : VIITORUL — 15,30; 18, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.30.
e Structura cristalului
RUL — 20,15.
0 Cu mîinile curate 8
15,30; 18; 20,15.
0 Drumul spre Vest s 
15; 17,45; 20,30, GIULEȘTI 
18; 20,30.
0 Anonimul vencțlan j DRUMUL 
SĂRII — 10: 15,30.
0 Egor Bullclov și alții : DRU

15,30; 18;

1 VIITO-
LIRA
ARTA — 

15,30;

MUL SĂRII — 18; 20,15.
0 Dacă e marți, e Belgia i
TROCENI — 15,30; 18.
A Tinerii : COTROCENI — ! 
0 Zestrea : COSMOS — 15,30
20.15, PROGRESUL — 15,30;
20.15.
a Trandafiri roșii 
iica î DACIA — 9;
18,15; 20.30.
0 Ursul Yogi j
15,30: 18.
0 E o poveste veche j RAHOVA 
— 20,15.
0 Poliția mulțumește :
TARI — 15,30; 18; 20.15.
0 O floare șl doi grădinari : 
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Hello, Dolly î j UNIREA 
11; 16.
0 Moartea Regelui Negru : UNI
REA — 19,15.

CO-

pentru Ange
ll,15; 13,30; 16;

RAHOVA
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Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Profund întristat de vestea încetării din viată a mamei dumnea
voastră, vă exprim sentimentele mele de sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
Joi după-amiază, la sediul Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a avut loc o întîlnire 
cu delegația Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia, condusă de 
Habib Chatti, membru al C.C. al 
P.S.D., directorul Cabinetului pre
ședintelui Republicii Tunisia, care 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Au participat tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., Su- 
zana Gâdea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.fR., Stelian Grindeanu, secre

tar al Comitetului municipal Bucu
rești a! P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate și prietenie.

★
Delegația a vizitat noile construc

ții ale orașului București, Grupul 
industrial de petrochimie de la Brazi, 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România și In
stitutul politehnic din București și 
a avut intilniri la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., Consiliul Central 
al U.G.S.R., Consiliul Național al Fe
meilor.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a ministrului 
industriei chimice al R. P. Polone

La invitația ministrului Industriei 
chimice, joi seara a sosit în Capita
lă J. Olszewski, ministrul industriei 
chimice al R.P. Polone, împreună 
cu un grup de specialiști. Delegația 
va purta discuții privind colabora
rea economică, cooperarea și specia
lizarea in producție, precum și po
sibilitățile de lărgire a schimburi

lor comerciale in domeniul industri
ei chimice intre cele două țări.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinați de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice. A fost 
prezent Jaromir Ochedusz.ko, amba
sadorul R.P. Polone la București.

(Agerpres)

Vizita delegației economice pakistaneze
Joi, ing. Nicolae M. Nicolae, mi

nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, a primit dele
gația economică din Republica Isla
mică Pakistan, condusă de Rafiq Sai- 
gol, director general al aviației civile 
pakistaneze — P.I.A. — care se află 
de citeva zile in țara noastră. Delega
ția duce tratative la Ministerul Co
merțului Exterior, la alte ministere

economice și centrale industriale, cu 
privire la posibilitățile de dezvoltare 
a schimburilor comerciale și a coope
rării economice și tehnice dintre Ro
mânia și Pakistan.

La întrevedere a participat S.A.D. 
Bukhari, ambasadorul Republicii Is
lamice Pakistan la București.

(Agerpres)

ANIVERSAREA REVISTELOR „FEMEIA4*, 
„SĂTEANCA4* ȘI „DOLGOZO N0“

în sala de marmură a „Casei Scin- 
tcii" a avut loc joi o adunare festivă 
consacrată aniversării a 25 de ani de 
la apariția revistelor „Femeia", „Să- 
teanca" și „Dolgozo Nd“, editate de 
Consiliul Național al Femeilor.

La festivitate au luat parte condu
cători ai unor cotidiene, reviste și 
publicații din Capitală, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, activiste de 
partid și ale organizațiilor de femei, 
muncitoare, țârânci cooperatoare, 
redactori, colaboratori și corespon
denți voluntari ai revistelor sărbăto
rite, redactori ai presei centrale, ai 
Agenției române de presă „Ager- 
pres", Radiodifuziunii și Televiziunii.

Luind cuvintul, tovarășa Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, a subliniat că revis
tele „Femeia", „Săteanca" și „Dol- 
gozd No", încadrate organic in marea 
familie a presei comuniste, au con
tinuat cele mai valoroase tradiții 
progresiste in presa feminină româ
nească, au difuzat cuvintul partidului 
in rindul maselor de femei, contri
buind la creșterea rolului și răspun
derii acestora in viața politică, eco
nomică, socială și cultural-științifică 
a țării, a aportului femeilor la pro
ducția materială și viața spirituală a 
societății, a afirmării personalității 
lor civice și umane.

în lumina importantelor cerințe 
puse în fața revistelor de către secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul acor
dării de distincții la aniversarea a 25 
de ani de activitate — a arătat în 
continuare vorbitoarea — este nece
sar ca publicațiile pentru femei să 
desfășoare o mai intensă activitate 
pentru antrenarea maselor de femei 
la marea întrecere socialistă pentru 
realizarea cincinalului înainte de ter
men, pentru o mai bună gospodărire 
a avuției naționale, să acționeze și 
mai eficient pentru atragerea femei
lor în diferite ramuri și domenii de 
activitate, pentru calificarea și per
fecționarea pregătirii lor profesio
nale.

O trăsătură generală a conținutului 
revistelor rămine și pe viitor culti
varea atitudinii înaintate față de 
muncă, elementul cheie al eticii so
cialiste, care să ducă la sporirea a- 
portului femeilor muncitoare, țărăncl, 
intelectuale la Înfăptuirea impor
tantelor obiective economice șl social- 
culturale ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Luind cuvintul, Nestor Ignat, pre

ședintele Uniunii Ziariștilor, Alexan
dru Ionescu, redactor-șef al ziarului 
„Scinteia", Szilagyi Dezideriu, redac
tor-șef al ziarului „Elore", Nicolae 
Simionescu, redactor-șef al ziarului 
„Satul socialist", au felicitat călduros 
colectivele redacționale și colabora
torii celor trei reviste.

Participanții la adunarea festivă au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : Colectivele noastre 
redacționale, participanții la aduna
rea festivă iși afirmă și cu acest 
prilej atașamentul profund față de 
politica internă și externă marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Ro
mân, exprimindu-și în același timp 
voința neabătută de a milita cu 
abnegație și pasiune comunistă pen
tru înfăptuirea grandiosului program 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate elaborat de Con
gresul al X-lea, de Conferința Na
țională a partidului. Considerăm 
drept cea mai înaltă îndatorire, pe 
care o vom respecta cu fermitate co
munistă, îndeplinirea indemnurilor 
date de dumneavoastră cu prilejul in- 
minării înaltelor distincții acordate, 
de a fi mai puternic ancorați în pro
blemele contemporane ale patriei 
noastre, de a acorda o mai mare a- 
tenție educării femeilor intr-un spi
rit combativ, revoluționar, in spiritul 
patriotismului socialist, al solidari
tății internaționale și prieteniei cu 
femeile din țările socialiste și de pre
tutindeni, in lupta pentru colaborare 
și pace în întreaga lume. Ne vom 
înzeci strădaniile pentru a reflecta și 
stimula munca milioanelor de femei 
— muncitoare, țărănci, intelectuale — 
din patria noastră in vederea spo
ririi contribuției lor la îndeplinirea 
cincinalului inainte de termen. Re
vistele «Femeia», «Dolgozâ N5» și 
«Săteanca» vor milita cu perseve
rență pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor de excepțională însemnă
tate ale plenarei Comitetului Central 
din noiembrie 1971, pentru instaura
rea trainică in viața noastră socială 
a principiilor eticii și echității socia
liste, vor face totul pentru a contri
bui la ridicarea continuă a conștiin
ței socialiste a femeilor, pentru în
tărirea familiei, pentru creșterea ro
lului părinților, al mamelor în edu
carea copiilor și tineretului în spiri
tul dragostei pentru muncă, al înal
telor valori etice ale socialismului.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 martie. In țară : Vremea va fi 
frumoasă și relativ călduroasă, cu ce

rul variabil. In zona de munte și în 
nordul țării sînt posibile precipitații 
slabe, neînsemnate cantitativ. Vînt po
trivit. Temperaturile vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar ma
ximele vor oscila ziua între 8 și 18 
grade, local mal ridicate. Ceață slabă. 
La București : Vreme în general fru
moasă șl relativ călduroasă. Cerul va 
fi variabil. Vîntui va sufla slab. Tem
peratura în creștere.

.F.S.— co fata spre cerințele 
mișcării noastre sportive

— Tovarășe rector. Vă rugăm 
să sublimați, pentru început, 
preocupările institutului, ale ca
drelor didactice, ale studenți
lor in direcția traducerii in 
viață a prevederilor Hotări- 
rii recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice 
și sportului. După cum se știe, 
unele prevederi vizează direct 
institutul, facultățile de educa
ție fizică.

— Pentru noi, actuali sau viitori 
specialiști intr-un sector de activi
tate cu un rol tot mai important in 
formarea multilaterală a omului so
cietății socialiste, pentru munca 
noastră în ansamblu, prevederile re
centei hotărîri de partid constituie 
coordonate fundamentale imediate și 
de perspectivă. Dezbaterile ce le-am 
inițiat cu studenții, pe fiecare an de 
studiu, cu cadrele didactice, in cadrul 
cluburilor sportive de pe lingă 
I.E.F.S., au evidențiat nu numai se
rioase resurse, dar și dorința tuturor 
de a înfăptui, cît mai repede cu 
putință, prevederile Hotăririi.

— Practic, in această perioadă, 
tn ce direcție acționează condu
cerea institutului ?

— Colective special formate — in- 
cluzind și specialiști de notorietate, 
cu experiență și idei, proveniți din 
afara institutului — lucrează la de
finitivarea unui plan de măsuri spe
cific muncii noastre. într-o ordine 
care are în vedere stadiul actual de 
concretizare, aș menționa, spre 
exemplu, acțiunea referitoare la
sporirea eficienței orelor de educație 
fizică, la stabilirea acelor probe și
norme de control care să per
mită cunoașterea, cu obiectivi
tate, a gradului de pregătire fi
zică și sportivă a elevilor. în 
București și județele limitrofe, 
precum și In județele unde există 
facultăți de educație fizică, se vor 
face testări specifice ale populației 
școlare spre a se stabili actualul ni
vel de pregătire fizică a elevilor, 
punctul de la care să se pornească 
pentru ridicarea continuă a acestuia. 
Testarea va începe imediat după va
canța de primăvară, normele in sine 
urniînd a se aplica neapărat odată 
cu noul an școlar.

îmbunătățirea sistemului de selec
ție, de recrutare a studenților pentru 
I.E.F.S. și facultățile de educație fi
zică, în general, îmbunătățirea pla
nurilor și programelor, a întregului 
proces de invățămînt ne preocupă cu 
precădere. Cum se precizează expres 
în Hotărîre, va trebui să selecționăm 
tineri talentațl, cu reale aptitudini

pentru a deveni sportivi de perfor
manță, să asigurăm pregătirea lor di
ferențiată în strînsă legătură cu ce
rințele predării și practicării educa
ției fizice și sportului. în spiritul ce
lor de mai sus, pe de o parte, reve
dem probele practice ale concursului 
de admitere, iar pe de altă parte — 
sub îndrumarea directă a conducerii 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului — căutăm modalități de a trece 
de indată (și din ce în ce mai mult) 
la legarea activității teoretice a ca
drelor și studenților de munca prac
tică din școli și licee, din cluburi și 
asociații sportive. Trebuie să spun 
că, dfeși încă la o scară mică, stu-

vitamine" — gimnastica și atletismul, 
turismul și inotul. Practica peda
gogică urmează a se desfășura, chiar 
din această primăvară, și in școlile 
de ia sate.

— După cum bine se știe, stu
denții de la I.E.F.S. fac și sport 
de performanță. Este, in fond, 
aceasta, o activitate extradidac- 
tică, la fel de facultativă ca a- 
ceea a studenților de la alte 
facultăți ?

Convorbîre cu proî. unîv. 
ION ȘICLOVAN 

rectorul Insîiîuîulul 
de educație Sîzică și sport

denții noștri realizează de pe 
acum — La cursul de metodica 
educației fizice școlare — lecții 
practice direct în școli, pe lingă 
profesorul titular respectiv (la 
școlile generale nr. 111, 79, 5, 3, 150).

în scopul sporirii evidente a efi
cienței și a calității muncii insti
tutului — principal furnizor de 
specialiști, strins legați deopo
trivă de munca didactică și de 
cea sportivă, adevărați educatori, 
mtlitanți sociali în procesul de for
mare și pregătire a unui tineret să
nătos — ne ocupăm de îmbunătăți
rea aotivității educative, de îmbună
tățirea cercetării științifice desfășu
rate de și cu profesorii și studenții 
noștri. Este necesară, înainte de 
toate, o concentrare a forțelor ; 
I.E.F.S. ar trebui, după părerea 
mea, să devină o bază de invățămînt 
și de cercetare pentru întreaga noas
tră mișcare sportivă. Tot așa cum ar 
trebui să devină și un centru puter
nic de pregătire șl calificare a an
trenorilor. Cu alte cuvinte, I.E.F.S. 
ar trebui să însemne o cetate națio
nală a științei sporturilor.

Se cere, întru totul îndreptățit, ca 
activitatea de educație fizică, activi
tățile sportive de masă, orientate cu 
prioritate spre formele simple, larg 
accesibile, să se desfășoare în cea 
mai mare parte în aer liber. în a- 
ceastă privință, ne propunem să con
cretizăm cît mai repede lucrurile, 
astfel ea, în pregătirea de azi, ca și 
în profesia lor de miine, studenții 
să învețe să lucreze in mijlocul na
turii, preferind mai mult mișcarea, 
sporturile cu cele mai multe „poli-

— Practicarea sportului de per
formanță este — sau ar trebui să fie 
— o preocupare pentru fiecare dintre 
studenții ce se pregătesc să slujească 
mișcarea sportivă, indiferent sub ce 
formă o va face fiecare — ca profe
sor sau ca antrenor. In mod normal, 
clubul sportiv I.E.F.S., precum și 
cluburile universitare atletic și nau
tic din Capitală (alcătuite in majori
tate tot din studenți de la I.E.F.S.) 
ar trebui să se numere printre uni
tățile de prim rang ale sportului ro
mânesc. Dacă lucrurile stau altfel, 
este și pentru că la institut — da
torită unor vicii in sistemul de 
selecție și admitere — nu pătrund, 
deși ar avea și ar trebui să pă
trundă, o serie de tineri sportivi 
de real talent. ' Nu puțini dintre 
absolvenții ultimelor promoții n-au 
avut niciodată și nici nu au vreo 
categorie de clasificare sportivă. Și 
astăzi, din păcate, sînt studenți care 
nu participă cu lunile la vreo com
petiție, nici măcar ca suporterii!!).

Sînt absolut convins că Îndruma
rea spre I.E.F.S. a cit mai multor ti
neri performeri, în general a acelora 
în care arde cu adevărat flacăra pa
siunii pentru sport, și crearea — in 
cadrul institutului și al cluburilor 
noastre sportive — a unui climat 
propice pentru marea performanță 
(in această privință rolul și contribu
ția catedrelor ar trebui să fie pri
mordiale) vor asigura un evident 
spor de calitate în activitatea didac
tică șl sportivă a specialiștilor și 
studenților noștri.

— Ctnd va fi gata întregul 
plan de măsuri privind imbu- 
nătâțirea activității I.E.F.S. și a 
facultăților de educație fizică ?

— Fiind vorba de un plan amplu, 
care necesită discutarea șl, apoi, 
aprobarea sa de către condu
cerea ministerului, ne-am stabilit 
termenul de 1 mai. Cum ați văzut, 
însă, am trecut încă de pe acum la 
aplicarea unora dintre măsurile 
stringente.

Convorbire realizată de
Ion DUM1TR1U

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA

A PAKISTANULUI

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, am deo
sebita plăcere să vă transmit, în numele Consiliului de Stat, al guver
nului și poporului român, cît și al meu personal, cele mai calde felici
tări și urări de sănătate și fericire dumneavoastră personal, de progres 
și bunăstare poporului pakistanez prieten.

Amintindu-ini cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o, recent, 
în frumoasa dumneavoastră țară și de convorbirile fructuoase pe care 
le-am avut, folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că re
lațiile de prietenie și colaborare existente între Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pakistan vor continua să se dezvolte și 
să se întărească, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Turneul internațional de șah
© Cîștigâtor - Mark Taimanov • Tînărul jucător Ghiz- 

davu — pe locul secund

Turneul internațional masculin de 
șah, desfășurat in Capitală, a fost 
ciștigat de marele maestru sovietic 
Mark Taimanov, care a totalizat 10 
puncte din 14 posibile. Tînărul șa- 
hișt român Dumitru Ghizdavu, care 
a avut o frumoasă comportare in 
acest turneu, a ocupat locul al doi
lea. cu 9,5 puncte.

în ultima rundă. Honfi (Ungaria) 
l-a învins pe Stanclu. Partidele Os- 
toici (Iugoslavia) — Taimanov 
(U.R.S.S.), Ghițescu — Rukavina

(Iugoslavia), Ungureanu — Fichtl 
(Cehoslovacia), Pytel (Polonia) — 
Knaak (R. D. Germană) și Partoș — 
Spiridonov (Bulgaria) s-au încheiat 
remiză. Partida dintre Florin Gheor
ghiu și Valentin Stoica s-a între
rupt. în funcție de rezultatul ce se 
va înregistra in această partidă, pro
gramată astăzi dimineață, la ora 
9,00, se va cunoaște configurația fi
nală a clasamentului competiției.

^gerpres)

hochei: Campionatul mondial («rupă»

FOTBAL Semitinalistele 
cupelor europene

în „Cupa campionilor europeni" la 
fotbal (sferturile de finală — meci 
retur) Real Madrid a învins cu 3—0 
(2—0) pe Dinamo Kiev, calificindu-se 
pentru semifinale, alături de Ajax, 
Juventus Torino și Derbi County. In 
„Cupa U.E.F.A." Vittoria Setubal 
(Portugalia) a întrecut cu 2—1 (1—0) 
formația engleză Tottenham. învin
gătoare în primul joc cu 1—0, echipa 
Tottenham s-a calificat in semifinale, 
alături de F.C. Liverpool, Borussia 
Moenchengladbach și F.C. Twente, 
în meci retur pentru „Cupa cupelor" 
A.C. Milan și Spartak Moscova au 
terminat la egalitate : 1—1 (1—1). 
Milan s-a calificat pentru semifi
nale (a cîștigat primul joc în depla
sare cu 1—0). Calificarea a mai fost 
obținută de Sparta Praga, Hajduk și 
Leeds.

Tragerea la sorți pentru semifina
lele cupelor europene are loc azi la 
Ziirich.

Poporul pakistanez 
sărbătorește astăzi un 
eveniment memora
bil al istorica sale con
temporane : 17 ani de 
la proclamarea repu
blicii. Venind la a- 
proape nouă ani după 
cucerirea independen
tei. actul de la 23 
martie 1956 a consoli
dat victoria poporului 
pakistanez în lupta 
pentru existentă li
beră, de sine stătătoa
re, deschizînd noi per
spective pentru înain
tarea tării pe calea 
progresului economic 
și social.

Anii ce au trecut de 
la acest eveniment au 
adus un șir de trans
formări cu caracter 
înnoitor, între care un 
loc de seamă îl ocupă 
punerea bazelor unei 
industrii naționale. 
Dacă in primii ani de 
la proclamarea inde
pendenței, materiile 
prime reprezentau 95 
la sută din totalul ex
porturilor pakistane
ze. în 1970 peste 55 la 
sută din mărfurile 
exportate constau in 
produse finite și se
mifinite. în 1972, gu
vernul condus de pre
ședintele Zulfikar AII 
Bhutto a luat o se
rie de măsuri pentru 
întărirea sectorului de 
stat — pirghie im
portantă în înfăptui
rea programului de 
industrializare. Astfel, 
industria oțelului, a 
mașinilor grele, a e- 
nergiei electrice. a 
construcțiilor de ma
șini, a cimentului, in
dustria chimică, pe
trochimică au trecut 
în mîinile statului. 
Totodată, a fost insti
tuit controlul asupra 
băncilor și companii
lor de asigurare. De 
asemenea. guvernul 
pakistanez a adoptat 
reforma agrară ce vi
zează reîmpărțirea pă
mânturilor, limitarea 
marii proprietăți, des
ființarea privilegiilor 
de tip feudal. Peste 
2,5 milioane de țărani 
fără pămint și apro
ximativ 500 000 cu pă- 
mint puțin au bene
ficiat de această re
formă. Un loc impor
tant în cadrul așa- 
numitei „revoluții 
verzi" îl constituie 
realizarea unor mari

construcții hidroener
getice, cum sînt cele de 
la Mangala și Tarbela. 
In această ultima lo
calitate va fi ridicat 
cel mai mare baraj 
gravitațional din lume, 
avind o înălțime de 
143 de metri .și o lun
gime de aproape trei 
kilometri. Paralei cu 
înălțarea barajului se 
construiește o rețea 
densă de canale care 
va cuprinde o supra
față de 4,5 milioane 
aorl.

Alături de măsurile 
cu caracter economic, 
guvernul pakistanez a 
pus in practică o se
rie de alte reforme 
vizind ameliorarea 
structurilor sociale. 
Este vorba. In primul 
rînd, de extinderea 
ariei învățămintului o- 
bligatoriu. Legea in- 
vățămintului asigură 
un cadru stimula
tor pentru formarea 
de cadre naționale la 
scara întregii țări. în 
următorii ani se pre
vede ca școlile pri
mare să cuprindă 5 mi
lioane de elevi, licee
le — 3,5 milioane, iar 
șoalile profesionale și 
universitățile — a- 
proape un milion.

Pe plan extern, Pa
kistanul promovează o 
politică de înțelegere 
și colaborare cu cele
lalte state ale lumii, 
acționează pentru nor
malizarea situației pe 
subcontinentul asia
tic, in spiritul acordu
lui de la Simla, în
cheiat anul trecut cu 
India.

Animat de senti
mente de sinceră prie
tenie față de poporul 
pakistanez, în spiritul 
solidarității tradițio
nale cu popoarele sta
telor ce și-au dobîndit 
de curind independen
ța, poporul român 
urmărește cu simpa
tie eforturile de
puse de acesta pen
tru continua dezvolta
re și înflorire a tării 
sale. Vizita făcută în 
Pakistan la Începutul 
anului de președinte
le Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a reliefat cu 
pregnanță faptul că 
relațiile român.o-pa- 
kistaneze evoluează 
sub semnul unei trai
nice prietenii și bune

înțelegeri, al cordiali
tății și stimei reci
proce, al dorinței co
mune de apropiere in
tre popoarele noas
tre. Chintesență a 
rezultatelor fructuoa
se ale convorbirilor 
la nivel înalt ro- 
mâno-paklstaneze. De
clarația solemnă sem
nată de conducă
torii celor două state 
statornicește bazele u- 
nei colaborări înde
lungate pe multiple 
planuri. „Am ajuns 
împreună la conclu
zia că popoarele român 
și pakistanez pot să 
colaboreze cu bune 
rezultate in multe 
domenii de activita
te, sublinia tovarășul 
N icolae Ceaușescu in 
timpul vizitei. Se poa
te spune că am înfăp
tuit multe lucruri care 
corespund năzuințelor 
popoarelor noastre și 
servesc cauzei priete
niei și colaborării in
ternaționale". La rin
dul său, președintele 
Zulfikar All Bhutto 
declara : „Așteptăm și 
dorim ca relațiile de 
cooperare constructive 
dintre România și Pa
kistan să se dezvolte 
in toate domeniile — 
economic, cultural, so
cial, sau în orice alt 
domeniu".

Chiar în timpul vi
zitei s-a încheiat un 
acord de lungă durată 
pentru cooperarea e- 
conomică și tehnico- 
științifică, convenin- 
du-se să se înființeze 
în acest scop o co
misie mixtă guverna
mentală. Au fost sem
nate, de asemenea, do
cumente de colaborare 
in domeniul transpor
turilor aeriene și în 
domeniul radioului și 
televiziunii. Toate a- 
ceste măsuri creează 
un cadru propice fruc
tificării în continuare 
a posibilităților largi 
de conlucrare dintre 
cele două țări, în in
teresul fiecăreia dintre 
ele și, totodată, în in
teresul cauzei înțele
gerii internaționale.

Cu prilejul sărbăto
rii de azi, poporul ro
mân transmite poporu
lui pakistanez calde 
urări de noi succese 
pe calea dezvoltării 
patriei sale, de pace și 
bunăstare.

La Graz au început întrecerile 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B), competiție _ la 
care participă selecționatele Elveției, 
R. D. Germane, Italiei, Iugoslaviei, 
Japoniei, României, S.U.A. și Aus
triei.

Iată rezultatele primei zile : S.U.A. 
— Japonia 6—4 (2—2, 3—2, 1—0) ; 
Elveția—Italia 4—3 (0—0. 2—1, 2—2); 
R. D. Germană—Iugoslavia 6—4 
(3-1, 1—1. 2—2).

TENIS Turnee pe
tn optimile de finală ale turneului 

de la Washington, Ilie Năstase l-a 
învins cu 7—5, 6—-4 pe americanul 
Stewart. Meiler (R.F, Germania) a 
dispus cu 6—0, 6—1 de Ion Tiriac. 
Fletcher (Australia) l-a întrecut cu 
7—6, 4—6, 6—3 pe Kreiss (S.U.A.),

★
în turneul de la Atlanta (optimile 

de finală) au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Smith (S.U.A.) — 
Pilici (Iugoslavia) 6—4, 6—2 ; Stock- 
ton (S.U.A.) — Gottfried (S.U.A.) 
6—3, 6—4 ; Richey (S.U.A.) — Fillol

★

La cea de-a 11-a ediție a competi
ției dotată cu „Cupa federației Inter
naționale", care constituie un adevă
rat campionat mondial de tenis pen
tru echipele feminine, și-au anunțat 
participarea jucătoare din 29 de țări, 
întrecerile vor avea loc între 30 apri-

terenuri acoperite
(Chile) 6—1, 5—7, 6—2 ; Drysdale
(Republica Sud-Africană) — Dent 
(Australia) 7—9, 6—4, 6—4 ; Maud 
(Republica Sud-Africană) — Alexan
der (Australia) 5—7, 7—6, 6—0.

★
Rezultate înregistrate în turneul de 

la Merrifield (Virginia) : Moore (Re
publica Sud-Africană) — Kodes (Ce
hoslovacia) 4—6, 6—3, 6—1 ; Taylor 
(Anglia) — Pala (Cehoslovacia) 6—3, 
6—7, 6—2 ; Cox (Anglia) — Leonard 
(S.U.A.) 6—2, 7—6.

*
lie și 6 mai Ia Bad Homberg (R.F. 
Germania). Printre cele 29 de echipe 
însorise figurează formațiile din 
Australia, S.U.A., Franța, Anglia, Ro
mânia, Polonia, Iugoslavia, Italia 
și Japonia.

VOLEI
PAULISTAN — VIITORUL 

BACĂU 3—1
în cadrul turneului pe care-1 în

treprinde in țara noastră, echipa 
masculină de volei Paulistan (cam
pioana statului Sao Paulo) a jucat 
la Bacău cu formația locală Viito
rul. Voleibaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(15—7, 10—15, 15—8, 15—10).

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
Nr. 11 DIN 16 MARTIE 1973 :

Extragerea 1: Cat. 1: 1 variantă a 
100 000 lei ; Cat. 2 : 1 variantă 25% 
a 37 753 lei și 3 variante 10% a 
15 101 lei ; Cat. 3 : 10,90 a 7 620 lei; 
Cat. 4 : 29,80 a 2 787 lei : Cat. 5 : 
95,40 a 871 lei ; Cat. 6 : 3 610,65 a 40 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 751 806 
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2 va
riante 25% a 100 000 lei și 4 varian
te 10% a 40 000 lei ; Cat. B : 15,60 
a 5 841 Iei ; Cat. C : 71,85 a 1268 
lei ; Cat. D : 2 393,80 a 60 lei ; Cat. 
E : 100,05 a 200 lei ; Cat. F : 2 410,60 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 160 851 
lei.

„FRANKFURTER RUNDSCHAU"

Se accentuează starea de 
descompunere a regimului Lon Noi 
® Paradisul „bursei negre" © Civili în travesti sau 

cînd marții... primesc solde
După cam transmit telegramele agențiilor de presă, situația regimu

lui marionetă de la Pnom Penh devine pe zi ce trece mai precară sub 
loviturile forțelor patriotice. Corupția, rivalitățile interne accentuează 
și mai mult starea de descompunere care domnește în rindurile cercu
rilor conducătoare din capitala cambodgiană. O profundă nemulțumire 
se constată chiar in rindurile unităților militare ale acestui regim. Re
cent s-a anunțat eă numai printr-o intimplare căpetenia regimului, 
Lon Noi, a scăpat dintr-un bombardament efectuat asupra palatului 
prezidențial de către un avion aparținind propriilor sale forțe aeriene. 
Ca urmare, pe întreg teritoriul, tot mai redus ca suprafață, care se 
mai află sub controlul lonnoliștilor a fost introdusă starea excepțio
nală.

Semnificative pentru situația acestui regim sînt relatările unul mar

Excursii atractive prin Oficiul de turism București
Pentru amatorii de turism din Ca

pitală, Oficiul de turism București 
organizează un bogat program de 
excursii în cele mai atractive zone 
ale țării, cu vizitarea unor impor
tante obiective economice, istorice, 
de artă și cultură. începînd din 28 
aprilie pină la 2 mai, se organi
zează excursii cu durata de la 2 zile 
și jumătate la 5 zile pe diferite iti
nerare. Astfel, cu autocarele, se vor 
putea vizita mînăstirile din Mol
dova — Agapia, Putna, Neamț, Vo- 
roneț, Moldovița, Sucevița și Văra- 
tec, precum și casele memoriale Ion 
Creangă (Iași și Humulești), Calis- 
trat Hogaș (Piatra Neamț), Mihail 
Sadoveanu (Vînători-Neamț). De a- 
semenea, se vor organiza excursii 
pentru a se vizita orașele Tg. Mu
reș, Cluj, Sibiu, Alba Iulia. Siste
mul hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, pe Dunăre, 
poate fi vizitat de cei care se vor 
înscrie în excursie pe traseul : 
București, Drobeta-Turnu Severin,

Deva, Hunedoara, Timișoara, Arad. 
Totodată, Oficiul de turism Bucu
rești organizează excursii Ia mînăs- 
tirile Govora, Horezu, Tismana și 
la complexul sculptural Brâncuși 
din Tg. Jiu. Pentru cei care doresc 
să-și petreacă timpul citeva zile 
într-o stațiune, Oficiul de turism 
București organizează excursii la 
Tușnad, Borsec, Slănic-Moldova, A- 
gapia, Tg. Neamț (motel) și la bara
jul de la Bicaz. în aceste localități, 
doritorii vor putea participa la di
ferite excursii spre obiective turis
tice din împrejurimi. în același 
timp, se fac înscrieri pentru ex
cursiile ce se organizează pe litoral, 
in stațiunile Neptun și Mamaia, 
unde cazarea se face în elegante 
hoteluri care dispun de piscine cu 
apă de mare incălzită, baruri, res
taurante cu formații orchestrale și 
soliști. La solicitarea participanților, 
se vor putea organiza și excursii 
pentru vizitarea litoralului bulgar.

în aceeași perioadă — de la 28 apri
lie Ia 2 mai — Oficiul de turism 
București va organiza excursii la 
Curtea de Argeș, pe litoral și pe 
Valea Prahovei, cu o durată de 
două zile și jumătate.

Cei care doresc să cunoască sau 
să se reintîlnească cu Delta Dunării 
pot participa la excursiile de 5 zile, 
organizate în această zonă — pînă 
la Tulcea cu trenul șl, mai departe, 
cu vase-dormitor. în zona montană 
se vor organiza excursii la Predeal 
și Bușteni, la numeroase cabane 
(cota 1 500, Cheile Zănoagei, Scro- 
poasa, Bolboci, Padina, Piatra 
Arsă, Căminul Alpin, Furnica și 
Piscul Ciinelui).

Pentru toate acțiunile turistice 
menționate mai sus, organizate de 
Oficiul de turism București, se fac 
zilnic înscrieri, pînă la 14 aprilie, Ia 
filialele din Calea Victoriei nr. 100 
și B-dul Republicii nr. 68. Costul 
biletului poate fi achitat și in rate.

LA C. I. L. BRAȘOV

Mobilă trainică, frumoasă
BRAȘOV (Corespondentul 

„Scinteii", N. Moeanu). — Com
binatul de industrializare a 
lemnului din Brașov acordă o 
importanță deosebită diversifi
cării producției de mobilă, îm
bunătățirii continue a calității 
acesteia. Concludent este faptul 
că cea mai mare parte din 
producția de mobilă a combina
tului brașovean este solicitată 
la export. De curind au intrat 
în fabricația de serie noi tipuri 
de biblioteci, mese, etajere, pa
turi etc. Finisarea lor se face 
cu lacuri colorate opace. Dată 
fiind solicitarea tot mai mare 
din partea beneficiarilor, în ca
drul fabricii de mobilă de la 
Codlea s-a amenajat o secție 
specială care produce în exclu
sivitate mobilier cu astfel de

finisaje. Noua secție s-a execu
tat cu forțe proprii, folosin- 
du-se în acest scop credite de 
mică mecanizare. O parte din 
utilaje, cum ar fi cabinele 
de pulverizat și tunelele de us
care, s-au executat prin autodo- 
tare. începînd cu acest an, un 
loc important în producția de 
mobilă a combinatului îl va 
ocupa mobilierul tapițat. Prin 
reprofectarea și aducerea unor 
îmbunătățiri funcționale și es
tetice, produsele aflate în fa
bricația de serie se moderni
zează. Folosirea unor noi ma
teriale de calitate, extinderea 
finisajelor superioare și aplica
rea de tehnologii modeme con
feră noilor produse un plus de 
frumusețe, eleganță, calitate.

tor ocular, ziaristul v 
dianului „Frankfurter

„La Pnom Penh are 
loc o manifestație po
litică, organizată de 
autorități. în piața 
din fața gării s-au a- 
dunat membri ai gu
vernului, demnitari, 
generali. Ceva mai 
departe, un grup for
mat din funcționari 
guvernamentali mai 
mărunți. Manifestația 
se încheie cu dansuri 
tradiționale executate 
de baletul national. 
Masele populare lip
sesc cu totul, iar dru
murile de acces spre 
piață sint bine păzite 
și barate de soldați 
înarmați pină-n dinți.

...Poporul cambod
gian și-a pierdut de 
mult încrederea in 
guvern. Masele largi 
ale populației sînt pro
fund nemulțumite și 
doresc înlăturarea ac
tualei echipe. Moti
vele acestei atitudini 
sînt multiple. Astfel, 
în armată și guvern, 
corupția a luat pro
porții de neimaginat. 
Solda soldaților dispa
re, uneori, pe de-a-n- 
tregul în buzuna
rele ofițerilor. Pe lis-

est-german Christian Roll, 
Rundschau".

tele comandanților de 
unități figurează mai 
mulți ostași decît e- 
xistă în realitate și, 
foarte frecvent... sol
dați căzuți de mult in 
luptă.

Ofițerii care partici
pă la război, în pri
mul rînd, pentru pro
pria îmbogățire, pose
dă mașini scumpe și-și 
construiesc la Pnom 
Penii vile luxoase. 
Războiul a creat șl 
în rindul negus
torilor băștinași o 
nouă pătură de bogă
tași care au cîștigat 
mulți bani de pe urma 
diverselor speculații. 
Astăzi, la Pnom Penh 
există aproape de 
două ori mai multe 
automobile de lux de- 
cit acum trei ani.

Masele largi se gîn- 
desc cu nostalgie la 
vechile timpuri bune 
ale prințului Slanuk, 
cind un kilogram de 
orez costa cinci rieli 
și nu 40 ca astăzi. Dar 
nu numai prețul ore
zului, ci și prețul tu
turor celorlalte măr
furi a crescut foarte

trimis special al coti-

mult. Țăranii, ca și 
păturile de oameni 
simpli de la orașe ar 
saluta cu bucurie în
toarcerea prințului 
Sianuk.

Șeful administrației 
de la Pnom Penh, 
Lon Noi, care înainte 
de a face cel mai mic 
pas îi consultă pe as
trologi, încearcă să-și 
siringă forțele de care 
mai dispune. Avînd 
insă In vedere dușmă
niile și rivalitățile care 
domnesc în rindurile 
clicii conducătoare 
cambodgiene, este pu
țin probabil că acest 
lucru îi va reuși.

între timp, peste 
două treimi din su
prafața țării se află 
sub controlul partiza
nilor lui Sianuk. La 
Pnom Penh există ob
servatori ai scenei po
litice cambodgiene 
care sînt convinși că 
viitorul aparține for
țelor patriotice. Dacă 
prințul Sianuk s-ar 
întoarce, poporul l-ar 
primi cu brațele des
chise" — încheie co
respondentul vest-ger- 
man.

P.fR
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• Adoptarea unei rezoluții 
privind drepturile suverane ale 
țărilor Americii Latine asupra 
bogățiilor lor naționale • 
Guvernul panamez cere men
ținerea problemei statutului 
Canalului Panama pe ordinea 
de zi a «•- -
ritate și

Consiliului de Secu- 
pe agenda Adunării 
Generale

DE PANAMA 22. (Co-CIUDAD
respondență de la Mihai Fabian)'. — 
Consiliul de Securitate, întrunit în 
sesiune specială la Palatul Legisla
tiv din Ciudad de Panama, între 15 
și 21 martie, Ia invitația guvernului 
Republicii Panama, și-a încheiat lu
crările. La sesiune au luat parte re
prezentanții permanenți ai țărilor 
membre ale consiliului, precum și 
observatori din aproape 30 de țări. 
Din România, in calitate de obser
vator, a fost prezent Ion Datcu, re
prezentantul permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite.

Pe ordinea de zi a sesiunii a fost 
înscrisă problema privind examina
rea măsurilor orientate spre menți
nerea și întărirea păcii și securității 
in America Latină, în conformitate 
cu principiile și dispozițiile Cartei 
O.N.U. Membrilor Consiliului de 
Securitate le-au fost supuse spre 
dezbatere șl aprobare două proiecte 
de rezoluție.

După deliberări s-a trecut la vo
tarea celor două documente. Pro
iectul de rezoluție cu privire la 
Canalul Panama, în care sint reafir
mate drepturile exercitării suvera
nității depline de către Republica 
Panama asupra întregului teritoriu 
național, a întrunit 13 voturi. Dele
gația Marii Britanii s-a abținut de 
la vot. Documentul a fost însă res
pins ca urmare a faptului că dele
gația S.U.A., membru permanent al 
Consiliului de Securitate, a făcut uz 
de dreptul său de veto. In conti
nuare, a fost pus la vot proiectul 
da rezoluție cu privire la drepturile 
suverane ale țărilor Americii La
tine asupra bogățiilor lor naturale, 
care a fost aprobat cu 12 voturi. 
Delegațiile S.U.A., Franței și Marii 
Britanii, s-au abținut. de. la vot Po
trivit recomandărilor acestei- rezolu
ții, consiliul cere statelor ca, in in
teresul menținerii și consolidării 
păcii și securității în America La
tină. să se abțină de la folosirea 
măsurilor cu caracter coercitiv împo
triva țărilor latino-amcricane.

Discursul de închidere a sesiunii 
speciale a Consiliului de Securitate 
a fost rostit de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Panama, Juan 
Antonio Tack. După ce a mulțumit 
țărilor membre ale consiliului pen
tru sprijinul acordat luptei poporu
lui panamez în vederea exercitării 
suveranității depline asupra întregu
lui teritoriu național, el a arătat că 
guvernul Republicii Panama va 
cere, în timp util, ca problema sta
tutului Canalului Panama și al zonei 
acestuia — care a figurat pe agenda 
sesiunii de la Ciudad de Panama — 
să fie înscrisă, in continuare, pe or
dinea de zi a Consiliului de Secu
ritate, precum și pe agenda Adună
rii Generale a Organizației Națiuni
lor Unite.

Vizita delegației culturale române
in R. P. Chineză

întrevederile ministrului afacerilor 
externe al României in Danemarca

liMk Moda reales președinte 
ol Republicii Socialiste CMone

PEKIN 22. — Corespondență de 
la I. Gălățeanu : Delegația cultu
rală română, condusă de tova
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, s-a întîlnit joi cu Iao Uen- 
iuan, membru al Biroului Politie al 
C.C. al P.C. Chinez.

La convorbirea care a avut loc cu

acest prilej au participat Ken Piao, 
membru al C.C., șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
U Dă, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, șeful grupului pentru cultură 
de pe lingă Consiliul de Stat. A fost 
prezent, de asemenea. Nicolae Ga- 
vrilescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România in R.P1 Chineză.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Consultările multilaterale
de la Helsinki

HELSINKI. — Trimisul 
special, D. Ținu, transmite : 
ședința grupului de lucru a 
nii multilaterale de la Helsinki au 
continuat dezbaterile asupra proble
melor punctului al doilea al ordinii 
de zi a viitoarei conferințe pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Lucrările ședinței au fost prezidate 
de reprezentantul Finlandei.

Timp de cîteva zile, discuțiile 
grupului s-au axat asupra liniilor 
generale ale acestui capitol, care va 
trebui să înscrie, potrivit acordului 
de principiu al tuturor participanți- 
lor, propuneri de măsuri in vederea

nostru 
Joi, în 
reuni u-

dezvoltării relațiilor comerciale, eco
nomice, tehnico-științificc, ca și a 
cooperării în domeniul protejării și 
ameliorării mediului înconjurător.

Ședința de joi a marcat trecerea 
la dezbaterea concretă a componen
telor cooperării economice, acordin- 
du-se o atenție specială formulării 
instrucțiunilor pentru comisia ce se 
va ocupa in faza a doua a confe
rinței europene de elaborarea docu
mentului final pe această temă. în 
același timp, participanții la dezba
teri au abordat în detaliu aspectele 
care privesc dezvoltarea schimburi
lor comerciale între state în Europa.

Oaspetele român primit de regina Margrethe a ll-a

COPENHAGA 22. — Corespon
dență de la N. S. Stănescu : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu, a fost pri
mit joi dimineață de Maiestatea 
Sa Regina Margrethe a Il-a a Da
nemarcei, căreia i-a transmis urări 
de fericire și prosperitate din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
țării noastre, Nicolae Ceaușescu.

La rindul său, regina a urat po
porului român și conducătorului 
său sănătate, fericire și prosperi
tate.

La Copenhaga au continuat con
vorbirile de lucru între George Ma- 
covescu și K.B. Andersen, minis
trul afacerilor externe al Danemar
cei. Acestea au decurs într-o atmo
sferă de înțelegere reciprocă, consta- 
tîndu-se dorința de a dezvolta și 
lărgi cooperarea între cele două 
țări.

Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei, Knud Boerge Andersen, a 
oferit miercuri un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe al Ro
mâniei, George Macovescu. Au luat 
parte personalități ale vieții politi
ce, economice și cultural-științifice 
din capitala daneză. In toasturile 
rostite, cu acest prilej, cei doi mi
niștri au relevat dezvoltarea rela
țiilor de cooperare pe multiple pla
nuri între România și Danemarca, 
in contextul mai larg al procesului 
de destindere internațională, în spe
cial in Europa.

George Macovescu a oferit în seara 
zilei de 22 martie un dineu, la care 
au luat parte K.B. Andersen, per
sonalități ale vieții politice, cultu
rale și științifice, oameni de afaceri 
danezi. In timpul dineului au fost 
rostite alocuțiuni.

PRAGA 22. — (Corespondență de 
la Constantin Prisăcaru). La 22 mar
tie s-au desfășurat la Hradul din 
Praga lucrările ședinței comune a 
Camerei Poporului și Camerei Na
țiunilor ale Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace, cane au avut la ordi
nea de zi alegerea președintelui re
publicii.

Deschizînd lucrările, președintele 
Adunării Federale, Alois Indra, a 
arătat că la 30 martie expiră man
datul constituțional, de cinci ani, al 
președintelui și, în virtutea legii fe
derației. deputății celor două camere 
urmează să aleagă pe noul pre
ședinte al republicii. El a dat cuvîn-

tul lui Gustav Husak, secretar ge
neral aii C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, care, în numele C.C. al Parti
dului și C.C. al Frontului Național 
al R.S. Cehoslovace, a propus drept 
unic candidat al Frontului Național 
pe generalul de armată Ludvik Svo
boda pentru funcția de președinte 
ai republicii.

în urma votului secret al deputa- 
ților, generalul de armată Ludvik 
Svoboda a fost reales, pentru o pe
rioadă de încă cinci ani, președinte 
al Republicii Socialiste Cehoslovace.

Apoi., președintele Svoboda a urcat 
la tribună și a depus jurămînt^j

COOPERARE INTERNAȚIONALA
ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI Șl TEHNOLOGIEI

Intervenția reprezentantului român în Comitetul interguverna' 
mental al științei și tehnologiei pentru dezvoltare

sud-vietnameze

ATENA 22 (Agerpres). — Minis
trul supleant al afacerilor externe al 
Greciei, Phaedon Anninos Cavalie- 
ratos. a declarat, într-o alocuțiune 
rostită la Asociația presei străine din 
Atena, că țara sa dorește să stabi
lească relații rodnice cu toate sta
tele, pe baza respectului reciproc și 
a neintervenției în treburile interne.

Referindu-se la situația din Cipru, 
ministrul grec a afirmat că guvernul 
tării sale consideră că singura solu
ție posibilă a problemei cipriote o 
constituie convorbirile intercomunita- 
re, la care, în noua lor fază, parti
cipă un reprezentant al secretarului 
Națiunilor Unite, in prezența exper- 
ților constituționali propuși de gu
vernele Greciei și Turciei.

Referindu-se Ia relațiile cu țările 
balcanice, Cavalieratos a declarat că, 
printr-un studiu sistematic al posi
bilităților și sectoarelor de coopera
re, precum și prin schimburi con
stante de vizite in domeniile politie, 
economic și tehnic, relațiile de bună 
vecinătate și cooperare au fost dez
voltate continuu. Abordind. in con
text, relațiile țării sale cu România,

Întîlnire M. Kohl
H. Grabert

BERLIN 22 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că la sediul Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane a avut loc, Ia 
22 martie, o întîlnire între Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D.G., și Horst Gra
bert, secretar de stat, șeful Cancela
riei Federale a Republicii Federale 
Germania, însoțiți de colaboratori. 
S-a convenit ca o nouă întilnire să 
aibă loc la 26 aprilie, la Bonn.

Horst Grabert il înlocuiește pe 
Egon Bahr, ministru fără portofoliu, 
care este bolnav.

ministrul grec a spus : „Menținem 
relații foarte prietenești cu România, 
țară de care sîntem legați prin vechi 
tradiții".

PARIS 22 (Agerpres). — în subur
bia pariziană Saint Cloud a avut loc, 
joi, cea de-a doua întîlnire din ca
drul consultărilor dintre cele două 
părți sud-vietnameze, organizate in 
conformitate cu Acordul privind în
cetarea războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam. Conducătorul dele
gației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Van Hieu, a protestat, 
in cadrul întîlnirii, în legătură cu 
noile operațiuni masive declanșate 
de administrația saigoneză împotriva 
unor regiuni din Vietnamul de sud 
aflate sub controlul G.R.P., subli
niind că acestea au creat o situație

gravă, care ar putea constitui o ame
nințare serioasă pentru convorbirile 
de la Paris între cele două părți 
sud-vietnameze.

WASHINGTON 22. — Corespon
dență de 
La palatul 
New York 
zent, lucrările 
guvernamental al științei și tehnolo
giei pentru dezvoltare, din care face 
parte și România.

la C. Alexandroaie : 
Națiunilor Unite din 

se desfășoară, în pre- 
• Comitetului inter-

IRLANDA DE NORD

„Reacții negative la „Cartea Albă“
a guvernului britanic

Reuniunea miniștrilor de finanțe 
ai țărilor Pieței comune

îngrijorare față de proporțiile alarmante ale inflației
BRUXELLES 22 (Agerpres). — Mi

niștrii de finanțe ai țărilor Pieței 
comune 
amiază, 
ceda la 
mice a 
examina, în special, rezultatele ob
ținute în lupta contra inflației. 
Conferința — transmite agenția Uni
ted Press International — s-a des
chis sub auspiciile nu întru totul fa
vorabile ale creșterilor inflaționiste 
record înregistrate in 1972 (ele au 
fost anunțate recent de un raport 
elaborat de Comisia C.E.E.) și ale di
ferendului anglo-luxemburghez pri
vind stabilirea sediului viitorului 
fond de cooperare monetară.

Documentul dat publicității de co
misie califică ratele de anul trecut

s-au reunit, joi după- 
la Bruxelles, pentru a pro- 
o analiză a situației econo- 
statelor membre și pentru a

ale inflației drept alarmante. Majo
rările prețurilor de consum, se spune 
în raport, au cunoscut o amploare ce 
nu a fost atinsă nici o dată în perioa
da care a trecut de la crearea C.E.E. 
Ratele s-au situat intre 5,7 la sută (în 
Luxemburg) și 8,2 la sută (in Irlanda 
de Nord). „Dar ceea ce face acest 
tablou și mai întunecat, a subliniat 
un purtător de cuvînt al C.E.E., este 
faptul că, încă de pe acum, a deve
nit evidentă imposibilitatea de a se 
păstra creșterea prețurilor pe anul 
1973 in limitele fixate (4,5 la sută 
pentru fiecare țară)“.

A doua problemă înscrisă pe agen
da reuniunii este cea a Fondului de 
cooperare monetară, destinat tradu
cerii în viață a proiectului de reali
zare a uniunii economice și monetare 
a C.E.E.

LONDRA 22 (Agerpres). — Prin
cipalele formațiuni politice ale ma
jorității protestante din Irlanda de 
Nord, intre care Asociația pentru a- 
părarea Ulsterului, U.D.A., au res
pins categoric prevederile cuprinse în 
„Cartea Albă" asupra viitorului pro
vinciei. elaborată de guvernul englez, 
în cursul unei reuniuni desfășura
te la Belfast, cu participarea repre
zentanților principalelor șase orga
nizații protestante din Ulster, cei 45 
de delegați au hotărît crearea unui 
„grup de acțiune" împotriva propu
nerilor conținute în „Cartea Albă".

Planul „loialiștilor", dat publicită
ții la încheierea reuniunii amintite, 
prevede, ca alternative la propune
rile „Cărții Albe" britanice, desfiin
țarea Armatei Republicane 
(organizație a minorității 
respingerea propunerii de 
unui Consiliu al 
ar urma să făcu 
tanții guvernului

Irlandeze 
catolice), 
creare .a 
din care 

reprezen-
Irlandei, 
parte și 
de la Dublin, con-

trolarea activității politiei din Ulster 
de către reprezentanții populației din 
această provincie, și nu de guvernul 
de la Londra, și sporirea reprezen
tării parlamentare a Irlandei de Nord 
în Parlamentul Regatului Unit.

In urma acestei acțiuni a organi
zațiilor protestante, numeroși obser
vatori din Belfast apreciază că s-ar 
putea reveni la situația încordată din 
1969. Intr-adevăr, grupul de acțiune 
al celor șase organizații protestante 
a lansat deja o chemare adresată 
simpatizanților săi, de a participa, 
simbătă, la Belfast, Ia o manifesta
ție împotriva prevederilor „Cărții 
Albe".

Referindu-se la situația creată prin 
acțiunea amintită a organizațiilor 
protestante. France Presse apreciază 
că „o lovitură puternică" a fost dată, 
miercuri, speranțelor guvernului bri
tanic de a rezolva interminabila criză 
din Irlanda de Nord.

a a a

Medieri pentru aplanarea 
diferendului dintre Irak și Kuweit

KUWEIT 22 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, Sahah Al-Salem Al-Sa- 
bah, a conferit, joi, cu secretarul 
general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, in legătură cu situația creată 
la frontiera kuweitiano-irakiană.

In aceeași zi, șeful statului ku- 
weitian l-a primit pe vicepremierul 
și ministrul de externe sirian, Abdel 
Halim Khaddam, care i-a înmînat 
un mesaj din partea președintelui

Siriei. Hafez Assad. Potrivit agen
ției M.E.N., care citează surse in
formate, în mesaj Siria iși exprimă 
speranța că diferendul dintre Irak 
și Kuweit va fi reglementat.

Abdel Halim Khaddam a efectuat 
anterior o vizită la Bagdad, unde a 
transmis președintelui Irakului, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, un mesaj 
similar din partea șefului statului 
sirian.

CORESPONDENȚIINOȘTRI TRANSMIT: NLT.T. PE BANCA ACUZĂRII
în cadrul 

comitet al 
senatoriale pentru re
lațiile externe se des
fășoară in prezent 
audieri cu ușile în
chise pe marginea ac
tivității extraecono- 
mice, dacă se poate 
spune așa, a societății 
„International Tele
phone and Telegraph 
(I.T.T.). La vremea 
respectivă, în paginile 
presei internaționale 
s-a scris pe larg des
pre uneltirile acestei 
societăți în cursul a- 
nului 1970, care vizau 
să blocheze alegerile 
libere din Chile și să 
prevină preluarea pu
terii de către pre
ședintele Salvador A- 
Ilende. Așa cum este 
știut, drept urmare a 
acestei activități, pro
prietățile din Chile 
ale companiei au fost 
naționalizate. Pentru 
deplina lămurire a 
tuturor împrejurărilor 
acestei afaceri au fost 
convocați in fața a- 
cestui subcomitet, ca 
să depună mărturie, 
președintele Consiliu
lui .............................
I.T.T.., 
și fostul 
Agenției 
spionaj 
Mccone, 
membru 
directorial al I.T.T.

Organizarea unor 
astfel de audieri, fără 
precedent in analele 
Congresului, 
din neliniștea 
cată în rîndurile legis
latorilor de activitatea 
nefastă desfășurată de 
I.T.T. în Chile, activi-

unui sub
comisiei

directorial al 
., Harold Green, 

director al 
centrale de 

(C.I.A.), John 
actualmente 
în Consiliul

decurge 
provo-

tate apreciată de nu
meroși congresmeni ca 
dăunătoare înseși 
tereselor politice 
Statelor Unite in 
merica Latină.

După cum este 
noscut, într-un 
morandum secret al 
I.T.T., dezvăluit public 
anul trecut de comen
tatorul american Jack 
Anderson, se sublinia, 
printre altele, că „în 
cadrul repetatelor în- 
tilniri secrete 
principalelor 
tați I.T.T., 
care și H. 
membri ai 
C.I.A., 
urmă au solicitat aju
torul I.T.T. pentru a 
determina 
americane și 
lele lor din 
provoace în 
țară un haos 
artificial". Din memo
randum reieșea, de 
asemenea, că I.T.T. a 

- desfășurat o vastă ac
tivitate urmărind scin
darea partidelor care-1 
sprijineau pe Allen
de ; pe de altă parte, 
compania a căutat să 
determine îndreptarea 
politicii oficiale a- 
mericane pe un făgaș 
ostil guvernului aces
tei țări.

Senatorul democrat 
Frank Church, pre
ședintele subcomitetu
lui, a declarat că in
tenționează să facă 
lumină în această a- 
facere și că nu se va 
lăsa intimidat de fap
tul că I.T.T. este una 
din cele mai mari 
companii din S.U.A. 
Intr-adevăr, „super-

in- 
ale 
A-

cu- 
me-

ale 
oficiali- 
printre 

Green, cu 
conducerii 

aceștia din

companiile 
sucursa- 
Chile să 

această 
economic

trustul" I.T.T. deține 
proprietăți în indus
triile metalurgică, con
structoare de avioane, 
navală, de armament, 
in industria hotelieră, 
în panificație. Ea po
sedă avioane, terenuri 
și căi ferate proprii, 
dispune de un corp de 
poliție și o agentură 
de spionaj, în cadrul 
companiei funcționind, 
totodată, un departa
ment de politică eco
nomică și unul de po
litică externă. Socie
tatea realizează din 
telecomunicații doar 15 
la sută din veniturile 
sale, așa că numele de 
„International Tele
phone and Telegraph" 
nici nu mai corespun
de de fapt profilului 
acestui trust. Vechiul 
nume a fost, totuși, 
păstrat pentru a 
trage cit mai 
tenția asupra 
rii activității 
domenii care 
nimic de-a 
telegrafia și nici chiar 
cu activitatea econo
mică.

I.T.T. pretinde acum 
Agenției federale a 
S.U.A., O.P.I.C. — 
care asigură investi
țiile firmelor ameri
cane în străinătate, — 
suma de 92,6 milioane 
de dolari ca urmare a 
naționalizării 
guvernul din 
în martie 
proprietăților 
O.P.I.C. refuză 
plătească I.T.T. suma 
cerută, considerînd că 
această companie a 
desfășurat o activitate 
provocatoare împotri-

va statului chilian și 
că de aceea i-au fost 
naționalizate proprie
tățile. în 
care 
rată
Church, va ajunge la 
concluzia, în urma ac
tualelor 
crete,
I.T.T.
Chile au fost de 
natură incit au justi-

cazul în 
subcomitetul, a- 
senatorul Frank

audieri se
că acțiunile 
desfășurate în 

așa

ficat hotărîrea guver
nului din Santiago de 
a-i naționaliza pro
prietățile, compania 
va pierde confruntarea 
cu O.P.I.C.

Majoritatea legisla
torilor sint de părere 
că I.T.T. luptă pentru 
o cauză pierdută, în- 
trucit faptele sint mult 
prea evidente pentru 
a putea fi negate. In-

săși citarea sa in fața 
subcomitetului senato
rial este o confirmare, 
chiar dacă, deocamda
tă implicită, a acuza
țiilor aduse trustului 
pentru încercările de 
amestec in treburile 
interne ale statului 
chilian.
C.ALEXANRROAIE
Washington, 22DIN ZGHORTA

agențiile de presă
R. D. Vietnam a stabilit rela* 

ții diplomatice cu 
Olanda.

Belgia, Italia și

a avut loc cea
a convorbirilor 
societăților de

La Phenian 
de-a cinoea rundă 
dintre delegațiile
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și
din Coreea de sud. După cum a a- 
nunfait un purtător de cuvînt al de
legației Societății de Cruce Roșie a 
R.P.D. Coreene, părțile au convenit 
ca următoarea rundă de oonvorbiri 
să înceapă la 9 mai. la Se-.il.

data intentării procesului. în anul 
1956, numărul persoanelor afectate 
de această contaminare a crescut la 
397 și a căpătat simptome specifice 
de tulburări locomotorii care i-a a- 
dus numele de „boala de la Mina
mata". Acesta este al patrulea pro
ces important din Japonia în care 
sint implicate, pe motive de po
luare, firme nipone.

a- 
puțin a- 
extinde- 
sale 
nu 

face

în 
au 
cu

de către 
Santiago, 
1971. a 

I.T.T. 
să

Zilele trecute, in lo
calitatea Zghorta, din 
nordul Libanului, unde 
se află locuința sa de 
iarnă, președintele 
republicii, Suleiman 
Frangie, a asistat la o 
demonstrație de lucru 
cu tractoarele româ
nești „Universal 445“ 
și „Universal 445-sv“, 
care au fost puse la 
dispoziția „Planului 
verde" — organism de 
stat creat in scopul 
modernizării agricul
turii și sprijinirii pro
ducătorilor agricoli. 
Dr. Malek Basbous, 
președintele „Planului 
verde", a dat explica
ții privind performan
țele și posibilitățile de 
utilizare a acestor 
tractoare pe terenurile 
plantate cu măslini, 
portocali, lămii, man
darini și viță de vie. 
La sfirșit, șeful sta
tului libanez s-a în
treținut cordial, la lo
cuința sa, cu specialiș
tii români și membri

ai ambasadei noastre, 
prezenți la demonstra
ție.
Departamentul Zghor

ta cuprinde o 
de citeva zeci de mii 
de hectare ce se în
tinde pină la poalele 
munților Libanului de 
nord. Majoritatea celor 
S0 000 de locuitori ai 
zonei se ocupă cu po
micultura. Predomi
nante sint aici live
zile de măslini, Zghor
ta puțind fi denumită, 
pe drept cuvint, și 
„rezervorul de ulei" al 
Libanului. Și mai ren
tabile sint plantațiile 
de citrice, iar pe 
pantele munților, din
colo de 1000 de metri 
altitudine, se întind li
vezi, in terase, de 
meri californieni.

Această veritabilă 
grădină a fost aleasă 
de conducerea „Planu
lui verde" pentru ex
perimentarea tractoa
relor românești pe

cîmpie

roate ți șenile de 45 
CP, care și-au dovedit 
și aici calitățile, 
demonstrațiile de 
cru din Zghorta 
asistat autoritățile 
cale, precum și 
meroși proprietari 
intreprinderi agricole 
din împrejurimi, care 
au elogiat însușirile 
tractoarelor noastre, a- 
preciind in mod deo
sebit maniabilitatea 
și mobilitatea lor prin
tre șirurile de măslini 
de pe solul pietros și 
in pante.

Demonstrația de la 
Zghorta a tehnicii 
constructorilor detrac
toare brașovene o 
constituit o nouă măr
turie a relațiilor co
merciale și de priete
nie romăno-libaneze in 
continuă dezvoltare.

La 
lu
au 
lo- 

nu- 
de

Crăciun
KONESCU

Beirut, 22

fîcord comercial mon- 
golo-englez. Pentru prlma oară 
în relațiile mongolo-engleze. la 21 
martie, la Londra, a fost semnat un 
acord comercial între cele două țări.

în capitala Libanului 3 
avut loc, joi. o reuniune a Consi
liului Ministerial al Organizației ță
rilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), convocată pentru a e- 
xamina modalitățile de compensare 
a pierderilor suferite de țările ex
portatoare de petrol, ea urinare a 
crizei monetare interoccidentale. Au 
participat delegați din Algeria. Abu 
Dhabi. Indonezia, Iran, Irak. Ku
weit. Libia, Nigeria, Qatar. Arabia 
Saudită și Venezuela. S-a decis for
marea unui grup negociator comnus 
din șefii delegațiilor din Irak, Ku
weit și Libia pentru a discuta, cu 
companiile occidentale, modalitățile 
prin care țările exportatoare de pe
trol să obțină compensații comple
te după devalorizarea dolarului a- 
merican.

Adunarea Națională a 
Parlamentului turc (Med-iiIis>a 
respins, joi, propunerea de a se 
extinde mandatul actualului preșe
dinte al Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, ca o soluție la criza declan
șată ca urmare a impasului inter
venit in scrutinul de desemnare, în 
forul suprem, a șefului statului — 
transmit agențiile Reuter și France 
Presse.

Republica Panama și Re
publica Populară Bulgaria 
au stabilit relații diplomatice — s-a 
anunțat la Ciudad de Panama.

Un tribunal din locali
tatea japoneză Kumamato 
a condamnat, marți, una dintre cele 
mai mari firme chimice ale Japo
niei — „Chisso Corp" — la o a- 
mendă de circa trei milioane de 
dolari sub acuzația că este răspun
zătoare dc otrăvirea mai multor sute 
de persoane datorită deversării u- 
nei cantități însemnate de mercur. 
In actul de acuzație se precizează 
că, datorită contaminării cu mercur, 
68 de persoane au murit in urma 
consumării peștelui din regiunea Mi
namata, in sudul Japoniei. De la

Ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan, a 
prezentat, la invitația decanu
lui Facultății de drept clin 
Rouen, o expunere consacrată 
politicii externe a României. 
Participanții la întîlnire au dat 
o înaltă apreciere poziției țării 
noastre în viața internațională, 
subliniind prestigiul de care se 
bucură președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, in lumea contempo
rană.

filunecări de pămînt. La 
21 martie, in orașul dunărean O- 
reahovo, județul Vrața. sub presiu
nea puternică a apelor subterane și 
a topirii zăpezii, au fost înregistrate 
alunecări de pămint. Ca rezultat al 
acestora, .scrie ziarul „Rabotnicesko 
Delo“, au avut de suferit fondul de 
locuințe și rețeaua de șosele. Nu au 
fost înregistrate victime omenești. 
S-au luat măsuri de deblocare a

Pînă în prezent au avut Ioc dez
baterile generale privind sarcinile și 
obiectivele științei și tehnologiei in 
cadrul celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
precum și asupra rolului important 
al științei și tehnicii în dezvoltarea 
națiunilor, temă adusă în atenția și 
preocupările Organizației Națiunilor 
Unite din inițiativa României la cea 
de-a 25-a sesiune a Adunării Gene
rale, din anul 1970.

Poziția țării noastre față de pro
blemele aflate în dezbaterea Comite
tului interguvernamental al științei 
și tehnologiei pentru dezvoltare a 
fost prezentată de prof. dr. Alexan
dru Spătaru. Vorbitorul a subliniat, 
între altele, că stabilirea opțiunilor 
politicii științei și tehnologiei face 
parte din dreptul suveran al fiecărui 
stat de a-și formula propriile stra
tegii ale dezvoltării social-economice, 
de a stabili direcțiile evoluției sale, 
în conformitate deplină cu nevoile 
și necesitățile sale imediate și de 
perspectivă și in concordanță cu 
linia generală a politicii sale. El a 
evidențiat progresele înregistrate de 
România pe tărîm științific, in ul
timii ani, referindu-se, în context, 
la importanța deosebită acordată in
tegrării invățămintului, cercetării și 
producției în accelerarea progresu
lui economic și social în țara noas
tră. în încheiere, vorbitorul a re
levat importanța cooperării interna
ționale în domeniul științei și tehno
logici pentru dezvoltarea națiunilor, 
subliniind faptul că România este 
gata să participe la un larg schimb 
de valori științifice și tehnologice în 
condiții de reciprocitate, echitabile și 
nediscriminatorii.

o b b e a a a

transmit:
drumurLlor și continuare a activității 
din intreprinderi.

Bancă polonc-vest-ger-
Hlană. ve^crea sprijinirii schim
burilor economice și a 
industriale dintre R. P. 
R. F. Germania, a fost 
acord în baza căruia s-a

colaborării 
Polonă și 

semnat un 
hotărît în

ființarea, la Frankfurt pe Main, a
unei bănci polono—vest-germane cu 
capital mixt — relatează agenția 
P.A.P.

GENERAM! SUHARTO
RAMINE PREȘEDINTE

AL INDONEZIEI
DJAKARTA 22 (Agerpres). — Ge

neralul Suharto a fost ales joi, în 
unanimitate, președinte al Indoneziei 
pentru încă o perioadă de cinci ani 
de către Adunarea Consultativă 
Populară — parlamentul țării — re
latează agențiile United Press Inter
national, Reuter și France Presse.

Ministrul de stat al economiei și 
finanțelor, Hamengku Buwono, a 
fost ales, de asemenea, în unanimi
tate, in postul de vicepreședinte.

ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — într-un mesaj adresat cu prilejul 
Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, secretarul ge
neral al Organizației Unității Africane (O.U.A.), Nzo Ekhangaki, a lansat 
un apel pentru intensificarea sprijinului acordat luptei desfășurate de pă
turi largi ale populației negre din Republica Sud-Africană împotriva opri
mării rasiale. In fotografie : cu prilejul aceleiași zile, la Nairobi, capi
tala Kenyei, a avut loc o mare manifestație de masă împotriva politicii 
de apartheid promovată de autoritățile Republicii Sud-Africane.
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