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ÎN ZIARUL DE AZI:

© Din instanța în 
fața opiniei pu
blice

© Faptul divers
@ Pe scurt, din țară
© Sport
© Noi file la dosa

rul „decolonizării 
petrolului"

BUNUL MERS AL 
iNSĂMlNȚĂRILOR 
DE PRIMĂVARĂ

Au luat sfîrșit lucrările celei de-a IX-a Conferințe

a

DEPINDE DE RITMUL 
EVACUĂRII APELOR 
la realizarea, In cel mai scurt timp, a acestei 
obiectiv trebuie mobilizate toate tortele

De la Comisia centrală de prevenire a inundațiilor, aflăm că topirea cantităților mari de, zăpadă a dus la creșterea în suprafață a bălților1 și la ridicarea nivelului apelor freatice, în general, cu 0.20 m pînă Ia 2 m. O pante din apa rezultată a alimentat și rîurile din Muntenia și Moldova. Debitele unor rîuri s-au mărit, atingi,nd și depășind, în unele zone, valorile cotelor de atenție și inundație. întrucît stratul de zăpadă din zona de șes și de deal a Munteniei este pe cale de dispariție, nu se mai prevăd creșteri importante ale debitului riurilor din sudul țării. Posibilități de creștere a debitelor de apă prezintă rîurile Argeș și afluenții săi, Ialomița, Prahova și Teleajenul, care izvorăsc din munți, unde topirea zăpezii va continua. In Moldova. a crescut nivelul apelor pe rîurile Jijia, Bahlui și afluenții' lor. Pe Șiret, Prut și Moldova, creșterile sînt, în general, lente, și pentru etapa actuală nu ridică probleme deosebite. Avîndu-se în vedere creșterea temperaturii în această zonă, se apreciază că în Moldova nivelul riurilor va urca.La o ședință care a avut loc la

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, analizî.ndu-se aspectele legate de desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară, s-a stabilit ca, pe lingă acțiunile de masă care trebuie să se desfășoare acum în vederea evacuării apelor, să înceapă neîntârziat lucrările de pregătire a terenului și semănat. în vestul Transilvaniei, temperatura solului la adincimea de 5 cm a ajuns la 7 grade, în Oltenia la 6 grade, iar pămintul continuă să se încălzească dinspre vest spre est. De aceea, trebuie intensificate toate lucrările specifice a- cestui sezon, îndeosebi însămînța- rea și plantarea legumelor. Întru- cît mai există de arat o suprafață de circa un milion de hectare, pe măsură ce terenul permite, utilajele să fie concentrate la pregătirea solului, ținîndu-se seama de recomandările stațiunilor experimentale din fiecare zonă. Datoria organelor și organizațiilor de partid este de a antrena pe toți oamenii muncii din agricultură să participe la amplele acțiuni care se desfășoară în aceste zile în vederea evacuării apelor, pregătirii terenului și semănatului.
REPORTERII SI CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT 
DIN JUDEȚELE ■. TELEORMAN, VRANCEA, ARGEȘ, IALO

MIȚA, SATU-MARE, TIMIȘ

@ 0 cifră care arată cît de puternică și bine 
organizată trebuie să fie această bătălie: 
numai în județul Teleorman sint de arat 
încă 91000 ha afectate de inundația lentă

0 Se sapă canale și rigole pe sute de kilometri 
® Și de această dată se face puternic simțit 

sprijinul ostașilor
© în vestul țării se ară și se seamănă intens

(ÎN PAGINA A Ill-A)

Angajamentul solemn al studențimii: 
SLUJIREA FĂRĂ PREGET 

A PATRIEI Șl PARTIDULUI 

COMUNIST
SCRISOAREA ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

întrunită în atmosfera de muncă însuflețită a întregului popor pentru înfăptuirea hotărîriior Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a sarcinilor de plan pe anul 1973 — an hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului inainte de termen — ce-a de-a IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, des- fășurîndu-și lucrările in lumina prețioaselor indicații cuprinse în vibranta dumneavoastră cuvîntare rostită la deschiderea forumului studențimii, a analizat, în spirit comunist, exigent. întreaga activitate a organizației noastre și a stabilit sarcinile de viitor, organic legate de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Conferința a reafirmat, intr-o unanimă adeziune de inimi și conștiințe, atașamentul total al studențimii la. politica internă și externă, marxist-leriiniștă, a Parii-... fiului Comunist Român, care întruchipează cele mai înalte idealuri și aspirații ale comuniștilor, voința întregului popor, politică închinată înfloririi multilaterale a patriei, cauzei si-'.alismulhi, păcii și progresului social in întreaga lume.Dînd glas sentimentelor profunde pe care le nutrește întregul tineret universitar, într-o manifestare de puternic entuziasm, conferința noastră a exprimat dragostea fierbinte și înalta prețuire .față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru grija stăruitoare pe care o manifestați față de modernizarea școlii superioare, pentru unirea sa organică cu producția și știința, pentru îndrumarea statornică a întregii activități a asociațiilor studenților comuniști și pregătirea temeinică pentru profesie și viață a viitorilor specialiști.Stabilind, în spiritul hotărîriior partidului și al prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat în conferința noastră, direcțiile și sarcinile asociațiilor studenților comuniști, conferința a adoptat un program concret de acțiune îndreptat spre integrarea Și mai activă a întregii studențimi în viața economică și so- cial-politică a patriei, spre formarea și afirmarea fiecărui student ca militant activ în înfăptuirea neabătută a vastei opere de edificare a României socialiste.Sintem hotăriți să răspundem grijii și dragostei cu care sîntem înconjurați de partid, de clasa muncitoare și de întregul popor, printr-un efort continuu, responsabil, de a ne ridica permanent nivelul pregătirii de specialitate și politice, prin activitatea efectivă in atelierele-școală, în fabrici și uzine, pe marile platforme industriale, în unități agricole, în școli și instituții cultural-sociale, să facem din întreaga noastră muncă și comportare dovada supremă a conștiinței de fii credincioși ai patriei noastre socialiste, să ne consacram întreaga energie și capacitate de muncă creșterii bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru, viitorului comunist al României.Asociațiile vor milita pentru cultivarea in rîndurile tuturor studenților a sentimentelor de profund patrio

tism socialist, de prețuire a glorioaselor tradiții revoluționare ale clasei muncitoare și partidului, a realizărilor istorice obținute de poporul nostru în anii construcției socialismului, a devotamentului față de Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului — a spiritului de dăruire și abnegație cu care trebuie să slujească interesele și aspirațiile națiunii noastre socialiste.în numele tuturor studenților — români, maghiari, germani și de alte naționalități — delegații la cea de-a IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România încredințează conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, că hotărîrea lor de a murei fără preget, de a acționa permanent in spiritul Normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, care au fost încorporate organic în Statutul organizației noastre comuniste, va primi pretutindeni acoperire prin fapte, că promoțiile pregătite de școala KUijșrlșâră românească; pe baza principiilor materialismului dialectic și istoric, a celor mai inaintâte ®u- ceriri ale științei și tehnicii contemporane, vor îndeplini cu dăruire și competență sarcinile majore ce le revin în procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.îndeplinind năzuința tuturor studenților de afirmare și mai puternică în întreaga lor activitate soeial-poli- tică'a spiritului revoluționar, conferința a adoptat in unanimitate hotărîrea ca organizația noastră să se numească de acum înainte Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, denumire care dă expresie menirii organizației noastre și angajamentului nostru ferm de a ne consacra toată energia înfăptuirii idealurilor partidului și poporului — făurirea viitorului comunist al României.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu fermitate revoluționară în vederea îmbunătățirii continue a stilului și metodelor de muncă ale asociațiilor studenților comuniști, a transformării lor în adevărate colective de muncă și de luptă pentru formarea și educarea comunistă a tuturor studenților, făcînd astfel să crească necontenit contribuția organizației noastre comuniste la înfăptuirea sarcinilor puse de partid în fața învățământului superior.Făgăduim, Iuînd pildă și tărie din munca neobosită, pătrunsă de un însuflcțitor patriotism, a partidului comuniștilor, a dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim la înălțimea răspunderii pe care ne-au incredințat-o partidul și poporul, să răspundem cu entuziasm revoluționar și dăruire patriotică chemării ce ne-ați adresat-o în conferință, să slujim izl de zi, fără preget, toată viața, patria, poporul, partidul, comunismul.
CONFERINȚA A IX-A A UNIUNII 

ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI 
DIN ROMÂNIA

UNIVERSALITATEA 
LITERATURIIO literatură nu poate trăi singură, hrănindu-se numai din ea însăși. Literaturile încă de la începutul lor — si mai a- les la începutul lor — se dezvoltă intr-o strîn- să dependentă reciprocă. Infiltrațiile și influențele de tot felul, în ce privește forma, spiritul, motivele împrospătează mereu fondul național al u- nei literaturi. Dar numai o literatură puternică și bogată primește influențele cu simpatie, pentru că nu se teme că acestea o vor copleși și îi vor răpi originalitatea (lucru care este încă și mai adevărat cînfi este'vorba de un singur scriitor).Valoarea unei literaturi 

se măsoară în bună parte și prin capacitatea ei de răspîndire dincolo de granițele poporului care i-a dat naștere. Cu cit este mai comunicabilă cu atât ea este mai general umană și. d-eci. ma.i durabilă. O literatură cu circulație strictă are toate șansele să nu se ridice prea mult deasupra . nivelului folcloristic.Iată de ce proba traducerii este foarte importantă (bineînțeles că nu e singura și nu e întotdeauna aplicabilă) cînd este vorba să se determine valoarea unei opere literare. De la aceas- v - ---------------

tă probă trebuie eliminată tocmai o literatură care este mai ușor traductibilă : literatura distractivă . superficială (pe care n-o disprețuiesc deloc. convins cum sint că orice literatură trebuie să fie distractivă și că poate fi distractivă chiar cînd este adincă : această literatură superficială cind e bine scrisă își îndeplinește cu onorabilitate scopul ei). Literatu-

vederea nevoii generale de distracție și este destinată de la început traficului literar internațional. Valoarea ei este hotărâtă de calitatea nevoii pe care o satisface și de intensitatea emoției pe care o dă. emoție care de obicei nu se prelungește dincolo de ultima pagină a cărții.Pentru ca să reziste cu succes la proba traducerii și să devină astfel valoare
Consemnări de Al. PHILIPPIDE

ra distractivă, în înte-lesul curent al cuvîntu- lui, este de obicei legată de moda zilei, de gustul trecător al clipei. De aici enorma ei producție, mereu înnoită în detaliu o- dată cu schimbările modei. cu trecerea vremii. Este o literatură de pe o zi pe alta, in care arta literară este redusă Ia minimum. Ea corespunde, fără îndoială, unei nevoi de distracție sau de destindere, poate chiar de minimală emoție, nevoie vastă și variată in manifestările ei. ca omenirea însăși. Astfel de literatură nu are nici un motiv să sufere proba traducerii, deoarece ea este fabricată tocmai în

literară internațională, o operă literară trebuie să exprime adîncul fond o- menesc. Aceasta se in- timplă foarte des și cu precădere cu opere literare care poartă pecetea unui temperament național. Ce poate fi mai englez decît atmosfera, tonul, mediul, stilul, firea profundă a romanelor lui Dickens ? Și totuși, cit de adine omenești — o- menești pur și simplu — sint și David Copperfield și Oliver Twist și chiar caricaturalul domn Pic- wick ! Ce poate fi mai românesc decît mediul, lumea personajelor lui Creangă ? Exemplele se pot înmulți.

Schimbul literar international este stimulat de înmulțirea mijloacelor de transport și de ușurarea comunicațiilor materiale. Schimbul literar a contribuit, într-o mare măsură, la formarea literaturilor naționale. Autarhia literară este imposibilă. O literatură se dezvoltă evident pe bază autohtonă, dar trăiește în bună parte din influențe și din schimb. De ce aceste considerații ? Mai întii pentru a arăta un fapt cultural demn de întreaga atenție : apariția a numeroase și importante cărți din literatura lumii în românește — dovadă a conștiinței adinei că circulația internațională a valorilor este ‘o cerință a progresului spiritual. De asemenea, pentru a atrage atenția asupra îndatoririi ca în alegerea cărților ce urmează a fi traduse să se aplice permanent criteriul de valoare pe baza unei selecții riguroase, ca opțiunile făcute să se îndrepte — așa cum se în- timplă adesea — către literatura de cea mai înaltă calitate — literară și etică. în sfîrșit, pentru a formula încă o dată cerința de a se acționa cu mai multă pricepere și eficacitate pentru popularizarea literaturii noastre în lume.

Hărnicia și măiestria colectivului Uzinei mecanice din Cîmpulung-Muscel au transformat marca „ARO" într-o marcă de prestigiu mondial. Aici, în hala de montaj (în fotografie) a uzinei prind contur viitoarele autoturisme de teren

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita tovarășului 

Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania 

în Republica Socialistă România
La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spațita, a efectuat, la mijlocul lunii martie a.c., o vizită de prietenie in Republica Socialistă România.Cu acest prilej, între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au avut loc întâlniri care s-au desfășurat în spiritul tradiționalei solidarități și al prieteniei militante șțațqrnioite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania. ■în cadrul convorbirilor au avut loc o informare reciprocă asupra activității celor două partide frățești, un schimb de opinii privind unele probleme ale vieții politice internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești. Reprezentanții celor două partide au confirmat pozițiile și aprecierile cuprinse in comunicatul comun semnat în septembrie 1971 si in comunicatul adoptat în mai 1972.Cei doi conducători de partid și-au exprimat profunda satisfacție pentru extinderea și întărirea continuă a legăturilor de prietenie internaționalis- tă și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania și au reînnoit hotărîrea de a le dezvolta și în viitor prin intensificarea contactelor,

a schimburilor1 de vederi, de informații și de experiență.în numele comuniștilor români,,al oamenilor muncii din Republica Socialistă România, tovarășul Nidolăe Ceaușescu a reafirmat atașamehtul, solidaritatea internaționallstă | și sprijinul deplin față de lupta dirză, consecventă și plină de sacrificii a Partidului Comunist din Spania, a celorlalte forțe democratice, progre- siște și patriotice pentru realizarea aspirațiilor de libertate și dreptate socială ale poporului spaniol, pentru o iSpanie democrată și prosperă, pentru triumful idealurilor socialismului și păcii. Oamenii muncii din România sînt solidari cu -Marcelino Camacho și ceilalți conducători ai muncitorilor, apărători ai libertăților sindicale, cu celelalte victime ale represiunii' politice și sociale din Spania.-Partidul Comunist din Spania constată cu satisfacție succesele remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist, în construirea societății socialiste multilateral, dezvoltate, ritmul înalt de dezvoltare a economiei naționale, eforturile penitriu realizarea planului cincinal înainte de termen. El este sigur că toate acestea se vor reflecta in creșterea continuă a nivelului de
(Continuare în pag. a V-a)

ÎN DEZBATERE PUBLICA:

• Proiectul Legii privind dezvoltarea construcției 
de locuințe și proiectul Legii privind administra
rea fondului locativ

® Proiectul Legii cu privire la înființarea, organiza
rea și funcționarea Curții Superioare de Control 
Financiar (în pagina a ii-a)

Se acționează intens, cu operativitate, pentru realizarea

noilor structuri ale unităților economice

CADRELE TEHNICE
TREC LA TEHNICĂîn prezent se desfășoară o susținută muncă organizatorică pentru aplicarea operativă a normelor unitare de structură pentru unitățile economice, potrivit recentului Decret al Consiliului de Stat, menite să asigure simplificarea organizării centralelor industriale, raționalizarea aparatului de conducere, organizarea judicioasă a unităților de producție și concepție, a compartimen

telor funcționale din structura organizatorică a întreprinderilor și centralelor industriale. în strînsă legătură cu aplicarea acestor măsuri se urmărește deplasarea unui mare număr de cadre tehnico-lnginerești, de specialiști cu înaltă calificare — angajați pînă acum în lucrări administrative — spre activități direct și efectiv productive, în conducerea nemijlocită a proceselor de produc

ție, în sectoarele de concepție, de proiectare și cercetare din unitățile economice.Prezenți la Centrala industrială de autovehicule, tractoare și mașini agricole din Brașov și Centrala industrială de fire și fibre chimice din Săvinești, corespondenții noștri au avut ample convorbiri cu factori de conducere din aceste organisme economice.
DIRECTORUL GENERAL AL CENTRALEI INDUSTRIALE DE AUTOVEHICULE, TRACTOARE 

Șl MAȘINI AGRICOLE BRAȘOV:

„Practica dovedește valoarea și oportunitatea 
prevederilor Decretului Consiliului de Stat" 

DIRECTORUL GENERAL 'AL CENTRALEI INDUSTRIALE DE FIRE Șl FIBRE CHIMICE 
SĂVINEȘTI :

„Avantaje evidente pentru producție, 
pentru specialiști, pentru întreaga societate" 

Citiți interviurile în pag. a lll-a
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I Un elicopter
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

pentru Văleni
Internată la spitalul din Vă

lenii de Munte (Prahova), pa
cienta Georgeta Manole se gă
sea intr-o situație gravă. Salva
rea depindea de o transfuzie 
rapidă. Spitalul nu dispunea 
însă de cantitatea necesară de 
singe, iar drumurile, înfundate 
de zăpadă, împiedicau un trans
port grabnic de la alte unități 
spitalicești. Singura soluție era 
intervenția Aviasanului. Recep- 
ționihd apelul, elicopterul „A- 
louette 3“ a decolat de îndată, 
transportînd în timp record can
titatea /Ie singe solicitată, grație 
căreia pacienta a putut primi 
îngrijirile necesare.„Auto- experiență"în timp ce trecea prin satul Dlpșa (Bistrița-Năsăud), autovehiculul 21-SM-557 a intrat în- tr-un șanț și s-a avariat. La prima vedere inexplicabil, accidentul (după cum s-a stabilit în urma cercetărilor efectuate) nu putea fi evitat. Șoferul Petru Silaghi încercase să-l mențină pe șosea, dar i-a fost imposibil: in plină viteză, a constatat că i se defectase bara de direcție. De adăugat că autovehiculul era proprietatea... Uzinei de reparații auto din Satu-Mare ! Acum poate, după o asemenea... autoexpe- riență, îl va repara (și nu numai pe acesta !) așa cum se cuvine.,,Ghinionul" din tram-valul 13

Ștefan Nedelcea, de la între
prinderea „Ascensorul", a urcat 
în stare de beție într-una din 
zilele trecute în tramvaiul 13. A început să-l insulte pe cetă
țenii din jur. Și la un moment 
dat a scos un pietroi (de care 
nu mai știa nici el cum i se 
„rătăcise" în buzunar) și a tre
cut la amenințări atit de violen
te incit a fost necesară „debar
carea" sa la circumscripția de 
iniliți’d.' Dezmeticit abia în fața 
instanței de judecată, Ș. N. și-a 

' acuzind,
cum

recunoscut faptele, 
din plin, „ghinionul". Dar 
„ghinionul" și-l făcuse el 
suși, prin comportamentul 
mintit, Ș. N. s-a ales cu 
luni de închisoare.Călătorii penaleAna Roman din București, strada Țepeș Vodă nr. 130, era veșnic călătoare. Cum poposea într-o localitate, începea să-și caute o gazdă „numai pentru o noapte". Și îndată ce o găsea, începea să povestească : „Am venit la fata mea, care abia a terminat facultatea..." Povestea era însoțită, de la caz la caz, șl de o poză. A doua zi însă, călătoarea nu mai era nicăieri. Dispărea cu tot ce i se părea mai de preț prin casă. într-una din zile, îi oferise adăpost o familie din Călărași. Dar, pe cînd A. R. spunea ce vînturi o aduseseră pe acolo, o tînără s-a gindit că n-ar fi rău să asculte „povestea" ei și organele de miliție. întîlnirea a fost o veritabilă surpriză. A. R. era- căutată .călătorie" si- jude-de zor. Pentru o „i gură spre... instanța de cată.Auau văzutau uitat! |SI...»în cadrul cooperativei agricole din Breznița de Motru (Mehedinți) a fost construită o puierniță. La un moment dat, cineva a sesizat că instalația e- lectrică a acesteia nu este corespunzătoare. Conducerea cooperativei a trimis trei oameni la o altă unitate din județ să vadă la ce distanță se montează becurile de plafonul unei a- semenea construcții. Cei trei au fost, au văzut, s-au întors și... au uitat ce aveau de făcut. într-o noapte s-au trezit cu pu- iernița în flăcări. Toți puii pregătiți pentru vinzare au prefăcuți în scrum. Paguba ridică la aproape 300 000 Acum vinovății sînt buni plată.Dupâ „vînătoare"Zilele trecute. Constantin Pasăre, din întorsura Buzăului, Milu Augustin și loan Ionescu, din Vama Buzăului, s-au hotărît (spun ei) să facă o plimbare prin pădure. Dar, cum erau și vînători, au luat cu ei și cîte o armă. Au dat peste un mistreț care se afla împotmolit în zăpadă. Deși in perioadă interzisă și fără autorizație, Constantin Pasăre l-a luat la ochi, apoi l-a împărțit frățește cu ceilalți. Fapta lor a fost însă descoperită curînd. Prima măsură : anularea permiselor și confiscarea armelor de vinătoare.Rubrică redactată de 

Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînieii*’

Proiectul Legii privind dezvoltarea 
construcției de locuințe $1 proiectid Legii

In proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe consider necesar să se prevadă criterii mai clare care să stea la baza normelor pentru determinarea prețului de vînzare a locuințelor de stat (norme a căror stabilire revine Consiliului de Miniștri). Prețul să se stabilească ținîndu-se seama și de valoarea devizului după care s-a construit, cota de amortizare recuperată, terenul aferent (curte, grădină), zona geografică în care sînt situate etc. Din comisiile ce se vor ocupa cu evaluările acestor locuințe propun să facă parte un vicepreședinte al consiliului popular (municipal, orășenesc, comunal), un magistrat, șeful circumscripției financiare, un inginer constructor, deputați și un număr de comuniști din cartier.
Pavel COZMA întreprinderea construcfii-m Cluj

SLa cap. VII din proiectul privind administrarea fondului tiv propun introducerea^unui nou, care să cuprindă; în esență, următoarele : cei care, la data apariției prezentei legi, ocupă locuințe construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice — dar nu mai sînt salariații acestor unități — pot rămine în continuare în asemenea locuințe dacă contractul de muncă nu s-a desfăcut din vina lor.

unei locuințe corespunzătoare, cu condiția ca la mutarea in noua locuință să pună Ia dispoziția statului vechiul apartament, pentru a fi valorificat, potrivit ordinii de prioritate stabilită la art. 13.
Ing. Alexandru 
TEODORESCU Ploiești

iontaj
Legii loca- text

Sîrbu SAVATrustul de construcții, Craiova
Avlnd care pot structura , .cap. II din proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe să se introducă încă un articol, in care să se prevadă : cetățenii a c.ă- ror structură familială s-a modificat după' ce au beneficiat de credite pentru construirea unei locuințe pot primi noi credite pentru construcția

in vedere schimbările interveni pe parcurs în unei familii, propun ca la

Propun ca art. 64 din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ să prevadă un termen bine limitat in timp, în care comitetele executive ale consiliilor populare să pună la dispoziția chiriașului spațiul necesar pentru ca acesta să poată elibera apartamentul proprietarului sau părți, din acest apartament.
' Ing. Dan NEGREA Strada Olteniței nr. 19, Brașov

Art. 8 din proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe propun să fie completat cu următorul alineat : se interzice „munca la domiciliu" în apartamentele din blocuri, pentru acele activități care constituie surse de poluare, sub toate formele, a mediului înconjurător.
Ing. pensionar 
Dumitru BALTAG Intrarea Ion Șulea nr. 16, București

OLa art. 8 din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ ar fi indicat, poate, să se stipuleze ca, în fondul locativ de stat special, să fie cuprins și spațiu destinat a fi repartizat — în condițiile' legii de față — chiriașilor din locuințele potrivit punînd tarilor.
proprietate particulară, care, art. 64, trebuie să se mute, spațiul la dispoziția proprie-
Teodor B-dul Gh. București CĂLUGĂRI.)Dimitrov 140,

proiectul Legii construcției deLa art. 32 din privind dezvoltarea locuințe propun să se adauge un a- lineat in care să se prevadă atribuțiile comisiei de recepție și componența sa. După părerea mea este necesar ca din aceste comisii să facă parte, pe perioada recepției, și un specialist din domeniul construcțiilor propus de beneficiarii apartamentelor.
Nlcolae DAVIDStrada Retezat nr. 40,Caransebeș

La art. 17 din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ se prevede că locatarul principali are dreptul să subînchirieze o ■ parte din suprafața locativă ce nu constituie spațiu disponibil. în continuare, Ia lit a din același articol se precizează însă că subînchirierea se face persoanelor stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare și, bineînțeles, la tarifele legale. în asemenea condiții, cînd locatarul principal este obligat să primească pe cine îi plasează comitetul executiv, fără acordul său. subînchirierea nu va mai avea loc. Firește, sînt împotriva subînchirie- rii la prețuri de speculă. Nu putem impune insă ca în intimitatea vieții unei ■ familii să se introducă o persoană, fără consimțămmtul acesteia. De aceea, consider necesar să se adauge, la textul respectiv, formularea : „cu oonsimțămîntul locatarului principal".
Petre BOGDANSinaia

EUîn textul art. 84 din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ propun să se prevadă că, locuințele puse la dispoziție de proprietari chiriașilor lor, în care a- ceștia urmează să se mute, să fie corespunzătoare din punct de vedere al normei locative si gradu- ' lui de confort.
Ion DUMITRESCUBucurești

Dacă avem în vedere importanța deosebită ce trebuie acordată problemelor legate de echilibrarea balanței de plăți externe, de asigurarea echilibrului financiar, monetar și valutar, consider că prevederile art. 4, lit. e, din proiect ar putea să fie lărgite, în sensul că atribuțiile de control ale Curții Superioare de Control Financiar in domeniul operațiunilor cu străinătatea, aprobate de Consiliul de Miniștri sau de organele de conducere ale ministerelor, să nu se refere numai la operațiunile de import-export, ci, în general. Ia toate acelea din care derivă drepturi sau obligații în valută.Proiectul de lege nu cuprinde calea de urmat atunci cînd cadrele cu funcții de conducere prevăzute luarea. pentru tate in teriale blocat conformitate cu prevederile art. 10, lit. e, din proiect. în această privință, consider că proiectul trebuie completat, avîndu-se in vedere soluționarea problemei tot pe calea ju- risdicționaiă, în sensul că dacă persoanelor respective li se aplică, in condițiile legii, amenzi pentru abaterile săvîrșite, sumele blocate să fie reținute pentru acoperirea acestor amenzi.' Aș vrea să relev, .totodată, faptul că prevederile'art. 39 din proiect, potrivit cărora președintele Curții reprezintă Curtea Superioară' de Control Financiar în relațiile internaționale, vor crea posibilitatea ca și țara noastră să-și aducă o contribuție activă la dezbaterea si soluționarea, pe plan mondial, a problemelor ce preocupă instituțiile superioare de control ale finanțelor publice.
Iile OPRESCUinspector genera!în Ministerul Fihanfelor

la art. 8, lit. a, nu asigură măsurilor corespunzătoare înlăturarea abaterilor consta- gospodărirea mijloacelor ma- și bănești, pentru care li s-au unele drepturi de salariu, în

AsupraLege cu conținutului proiectului de privire la intentarea, or-

ganizarea și funcționarea Curții Superioare de Control Financiar am formulat anumite propuneri, pe care le-.am adus la cunoștința organelor în drept. Revin, de această dată, cu unele noi propuneri.Art. 4, lit. f, se încheie cu următorul text : ......în domeniul! planificării financiare, valutare și a creditelor și al realizării prevederilor planurilor de credite și de casă". Pentru ca, atit in domeniul planificării, cit și in al execuției, sfera controlului să fie aceeași, propun următorul text : „...în domeniul elaborării și executării planurilor valutare, de oredite șiArt. 8 prevede atribuțiile jurisdicțio- nale ale Curții! Cred că ar fi Indicat ca acest articol să fie scindat in două, arătîndu-se în prima atribuțiile in calitate de primă instanță, iar în cea de-a doua — atribuțiile în calitate de instanță de recurs. Art. 10 (drepturile Curții), lit. a, partea finală prevede : ..... să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității economice și financiare". Cred că acest text ar putea lipsi, întru- cît nu este nevoie de o prevedere legală' pentru a avea dreptul de a face propuneri. Dacă se consideră totuși necesar acest text, atunci ar fi indicat să apară ca alineat distinct, întrucit nu se leagă cu prima parte. Art. 17 prevede că actele de control se semnează (poate ar fi mai bine se „contrasemnează") de către diferite organe, în funcție de persoana care a aprobat operațiunile de verificare. Ar trebui precizat dacă cel care contrasemnează aratul de control este nevoie să fie aceeași persoană care a aprobat operațiunile verificate, sau o alta de același rang, ori o persoană cu rang superior.în legătură cu denumirea funcțiilor, mă asociez unor păreri exprimate in paginile „Scînteii". in legătură cu găsirea unui alt termen decît cel de „procuror" ; este adevărat că în organizarea fostei Curți de Conturi au existat procurori ; ar-

gumentele de ordin constituțional invocate de tov. G. Dan mi se par insă hotărîtoare ; eventual, s-ar putea folosi expresia „minister public", în ceea ce privește organele ce vor exeroiita funcția jurisdicțională, consider însă că este necesar să se mențină denumirea de „magistrati".
Alexandru SESANBucurești

&

financiare, de casă". ra tit teace
în cap. III se stabilește procedu- de exercitare a atribuțiilor a- în ceea ce privește activita- de control, cit și în ceea privește activitatea de jurisdicție. Cu privire la reglementarea activității de jurisdicție consider că redactarea art. 22, alin. 2, nu este destul de clară, lăsînd să se înțeleagă că, la judecarea ticiparea procurorului condiționată de lipsa ză, dacă au fost legal insă de părere că participarea procurorului Curții este obligatorie Ia judecarea tuturor cauzelor și, de aceea, propunem ca pentru claritate textul să fie redactat astfel i „Judecarea se va face în prezenta celor In cauză sau în lipsa lor. dacă au fost legal citați, precum șl cu procurorului Curții".Deși prin art. 28 se dispozițiile referitoare jurisdicționailă a Curții

cauzelor, par- Curtii este celor in cau- citați. Sintem

participareaprecizează că la activitatea se completează cu prevederile Codului de procedură penală, ale legislației muncii, precum și cu orice alte dispoziții legale, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune astfel, considerăm că ar trebui totuși prevăzut expres în lege modul de exercitare a dreptului de apărare, garantat prin Constituție, a celor care urmează a fi judecați de acest for, atît sub aspectul posibilității de a folosi toate mijloacele legale pentru apărarea drepturilor, tn cazul că este cunoscător al legii, cit și pentru apărare sau reprezentare.
Constantin CATUȚjurist, București
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IlI-a pena- dă cuvîntul
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Că l-a pentru nimic, au ve-

Dragomi- oricine să facă
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obraz !...

Hermes" — un nou și modern complex comercial ai Clujului, situat în microraionul IV din cartierul Gheorghieni Foto : M. Andreescu
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După ce că
Vi-am păzit să 

fure, n-au 
avut nici

Pe la sfirșitul anului trecut, o autobasculantă cu număr de Timiș gonea pe ulițele comunei Cenad : ba se ducea, ba se-ntor- cea. Totuși, poate n-ar fi atras atit mirarea sătenilor dacă, în goana ei, mașina n-ar fi lăsat in urmă lungi trîmbe de praf. S-au uitat oamenii mai atent, au luat în, mină cite un pumn de praf și. cuprinși de îngrijorare, au început să-i facă semne disperate șoferului să oprească. Fiindcă praful împrăștiat cu dărnicie pe șosea nu era nicidecum o pulbere ca toate pulberile.— Omule, ți s-a defectat ceva la mașină și pierzi pe drum bunătate de ciment — i-au zis niște localnici mai săritori. îți putem fi de folos cu ceva ?— Ptiu, drace 1 Am vărsat cimentu-n drum. N-am nevoie de nimic, vedeți-vă de treabă — făcu șoferul mînios. Cîtă pierdere de timp... trebuie să mă întorc după altul 1.Ceea ce Stana Octavian a și făcut. împreună cu colegul lui de breaslă Vincrsar Cornel. S-au întors la Șantierul 4-construc- ții industriale din Sinnicolau-Mare și au încărcat iarăși ciment. De data asta, ca să nu dea din nou de vroun „necaz", au luat saci : 883 kg. După care au pornit-o în viteză tot spre Cenad. Firește, de data

La Fărăoani, cel Mare și în mune din județul Bacău au fost înființate noi unități industriale și prestatoare de servicii ale cooperației de consum. In prezent, în județ funcționează a- proape 600 de secții și ateliere — de croitorie, cizmărie, tricotaje, tîmplărie, de reparat aparate de radio, televizoare și obiecte de uz casnic etc. Secțiile și atelierele cooperației de consum își aduc contribuția la completarea fondului de marfă pentru . unitățile comerciale. De la începutul acestui ăn și pînă acum, unitățile de prezentare și desfacere ale cooperației de consum au pus la dispoziția populației un mare număr de articole casnic, tri-

Cleja, Ștefan alte sate și co- cotaje, confecții, încălțăminte, mobilă, articole. de artizanat etc. Pentru sporirea continuă a producției, Uniunea județeană a cooperației de consum a construit noi micro- complexe în comunele Răcă- ciuni și Podul Turcului, iar la Ardeoani, Dămienești, Helegiu și Ghimeș-Făget a dat în folosință noi hale modern utilate, în acest an se va obține o producție cu 19 la sută mai mare față de cea realizată în 1972. Tovarășul Constantin Anton, director în cadrul uniunii județene a cooperativelor de consum, ne spunea că pînă la sfirșitul acestui an vor fi înființate 100 de noi unități industriale și prestatoare de servicii.

asta — nici urmă de praf. Dar niște „urme tot rămăseseră : la șantier....Judecătoria Timișoara. Dosarul 841/1973. Inculpați : Stana Ootavian și Vinersar Cornel. Dar nu pentru neglijență sau pentru pierderea cimentului, cum vă închipuiți. Pentru furt și pentru că... n-au fost „oameni de ouvinit". Cînd au încărcat prima mașină de ciment au avut nevoie de ajutor și i-au promis 100 de lei paznicului Oprea Merloiu ca să-1 ajute. Om săritor, paznicul s-a opintit în lopată, a tras și cu urechea să nu vină careva, dar cei naibii, i-au tras clapa !Nici el, Merloiu, nu s-a lăsat, blestemat să nu găsească Client! cimentul furat, asta n-ar fi fost și-așa îl pierduseră pe drum. Cînd niit însă și a doua oară să fure și tot fără sutarul promis, paznicul n-a mai răbdat afrontul și i-a dat în vileag. Așa, ca să știe altă dată ce-nseamnă să n-ai obraz !Acum s-au regăsit toți trei unde nu speraseră...l

„primă de 
încurajare"

Cititorii rubricii noastre de săptămâna trecută iși amintesc probabil de una din secvențele „Din caietul grefierului'' forată pledoarie avocățească in „închiderii dosarului", a acordării ..prime de încurajare" unui., cetat pentru venituri ilicite să găsească drumul cel drept, „să se apuce de muncă cinstită"Toma Vasile din nr. 35, nu putuse unor bunuri in Cîștiguri — cîștiguri, tuieli, dar parcă prea era mare disproporția : „Dacia 1100", mobilier „subțire"...
etc.București, str. Loviștef justifica proveniența valoare de 60 000 Iei. cheltuieli — chel-

Toma V., mai mult fără, Ocupație, nevasta așișderea (ba, altele, și cu o condamnare practicarea unor îndeletniciri te de prevestirea „norocului" contra-cost).Faptul poate n-ar fi reținut pentru a doua oară atenția acestei rubrici dacă evoluția cazului n-ar fi scos la iveală un supliment : încercînd să iasă basma curată și să inducă în eroare instanța, Toma V. a ținut morțiș să i se 1a in calcul și o adeverință care să-i ușureze situația cu 19 675 lei. Numai că hărtiuța cu pricina s-a dovedit a fi binișor măsluită tocmai în părțile... esențiale. Curios, proprietarul ei nu știe nimic. Habar n-are cine ar fi putut s-o măsluiască.După cum se vede, 1 s-a spulberat cu totul speranța într-o ..primă de încurajare" și in „închiderea dosarului".

la cooperativa de consum rești-Ilfov. Păi nu poate ______  _________economii, dacă are chef ? Așa am făcut și eu. Mai ales că nici nu fumez. Gîndiți-vă și dumneavoastră, orice om care nu fumează face o economie de cel puțin două sute de lei pe lună. Iar eu n-am dat niciodată banii pe țigări...Pledoaria lui Toader cel econom n-a reușit să impresioneze instanța. Ca atare, va sta la închisoare cinci ani : pentru cei 18 700 lei luați drept mită, pentru fals în declarații, pentru participarea la infracțiune și păgubirea cooperativei...în rest, fostul contabil-șef n-avea ce să-și reproșeze. N-avea nici măcar... păcatul fumatului.

joc. „Dacă merge, plătesc. Dacă nu... să-ml dea banii înapoi !“ Ei nu pot pricepe de ce practica lui „dacă merge..." nu merge în fața legii. Acum sînt puși să priceapă.
Din caietul 
grefierului

Circumstanță 
atenuantă:

păcatul 
fumatului

Tribunalul Capitalei, secția a lă. în dosarul nr. 4032/1972 se inculpatului :— Onorată instanță, nu este am luat mită I Chestia asta cu banii este un neadevăr...— Cum se explică atunci modificarea cotelor de retribuire și achitarea unor sume fără aprobarea forului tutelar ? Iar în paralel, achiziționarea unui imobil, traiul pe picior mare, restaurantele... De unde ?— Cum de unde ? mimează candoarea inculpatul Toader Florian, fost contabil-șcf

„Dacă merge, 
plătesc..."

în fața completului de judecată, Petre Bărăscu din București, str. Leonida nr. 22. Dă 1 relații despre comiterea unei infracțiuni :— Ne-a înșelat 1 Și-acum ne datorează bani. Am aflat la miliție că inculpatul a mal procedat la fel și cu alții, încercînd să-i stoarcă de bani.— Dar cu dumneavoastră cum a fost 7 întreabă magistratul.— Păi cum să fie, de cunoscut l-am cunoscut intr-o seară cînd mă întorceam acasă de la local și m-a luat cu mașina. S-a recomandat : Perca Drumea, inginer la O.C.L.P.P. Ne-a cerut 5 000 de lei ca să-i aranjeze ginerelui meu să contracteze mat repede apartamentul. A vrut doar să ne înșele, că de făcut n-a făcut nici o treaba. De-aia i-am cerut și banii înapoi...Simplu 1 Ca și cum, dacă ar fi izbutit cumva „aranjamentul", totul ar fi fost în regulă, ca și cum toată substituirea frauduloasă ar fi fost cel mai normal lucru. După optica deformată a unora care încearcă să se strecoare pe ușa din dos, ocolind legea, totul se rezumă la regula unui

„Am părăsit autobaza în ziua de 10 iulie după amiază și nu am spus la nimeni despre participarea mea la sustragerea din noaptea anterioară. N-am predat mașina în mod legal și nici nu m-am prezentat la miliție ; știind că sînt căutat, am vrut să-mi iau cîteva zile libere întrucit nu beneficiasem de concediul de odihnă".(Declarație de inculpat în dosarul nr.8834/1972, al judecătoriei Arad).„Văzînd purtările fiicei noastre, n-am mai avut nici o afecțiune pentru ea și am lăsat-o să plece. Ca să nu avem încurcături, i-am luat declarație că a primit toate lucrurile, că părăsește casa și nu o mai interesează învățătura. Anexăm aceste declarații".(Din explicațiile date de părinți Intr-un dosar penal. Tribunalul municipiului București)„Menționez că înainte de inventar, responsabilul Mitrică a mai făcut și el într-o noapte un fel de inventar, ajutat de soție și încă de cineva. A doua zi ne-a spus că avem lipsă 10 000 de lei, dar n-a vrut să anunțe conducerea cum am zis noi. S-a dus la C.E.C. șl ne-a adus fiecăreia cîte 5 000 de Iei, spunînd că e mai amestece procuratura în Iar noi l-am ascultat, că(Din declarația ___Ecaterina, cu prilejul ______________în dosarul 3512/1972, de la Tribunalul județean Dolj)
bine așa decît să treburile noastre, el era șef".inculpatei Micu 1 dezbaterilor
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„PRACTICA DOVEDEȘTE VALOAREA 
Șl OPORTONITATEA PREVEDERILOR 

DECRETULUI CONSILIULUI OE STAF

JJ EVIDENTE PENTRU
PRODUCȚIE, PENTRU SPECIALIȘTI, 

PENTRU ÎNTREAGA SOCIETATE"
Interviu cu directorul general al Centralei industriale 
de autovehicule, tractoare și mașini agricole Brașov— După cum sintem Informați, în urma aplicării Decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice, centralele industriale de autoturisme Pitești și de mașini agricole București se vor comasa cu Centrala de autocamioane și tractoare Brașov. Ce avantaje practice decurg din această comasare ? — l-am întrebat pe ing. Gheorghe Trîcă, director general al Centralei industriale de autovehicule, tractoare și mașini agricole Brașov.— Avantajele sînt substanțiale și de necontestat. Mai întii, se centralizează unele activități cu profil asemănător sau care au multe elemente comune în domeniile de cercetare și fabricație. Ca atare, se obțin multiple efecte, atît sub aspectul utilizării mai depline a potențialului tehnic și uman al unităților noii centrale, cît și al relațiilor de cooperare, problemă care — de ce n-am recunoaște-o 7 a produs și unora și altora greutăți. Un alt avantaj esențial pe care-1 oferă comasarea celor trei centrale industriale constă în faptul că se asigură abordarea problemelor de perspectivă intr-un mod mai unitar, de pe o bază mult mai largă și nu de la nivelul fiecărei centrale în parte, de la nivel de grup. Este cazul, ca să dau un singur exemplu, cel al fabricației de tractoare și mașini agricole. Este cunoscut că, în acest domeniu, au existat unele neconcordanțe evidente, al căror efect negativ se reflectă în stadiul diversificării utilajelor pentru agricultură. Nu o dată, specialiștii care lucrează în a- gricultură s-au plîns — și pe bună dreptate — că dotarea cu mașini a- gricole a rămas în urmă, comparativ cu gradul de înzestrare cu tractoare a unităților agricole. Nu a existat o corelare in ce privește fabricația de tractoare și mașini agricole adecvate. Nu de puține ori, unele din a- cestea din urmă au fost însușite în fabricație cu mare întirziere, ceea ce, evident, a făcut ca tractoarele să nu poată îi utilizate cu randament sporit și, implicit, să se mențină la un nivel necorespunzător gama de lucrări agricole executate mecanizat. Concentrarea și coordonarea fabricației de tractoare și mașini agricole vor rezolva asemenea probleme și vor crea condiții ca astfel de situații să nu se mai repete.— Sub aspectul îmbunătățirii activității de comerț exterior, ce efecte va avea comasarea celor trei centrale 7— Și în acest domeniu, avantajele pe care le oferă noua organizare a centralei sînt mai mult decît evidente. Pînă acum, fiecare centrală iși avea unitatea sa de comerț exterior. Lăsind la o parte problema utilizării personalului care lucra în acest sec- nr și la care mă voi referi puțin mai tîrziu, comasarea acestor unități într-o direcție — care va funcționa la Brașov și care va1 avea o filială in Capitală — va concentra într-o singură mînă problemele de comerț exterior de care se ocupau pînă acum trei unități și care le abordau, uneori, de pe poziția intereselor de grup. Daci, problemele de prospectare, de sondare a pieței externe, de propagandă, de tranzacții comerciale pro- priu-zise vor fi rezolvate de o singură unitate. în deplasarea lor peste hotare, specialiștii acestei direcții se vor ocupa, în aceeași măsură șl în același timp, atît de soluționarea u- nor problcmo privind exportul de tractoare și autocamioane, cît și do autoturisme și mașini agricole. Se vor evita în viitor paralelismele, cazurile de genul celui petrecut nu demult intr-una din țările cu care cooperăm, cind reprezentanții celor trei întreprinderi de comerț exterior : „Autotractor", „Dacia" și „IMARGEX", s-au intilnit în aceeași zi, la... același partener, dar au trebuit să aștepte unul după altul pentru a-și rezolva fiecare separat problemele pentru care se deplasaseră. Dar nu numai atît. Vor fi evitate acela situații cînd noi vindeam separat trac

Noua organigramă 
va elimina paralelismele 

și treptele ierarhice 
inutile

toarele (prin „Autotractor"), iar „IMARGEX" vindea separat mașinile agricole pentru tractoarele noastre, sau cind partenerul extern s-a văzut nevoit să cumpere, pentru tractoarele românești, mașini agricole de la alte firme străine, fie din cauză că mașinile noastre nu erau oferite sau prezente la export, fie că nu răspundeau pretențiilor. Prin comasarea centralelor amintite Se creează condiții pentru o valorificare mai bună a tractoarelor și mașinilor românești pe piețele externe.— Cum se va asigura folosirea mai rațională, mai eficientă a personalului tehnico-administrativ și auxiliar, în lumina prevederilor Decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice 7— în primul find, prin comasarea celor trei centrale, se va reduce substanțial numărul cadrelor de conducere. în al doilea rînd, se reduce și personalul serviciilor centralelor respective, care va fi transferat in alte sectoare. în cazul noii centrale constituite prin comasare, serviciile funcționale ale acesteia vor acționa în același timp și ca servicii aieuzinei de autocamioane, pe structura căreia se grefează centrala din Brașov. Aceste servicii vor rezolva problemele atît la nivelul u- zinei de autocamioane, cît și la cel al centralei. La nivelul uzinelor vor continua să funcționeze unele servicii. birouri sau grupe. Aceasta, bineînțeles. în cadrul normativelor stabilite prin decret.— In ce mod se va utiliza personalul eliberat prin comasarea celor trei centrale și întreprinderi de comerț exterior 7— Va fi repartizat spre activitățile direct productive. Aș dori să precizez că absolut nimeni nu va rămine fără lucru. Pe cei care nu au o profesie practică, bine definită. ii vom ajuta, potrivit prevederilor decretului, să se califice în- tr-una din meserii. îl vom repartiza la locuri de muncă în activitatea direct productivă și unde nu ducem deloc lipsă de locuri de muncă. De exemplu, pe unii îi vom repartiza să se califice la masinile-u- nelte și instalațiile de înaltă tehnicitate. Și, sintem siguri, aici nu vor realiza cîștiguri mai mici decît au avut. Dimpotrivă !Totodată, tehnicienii și inginerii care au lucrat in centrale vor fi si ei repartizați in activități direct productive, acolo unde se realizează bunurile materiale. Acest lucru va avea implicații econemice de ordin major. Prin trecerea în munci direct productive a acestor specialiști, ei vor avea posibilitatea să-și aducă contribuția la sporirea producției de bunuri materiale, să lucreze în specialitatea pentru care s-au pregătit ; acești specialiști se vor ocupa de acum înainte de problemele majore, mai ales de problemele dezvoltării și modernizării fabricației in perspectivă, de rezolvarea unor probleme curente ale fabricației.— In ce stadiu vă găsiți si cum acționați in vederea aplicării in practică a decretului ?— în prezent se analizează în mod concret și aprofundat, -situația existentă in fiecare compartiment, sector, serviciu, birou ș.a., pentru a se stabili structura acestora in lumina prevederilor decretului. Apoi, vom trece la repartizarea cadrelor disponibile la locurile de muncă libere. Sperăm ca pină luni, 26 martie, să încheiem complet, sau în cea mal mare parte, această acțiune.Convorbire realizată de 
Nicolae MOCANU .. corespondentul „Scinteii*

Pe scurt, <

La uzina „Independența" din Sibiu (secția cazange- rie) se execută subansamble pentru hidrocentrala Someș — Mârișelu

Interviu cu directorul general al Centralei industriale 
de fire și fibre chimice SăvineștiDecretul privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice se află în aceste zile pe masa de lucru a factorilor de conducere de la Centrala industrială de fire și fibre chimice Săvinești, chemați să asigure îndeplinirea operativă și întocmai a prevederilor acestui important act normativ. Inginerul Vasile Belizna, directorul general al centralei, ne-a informat despre măsurile întreprinse în direcția materializării prevederilor decretului.— Ansamblul de măsuri ce a fost adoptat în cadrul centralei pentru îndeplinirea decretului — ne-a spus interlocutorul nostru — urmărește să asigure, in raport de sarcinile noastre actuale și de perspectivă, o cît mai rațională repartizare a sarcinilor de conducere, concomitent cu utilizarea judicioasă, cît mai rodnică, a tuturor cadrelor tehnico-ingi- nerești, a specialiștilor de înaltă calificare, în sensul deplasării acestora către activiiăți direct și efectiv productive, de concepție, cercetare și proiectare.Aoeasta răspunde unor necesități ale i centralei tre. După se știe,

majore activității noas- cum _ . centraladin Săvinești, singura producătoare de fire și fibre chimice din țara noastră, se află în plin proces de dezvoltare și modernizare și are drept sarcină principală să asigure, în următorii doi ani, o dublare a producției, să diversifice continuu sortimentele, astfel incit să poată satisface în întregime nevoile de fire și fibre chimice ale economiei naționale, croind totodată, un fond tot mai mare de produse competitive pe piața externă. Pe platforma chimică Săvinești, spre exemplu, urmează ca, numai în acest an, să fie puse în funcțiune încă 5 secții și instalații, fiecare de nivelul unei adevărate fabrici. De pildă, nu- . mai noua instalație de melană va asigura zilnic o producție in valoare de circa 9 milioane lei. Dezvoltări asemănătoare au loc și la celelalte unități ale centralei de la Iași, Lupeni, București, Brăila ș.a.

centralei și al unităților 
nente 7— Marele avantaj constă că, prin redimensionarea

își vor găsi soluționare 
nevoi stringente ah 
producției naționale 

de fibre și fire sintetice

— Cum se organizează centrala lumina prevederilor decretului 7 în

— Activitatea centralei noastre este grefată pe structura uzinei de la Săvinești, care constituie cea m<ii mare întreprindere componentă. Noua organigramă de organizare a centralei a fost concepută astfel incit asigură integrarea efectivă a activității centralei și întreprinderii de bază, eliminîndu-se paralelismele și suprapunerile in ' exercitarea acelorași atribuții. Se creează astfel condiții optime pentru raționalizarea a- paratuiui de conducere, organizarea judicioasă a unităților de producție și concepție, a compartimentelor funcționale. Citeva, precizări : directorul general adjunct al centralei va fi, în același timp, și director al uzinei din Săvinești, după părerea noastră realizîndu-se astfel o formă mal eficientă de conducere nemijlocită a producției — ceea ce în vechea structură organizatorică putea înfăptui. De asemenea, mina prevederilor decretului, partimentele funcționale dincentralei vor asigura In același timp și îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare ale întreprinderii pe structura căreia s-a constituit.— Ce avantaje vor rezulta pentru producție, pentru activitățile de concepție, cercetare și proiectare, ca urmare a elaborării și aplicării în viață a noii organigrame, la nivelul

nu se in lu- com- cadrul

Cu plai trimestrial ifepM• Pină la 24 martie, 7 întreprinderi bucureștene și-au Îndeplinit sarcinile dd plan pe primul trimestru din acest an la producția globală și marfă. Printre acestea se numără Uzina de mecanică fină, Fabrica de ulei „13 Decembrie", întreprinderea de produse alimentare, fabrica de utilaje pentru morărit și panificație.• Creîndu-și încă din luna ianuarie un substanțial avans, minerii din nordul Moldovei au anunțat îndeplinirea cu opt zile mai devreme a prevederilor maximale ale planului pe primul trimestru al anului. Aceasta va tace posibil ca, la 31 martie, Combinatul minier „Suceava" să se înscrie cu un spor valoric, la producția globală și marfă, de aproape 7 milioane lei.• Colectivul grupului de șantiere Drobeta Tumu-Seve- rln, aparținind întreprinderii de construcții hidroenergetice București, a raportat vineri îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul trimestru, succes datorat îndeosebi acțiunilor întreprinse în direcția creșterii productivității muncii, indicator al cărui nivel depășește cu 6 la sută prevederile de plan.• Colectivele de muncă din numeroase întreprinderi constănțene au raportat, în aceste zile, onorarea înainte de termen a contractelor Încheiate cu beneficiarii externi pentru acest trimestru. Astfel, colectivul întreprinderii mecanice de utilaj din Medgidia, care și-a îndeplinit cu 13 zile mai devreme sarcinile de plan și contractele la export, via livra suplimentar peste prevederile acestui trimestru produse în valoare de 9,5 milioane lei. Cimentlștil de la Cernavodă vor exporta în plus circa 600 tone de ciment.

compo-în aceea vechilor structuri organizatorice, care, trebuie să recunoaștem, ofereau teren fertil pentru formalism și birocratism, se vor asigura acum fornio de conducere cu un înalt grad de funcționalitate și operativitate, mai simple, mai economice și eficiente. Dacă ne referim la secțiile productive, de pildă, trebuie să arăt că în noua organigramă ele vor beneficia de șefi de secții pe fiecare schimb. Spre aceste secții vor fi dirijați oameni cu o înaltă calificare tehnico- inginerească, folosiți pină acum, mai ales,. în munci de birou, cu caracter administrativ, care, de fapt, nici nu le permiteau să sc realizeze ca specialiști. Acest lucru va asigura 
o asistență tehnică competentă și permanentă pe tot fluxul și in ansamblul producției dc fire și fibre chimice, de- terminînd o mai mare siguranță în exploatarea instalațiilor care, în condițiile centralei noastre, sînt caracterizate printr-o înaltă tehnicitate și presupun procese tehnologice foarte sensibile. Pe de altă parte, pre- pe fiecare schimb folosire intensi- o încărcarezența inginerilor va facilita o vă a instalațiilor, echilibrată a schimburilor cu plan de producție, va duce la înlăturarea avariilor și strangulărilor. Contăm, în general, pe soluționarea mult mai promptă a problemelor din procesul de producție, întrucît noii șefi de secție pe schimburi sînt investiți cu puteri de decizie.— Ce ne puteți spune in general despre modul cum concepeți afluxul de specialiști către activitățile de concepție, cercetare și proiectare 7— Centrala noastră dispune de o puternică bază materială pentru cercetare, dar de la care, din păcate, pînă acum, nu am obținut chiar tot ceea ce credem că se putea în condițiile accelerării continue pro- - greșului tehnic. Avem de îndeplinit sarcini mari pe linia înnoirii și modernizării producției, perfecționării tehnologiilor de fabricație, ridicării calității produselor de fire și fibre chimice. Iată de ce, în lumina prevederilor decretului, ne propunem să asigurăm o folosire mult mai eficientă a propriei noastre baze materiale de cercetare. Așa cum am stabilit, prin noua organigramă, aici sînt dirijați specialiști cu o bogată experiență care, în mod neîndoios, vor promova cu curaj soluțiile originale ale cercetării, incit producția noastră să cîștige în competitivitate pe plan mondial.Și în domeniul activității de proiectare aplicăm măsuri care să ducă la o mai mare eficiență a acestui sector — care pînă acum se limita numai la proiectarea de piese de schimb. Or, incă de pe acum, avem sarcini mari și solicitări pe piața externă în ce privește livrarea de sortimente cît mai variate, de noi tehnologii și chiar instalații. Sintem încredințați că prin măsurile de întărire a activității de proiectare cu cadre bine pregătite putem renunța, în scurt timp, la cumpărarea de proiecte pentru unitățile noastre.Avem convingerea că aplicarea în practică a acestui ansamblu de măsuri, concepute în lumina prevederilor decretului, creează premisele unei activități și mai susținute, și mai eficiente, astfel incit centrala noastră să poată soluționa cit mai o- perativ și in condiții de înaltă eficiență problemele complexe pe care le ridică creșterea in ritmuri înalte a producției de fire și fibre chimice în acest an și în anii următori ai actualului cincinal, potrivit cerințelor dezvoltării economiei naționale și ridicării nivelului de tra( al poporului. Convorbire consemnată de 

Ion MANEA corespondentul „Scinteii’

Aici, ca și pe alte tarlale ale cooperativei agricole Drăgănești-Vlașca, sute do cooperatori acționează energic pentru scurgerea apelor și zvintarea mai rapidă a terenului, în vederea executării arăturilorFoto : S. Cristian

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" 
TRANSMIT DIN JUDEȚELE:

în județul Vrancea a fost elaborat un plan de măisuri pentru prevenirea inundațiilor, băltirii apelor pe ogoare, alunecării terenurilor. La înfăptuirea lui sînt antrenați zeci de mii de cetățeni. In zona de sud-est a județului, peste 15 000 de cooperatori din satele Stupina, Belciugele, Boțiriău, Slobozia, Salcia, Nănești și altele au săpat aproape 12.5 km canale către albiile nunilor Șiret, Putna și Rm. Sărat, grăbind evacuarea a- pelor provenite din topirea zăpezilor. Al doilea mare șantier de hidroameliorații este organizat în zona comunelor Gologanu, Tăt&ranu, Mil- covu, unde participă Zilnic la lucru peste 8 000 de cooperatori.

ogoarelor. Toate cele 2 000 de tractoare și alte mașini și utilaje se află la lucru, pe cimp. După încheierea semănatului la trifoliene, mazăre, măzăriche, legume și alte culturi din epoca I, acum s-a încheiat și însămînțarea celor 1 200 ha cu cartofi timpurii și a început semănatul altor culturi. Astfel, au fost însămînțate peste 2 000 de ha din cele 5 800 ha sfeclă, 900 ha (din 2 700 ha) cu floarea-soarelui.
în cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat din județul Timiș, in ultimele două zile au fost insămințate cu sfeclă de zahăr, in, floarea-soarelui și s-au plantat cu cartofi, ceapă, usturoi aproape 10 000 hectare.- Suprafețe mai mari âirtsemă-“nat cooperativele agricole de proîn județul Argeș, în zona de sud, există circa 3 000 ha cu exces temporar de umiditate. In comunele Bu- zoiești, Ungheni, Căldăraru, Popești, sute de țărani cooperatori, constituită în echipe, intervin prompt pentru deschiderea de brazde, rigole, șanțuri și canale de evacuare. Utilaje tera- siere ale O.I.F. — dragline și buldozere — sînt folosite în prezent Ia lucrările de desecări în sistemele in- tercooperatiste de la Buzoiești, Re- cea-Deaguri (situate pe rîul Teleorman), Topoloveni — Leordeni (situate pe rîul Argeș).

Unitățile agricole situate pe cursul rîului Ialomița sînt în alertă. Nivelul rîului este urmărit zi și noapte. în amonte de Slobozia apa se menține sub cotele de atenție, iar în zona Țăndărei se înregistrează ușoare depășiri. Pentru prevenirea inundațiilor se consolidează digurile. în ajutorul cooperativelor au fost aduse utilaje terasiere, între care 30 de dragline, care degajează canalele magistrale din zona Dîlga, Pelinu. Același sprijin au primit și localitățile din sudul Ialomiței — Dragoș Vodă și Dor Mărunt — cele mai afectate de excesul de apă. La Dor Mărunt, 100 de cooperatori au refăcut digul pe o porțiune de 50 de metri, unde a fost rupt.
Timpul călduros și Însorit care persistă in județul Satu-Mare este folosit la maximum de lucrătorii

., Pe scurt
REDUCERI QE PREȚURI 

PENTRU TRATAMENT Șl ODIHNĂîn perioada de extrasezon (pînă la 15 mai), unitățile de turism din întreaga țară oferă locuri la tratament și odihnă cu importante reduceri de prețuri (10—30 la sută) la Borsec, Căclulata, Sîngeorz, Călimă- nești, Moneasa, Păltiniș etc. In aceeași perioadă, pentru oopiii pînă la 7 ani se acordă cazare gratuită și masă cu reducere de 50 la sută ; pentru copiii între 7—14 ani se acordă reducere de 50 la sută la cazare.
Hunedoara :
2 400 locuri 

în creșe în cel mal nou cartier de locuințe din PETRILA a fost ter
minată, zilele acestea, construcția unei noi creșe. Noul edificiu, realizat într-o concepție modernă, asigură condiții optime de îngrijire și educație pentru 340 de co

pii ai minerilor. Pînă la sfîrșitul actualului cincinal, în județul Hunedoara se vor construi 24 creșe cu o capacitate de 2 400 locuri și 6 grădinițe cu 720 locuri.

ducție din raza S.M.A. Cărpinlș, Sînnicolau-Mare, vățiu-Mare, în I.A.S, și altele.
de activitate a Cenei, Ceacova, Gottlob, Topolo-Lenauheim, precum șl Recaș, Gearmata, Mașloc

UNITĂTI MILITARE 
LA ACȚIUNI 

DE COMBATERE 
A INUNDAMIn vederea prevenirii și combaterii efectelor inundațiilor, toate unitățile militare din zonele afectate și din''zonele a- propiate au pregătit echipajele și utilajele necesare pentru a răspunde operativ necesităților. Astfel, detașamente militare, alături de oameni al muncii, lucrează intens, zi și noapte, la stăvilirea apelor și restabilirea circulației întrerupte în diverse porțiuni ale șoselelor Vaslui— Crasna, Huși—Crasna, București—Tr. Măgurele, Zimnicea— Giurgiu, De asemenea, formațiuni. militare;, consolidează i$-, rasamerituT ăcăii' ferate dintre Slatina și Pitești și din preajma gării Recea. în același timp, ostași și cadre ale armatei contribuie la protejarea bunurilor populației care a avut de suferit de pe urma inundațiilor.(Agerpres)'

CĂRĂMIZI UȘOAREO tehnologie originală pentru u- tilizarea în industria materialelor de construcții a zgurilor negranulate de furnale, rămase pînă acum fără întrebuințare, a fost elaborată, recent de catedra de silicați și tehnologia compușilor oxilici a Facultății de chimie industrială din Timișoara. S-au obținut astfel cărămizi, betoane autoclavizate semi- ușoare și material vitros pentru placări interioare și exterioare la un preț de cost mult redus fată de materialele „clasice", dar cu caracteristici superioare.

PREMIILE 
„FLUIERAȘULUI"Ansamblul folcloric „Fluierașul" al Fabricii de piele și încălțăminte din Cluj, care a participat alături de renumite formații artistice din alte țări la tradiționalele serbări etnografice și folclorice internaționale din nordul Greciei, s-a întors în țară cu numeroase trofee : La Xanthi, „Diploma de onoare" a primăriei ; la Naussa, trei dintre dansatori, „Colierul de onoare" al primăriei orașului.

Joi 22 și vineri 23 martie. Străbatem o zonă puternic afectată de excesul de umiditate, situată in partea de nord a județului Teleorman, între localitățile Alexandria, Drăgănești- Vlașca și Gratia și apoi alta, cuprinsă între Alexandria, Blejești, Peretu și Drăgănești de Vede. Este soare strălucitor, cald. Zăpada căzută cu o săptămină în urmă se topește văzind cu ochii. In multe locuri, oamenii acționează cu hotărîre : fac drum apelor pentru ca, după zvintarea pă- mintului, să treacă la semănat.La ora 8, la Drăgănești-Vlașca peste 400 de cooperatori se aflau pe cimp, echipați cu cizme, cazmale și lopeți. In mijlocul lor il găsim pe președintele cooperativei, tov. Radu Riciu.— Apa ne sufocă lucerna — ne spune el. Am ieșit cu toții să facem un canal spre valea Suhatulul. în lunile ianuarie și februarie am făcut canale de desecare pe ' zile de acum au afectat însă o suprafață mult mai mare. Zi de zi, în această săptă- mînă, la Drăgănești și în satul Văceni, s-a lucrat în permanență tul canalelor existente cutarea altora noi.Și_ în comunele Mirzănești, Talpa, Gălăteni, Rădoești, Crîngu etc., cooperatorii au înțeles importanța și necesitatea intervenției hotărîte pentru evacuarea rapidă a apei de pe semănături și de pe celelalte terenuri. De altfel, pentru unitățile agricole din județul Teleorman dimensiunea problemei privind evacuarea excesului de apă este dată de o singură cifră. In prezent mai sînt de arat peste 91 000 ha, din care multe sînt puternic afectate de excesul de apă. Este firesc deci ca, in aceste comune, să se Inițieze acțiuni ferme, cu participarea tuturor locuitorilor, pentru eliminarea surplusului de apă. Dar nu peste tot s-a înțeles această necesitate.De la Poeni la Gratia, drumul este ca un pod aruncat peste un lac. Se văd șanțuri săpate mai de mult, pe care însă apa nu poate curge, deoarece sint blocate de zăpadă. Prin curățirea și decolmatarea lor apa s-ar fi putut scurge de pe sute de hectare. Dar aici nimeni nu a mișcat o lopată de pămînt. La sediul consiliului popular comunal îl găsim pe inginerul șef al cooperativei agricole Gratia, care în această perioadă ține și locul primarului. îi adresăm întrebarea :— Care este acțiunea cea mai urgentă pentru cooperativă 7— După cum ați văzut — evacuarea apei de pe cimp.într-adevăr, aceasta este problema numărul unu. Dar, deși este bine cunoscută, comitetul de partid și consiliul popular comunal, conducerea cooperativei agricole nu au făcut mai nimic pentru rezolvarea ei.. Potrivit identificărilor făcute ia sfirșitul anu

800 ha. Zăpe-

lui trecut, trebuiau executate lucrări de eliminare a excesului de apă pe 450 ha. Acum, datorită zăpezilor căzute, suprafața cu exces de apă este mult mai mare. Cu toate acestea s-au făcut canale numai pe 330 ha. Și in alte comune eliminarea apei de pe cimp este privită >cu superficialitate. La Siliștea, vicepreședintele consiliului popular comunal, Florea Ciobanu, ne spunea că în cimp se află peste 150 de cooperatori, la săparea șanțurilor. La fața locului, unde trebuiau să fie oameni, nu găsim decît o întindere de apă. De fapt nu se făcuse nici o mobilizare. Aceeași situație și la Drăgănești de Vede, Peretu, Ciobănești, Tătărăști de Șus Tătărăști de Jos. La Peretu, bunăoară, deși există1 un sistem de desecare, apele băltesc pe zeci de hectare, deoarece canalele nu au fost curățate și bălțile nu au fost legate prin rigole de —>-pîn legătură
TELEORMAN

la desfundași la exe-

canalele principale, cu aspectele întilnite l-am rugat pe tov. Marin Cimbru, director adjunct la direcția agricolă județeană, să ne spună de ce nu se lucrează cu mai multă intensitate.— Intr-adevăr, în multe locuri nu se lucrează. Dar nu văd ce ar putea face mai mult organele agricole județene. In ce ne privește, noi am întocmit un program concret de acțiune pentru fiecare cooperativă a- gricolă. Acum, întreaga desfășurare a lucrărilor depinde de felul cum își fac datoria consiliile de conducere din cooperative, comitetele de partid și consiliile populare comunale, pentru mobilizarea tuturor locuitorilor. Or, în această direcție, după cum am constatat, sînt multe cazuri unde nu se acționează cu destulă hotărîre.Desigur, la începutul anului s-s făcut o bună organizare și îndrumare a lucrărilor de evacuare a excesului de apă. Pînă la 16 martie se executaseră asemenea lucrări pe 16 800 ha. Numai că zăpada căzută i afec- de- de era a- cei si- so- pe în ac-

asemenea lucrări
. a înfundat canalele, Iar apa tează o suprafață mult mai mare cît cea identificată inițial. Iată ce acum, după topirea zăpezii, necesar ca specialiștii organelor gricolc județene, împreună cu din unități, să analizeze din nou tuația din teren și să stabilească luțiile pentru eliminarea apei de toate suprafețele afectate. Or, multe cooperative agricole aceste__țiuni nu s-au întreprins, considerîn- du-se suficiente lucrările executate înainte de viscol.Se impune ca organizațiile de partid. consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, specialiștii să inițieze acțiuni cu participarea largă a tuturor locuitorilor de Ia sate. Timpul este înaintat și se cer. soluții eficiente pentru scurgerea apelor de pe terenurile care trebuie să fie arata și însămînțate.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI UNIUNII
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

Sîmbătă au luat sfirșit lucrările celei de-a IX-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, ale cărei lucrări au stat sub semnul înaltelor exigențe, ale recomandărilor cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vibrant mesaj adresat studenților de a se pregăti temeinic pentru a fi demni continuatori ai înfăptuirilor poporului nostru, oameni de nădejde ai societății noastre socialiste, care să trăiască și să muncească în chip comunist, îndemn însuflețitor de a-și aduce o contribuție tot mai activă la înfăptuirea întregului program de ridicare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Largul forum reprezentativ al student imit noastre a analizat în a- cest spirit, cu înaltă responsabilitate comunistă, întreaga activitate de pînă acum a organizației revoluționare a tineretului universitar, rolul și sarcinile de mare răspundere oare îi revin în făurirea omului nou, înaintat al națiunii noastre, in procesul construirii socie

tății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.In plen și în comisii, in timpul celor două zile de lucrări, cei 137 participanți la dezbateri au evidențiat adeziunea deplină a delegați- lor și, prin ei, a întregii studențimi la politica internă și externă a partidului și statului, dragostea și prețuirea lor profunde față de partid și conducerea sa, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. A reieșit cu pregnanță ca principală concluzie faptul că expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la deschiderea conferinței, constituie un amplu și cuprinzător program de lucru pentru organizația revoluționară a studențimii, care trebuie să se reflecte în documentele prezentate spre aprobare conferinței, în întreaga activitate a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.în partea a doua a ședinței de «îmbată dimineața, după încheierea dezbaterilor generale, conferința a aprobat în unanimitate raportul și activitatea Consiliului U.A.S.C.R., raportul și activitatea 

Comisiei de cenzori. Conferința și-a însușit, de asemenea, în unanimitate modificările propuse — Împreună cu observațiile delegați- lor — la Statutul U.A.S.C.R., împuternicind noul organ de conducere de a le revedea în detaliu spre definitivare.Intr-o atmosferă de mare entuziasm, participants la conferință au aprobat în unanimitate, conform propunerilor făcute de stu- denți și care au întrunit adeziunea întregului tineret universitar și a delegaților lor, schimbarea denumirii organizației în Uniunea A- sociațiilor Studenților Comuniști din România — denumire care reflectă nemijlocit caracterul revoluționar, militant al activității pe care o desfășoară U.A.S.C.R. din tara noastră.în aceeași deplină unanimitate a fost adoptată rezoluția Conferinței a IX-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, care. în spiritul hotărârilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., al indicațiilor secretarului general al partidului, direcționează 

întreaga activitate a organizației studenților comuniști, stabilește modalitățile concrete de acțiune pentru creșterea aportului asociațiilor la mai strînsa legare a în- vățămîntului cu cercetarea si producția, la educarea și formarea profesional-politică a tineretului universitar.Trecîndu-se la ultimul punct al ordinii de zi, conferința a ales, prin vot secret. Consiliul ’ și Comisia de cenzori ale U.A.S.C.R., pe baza propunerilor de candidați ale conferințelor centrelor universitare, ținîndu-se seama de acordul adunărilor generale ale studenților în care au fost discutați cei desemnați.Participanții au luat apoi cunoștință de rezultatele primei plenare a Consiliului U.A.S.C.R., în cadrul căreia a fost ales Comitetul Executiv. Ca președinte al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România a fost ales Constantin Boștină. Vicepreședinți au fost aleși : Acostoaei Vasile, student la Institutul agronomic Iași ; Nicu Ceaușescu, student la 

Universitatea București ; Paula Szanto, studentă la Institutul de medicină și farmacie Cluj ; Gheor- gha Văduva, student la Institutul politehnic Timișoara. Ca secretari au fost aleși : Ioan Bari, Radu Enache, Stelian Corneliu Moțiu, Kalman Pusztai. Ca președinte al Comisiei de cenzori a fost ales Marin Călin, stiident la Academia de studii economice din București.Luînd cuvintul, tovarășul Constantin Boștină, președintele U.A.S.C.R., a spus :Conferința noastră, care a dezbătut cu exigență, în chip comunist, critic și autocritic, întreaga activitate desfășurată, confirmând activizarea politică mai largă a studenților și consolidarea politico-organi- zatorică pe care au cunoscut-o asociațiile în ultimii ani, pe baza a- plicării măsurilor stabilite de conducerea partidului în vederea îmbunătățirii muncii în rîndul tineretului, a stabilit, în spiritul recomandărilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia deschiderea lucrărilor, sarcinile activității viitoare pentru angajarea 

deplină a detașamentului de stu- denți comuniști, cu toate forțele, cu întreaga lor pricepere și capacitate d? muncă, .în procesul de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Adresindu-vă, în numele membrilor consiliului nou ales, mulțumiri pentru mandatul încredințat, vă asigurăm de hotărîrea noastră de a munci cu perseverență, solicitîn- du-vă, totodată, sprijinul dumneavoastră, al tuturor studenților țării, in activitatea pe care o începem azi de transpunere în fapt a tuturor măsurilor și sarcinilor stabilite în cele două zile de rodnice dezbateri.Avem ferma convingere că studenții comuniști din România socialistă, fii credincioși ai eroicului popor, se vor pregăti cu responsabilitate, la nivelul exigențelor actuale și de perspectivă, pentru încadrarea cit mai profundă în efortul constructiv al întregii națiuni de realizare a programului stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului de făurire a 

societății socialiste multilateral dezvoltate în țara, noastră.în aplauzele entuziaste ale dele- gaților și invitațilorj conferința, în numele întregii studențimi, a adresat o scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.Sînt momente de mare sărbătoare. Participanții la conferință scandează „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și studenții", „U.A.S.C.R." — inițiatele noii denumiri a organizației revoluționare a tineretului studios. Se intonează „Internaționala", cântecul patriotic „Tricolorul", imnul studențesc „Gâudeamus Igiitur".-în această atmosferă vibrantă, tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, a declarat închise lucrările Conferinței a IX-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, moment deosebit de rodnic, cu profunde implicații în activitatea organizației revoluționare a tineretului studențesc.
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR 

LA DEZBATERIîndemnurile șl recomandările deosebit de prețioase pentru munca noastră, precum și observațiile cri- tioe cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. a spus Ion Sasu, președintele Consiliului U.A.S.C.-Bdcunești, constituie o nouă mărturie a atenției permanente cu care conducerea partidului Înconjoară studențimea. înalta preocupare a secretarului general al partidului pentru viitorul patriei.Referindu-se, apoi, la activitatea pentru aplicarea măsurilor de perfecționare și modernizare a procesului instrucrlv-educaitiv, de integrare a învățământului cu cercetarea și producția, vorbitorul a precizat că asociațiile nu au acționat. întotdeauna, hotărit pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse, nu au desfășurat permanent o eficientă muncă poliitico-eduoaitivă.Recenta chemare la întrecere în domeniul pregătirii profesionale a- dresată tuturor studenților țării de către consiliul nostru, imediat după Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973, își propune, prin obiectivele sale — a arătat în încheiere vorbitorul — să înscrie activitatea și eforturile de pregătire ale studenților în preocuparea generală a întregului tineret pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid în legătură cu înfăptuirea cincinalului înainte de termen, să concure astfel, nemijlocit,la vasta muncă de edificare socialistă a țării.în cuvintul său. Lucian Moga, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. — Institutul de mine Petroșeni, a «pus : în ultimii ani, studenții au adus reale contribuții la cercetarea și aplicarea în practică a unor teme majore ale industriei miniere, preo-. cupări care fac dovada, unei munci susținute, a unor căutări și metode noi, solicitate de exploatările miniere și institutele de cercetări. Proiectele de diplomă ale absolvenților au rezolvat și rezolvă probleme ale cercetării și producției, ele materia- lizînd numai teme solicitate de u- nitățile miniere. Din acest semestru, am hotărit, împreună cu conducerea institutului, ca și temele proiectelor de an să fie axate pe probleme de producție.Reținând din cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, necesitatea ca a- sociațiile noastre să se manifeste plenar ca organizații comuniste ale studenților — a arătat Mihai Ti- mofte, președintele Consiliului U.A.S.C.-Iași — sintem conștienți de marile răspunderi ce ne revin în educarea multilaterală a tinere-, tului universitar. Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor. ale eticii și echității socialiste, ale cărui principale prevederi, șint incluse în propunerile de modificare la statut, trebuie să devină codul nostru moral-politic și civic.Mă aflu încă sub puternica impresie a cuvântării secretarului general al partidului — grăitoare mărturie a dragostei și căldurii cu care partidul, conducerea sa. întreaga noastră societate înconjoară tinăra generație, studențimea — a spus Kovacs Dezideriu, președintele Consiliului . U.A.S.C.-I.M.F.—Tg. Mureș. In continuare, abordind o serie de aspecte ale formării profesionale a studenților, vorbitorul a arătat : Ceea ce caracterizează activitatea studenților din centrul nostru universitar — români, maghiari, germani, înfrățiți în munca lor de zi cu zi — este totala adeziune la politica partidului și statului, precum și interesul profund față de pregătirea lor multilaterală. în încheiere, vorbitorul a subliniat că schimbarea denumirii uniunii în Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, cit și propunerile pentru îmbunătățirea statutului implică lărgirea preocupărilor asociațiilor, a sferei de cuprindere a studenților.Rectorul Institutului politehnic din Timișoara, Ion Anton, a spusj în ultima perioadă, în domeniul invă- țămîntului superior au fost luate o serie de hotărîri inițiate de secretarul general al partidului. în acest context, vorbitorul s-a referit, în continuare, la preocupările institutului timișorean pe linia integrării învăță- mîntului cu cercetarea și producția. El a subliniat că, în cadrul institutului, a fost realizat, prin munca patriotică a studenților și a cadrelor didactice, un atelier-școală și de prototipuri cu profil mecanic și electric, în prezent se mai află în construcție un atelier-școală și de proiectare al Facultății de construcții, precum și o hală-pilot de mică producție pentru studenții de la Facultatea de chimie industrială.Apreciem —- a spus în încheiere vorbitorul — că sint necesare unele schimbări în optica privitoare la organizarea procesului instructiv-edu- cativ. Actualele forme ale planurilor de învățămînt, prea rigide, frînează mersul înainte al procesului integrării. Ar trebui găsite forme mai elastice în organizarea procesului de învățămînt, care să asigure prezența studentului mai mult în laboratoare, în atelierele de proiectare, alături de cadrele didactice.

Vasile Bontaș, președintele Consiliului U.A.S.C. — Universitatea București, a arătat că schimbarea denumirii uniunii în U.A.S.C. reflectă conținutul pe care trebuie să-l aibă întreaga activitate a asociațiilor, corespunde marilor sarcini care au fost trasate în conferință de către secretarul general al partidului, precum și trăsăturilor definitorii și opțiunilor politice ale organizației.Vorbitorul a subliniat, apoi, necesitatea ca reprezentanții organizațiilor studenților comuniști in consilii și senate să fie mai activi, să-și îndeplinească pe deplin mandatul încredințat de colegii lor. în același timp, el- a făcut o serie de propuneri privind procesul de integrare învăță- mint-cercetare-producție.Doresc să informez conferința — a spus în cuvîntul său Andrei Marga, președintele Consiliului U.A.S.C. — Universitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj — că studenții centrului nostru universitar — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sub îndrumarea organizațiilor de partid, ac- ționînd în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au integrat cu deplină hotărîre și responsabilitate în perfecționarea procesului instructiv-educativ, a activității lor de educație comunistă. Vorbitorul a arătat, totodată, că, deși s-au. obținut progrese îți activitatea politico.-ideologică, asociațiile H șîn’t / chemate jsărși ridice nittncâ’sîn âcest domeniu la, un nivel calitativ superior, contribuind într-o și mai largă măsură la educația comunistă a tineretului universitar.Una din direcțiile principale ale politicii partidului nostru în domeniul dezvoltării învățămîntului superior — subliniată pregnant de conducătorul partidului nostru și în a- cest forum — o constituie integrarea acestuia cu cercetarea și producția, a spus Alexandru Roșu, director general ăl uzinelor „23 August" din Capitală. în aceeași ordine de idei, se cuvine să relevăm și deosebita importanță a hotărârii adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. — la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu — privind repartizarea la stagiu, după absolvire, a tinerilor specialiști îndeosebi în unități care le pot asigura o formare corespunzătoare. O practică eficientă însă se poate realiza numai dacă studenții primilor ani de facultate vor lucra efectiv la mașini și instalații. Se pot, crea bune condiții pentru aceasta, dacă și Ministerul Educației și In- vățămîntului va găsi posibilități de eșalonare a practicii pe toată perioada anului. Consider că munca efectivă în producție a studenților ar putea fi stimulată și mai mult dacă vom rezolva împreună și modalitatea remunerării lor. Vorbitorul a relevat; în continuare, necesitatea ca. studenții din ultimii ani să lucreze, în perioada practicii, în cercetare și proiectare, ca proiectul lor de diplomă să reprezinte un adevărat test pentru capacitatea de a începe o muncă specializată. El a propus, de asemenea, repartizarea viitorilor ingineri, încă din anul IV, în întreprinderile în care vor lucra sau in cele în care vor trebui să-și efectueze stagiul înainte de a-și începe activitatea/în unități noi.Caldele cuvinte adresate nouă, studenților, de secretarul general al partidului, in deschiderea lucrărilor conferinței — a arătat Maria Onofri- ciuc, secretara Consiliului A.S.C. din Institutul pedagogic Constanța — își găsesc în conștiința noastră o totală adeziune, însuflețindu-ne în activitatea profesională și politică.în continuare, vorbitoarea a împărtășit aspecte din experiența Consiliului A.S.C. al institutului constănțean pe linia pregătirii multilaterale a studenților, în vederea integrării în viitoarea profesie, menționind, între altele, organizarea de brigăzi științifice și de cercetare sociologică, a unor formații artistice, care se deplasează în comunele județului, conducerea directă a activității pionierești și a cercurilor profesionale ale elevilor din diferite localități rurale.Noi realizăm integrarea învățămîntului cu practica și pe planul acțiunilor cultural-educative inițiate de asociația noastră, a spus Sorin Stan- ciu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. — Universitatea Craiovâ. Activitatea noastră culturală se desfășoară împreună cu tinerii din unitățile unde facem practică : uzinele „Electroputere", Fabrica de confecții etc. Noi nu considerăm practica ca un simplu proces de acumulare a unor cunoștințe practice, ci ca o cunoaștere veridică a vieții, a preocupărilor actuale ale întregului tineret. Cele zece faoultăți ale universității craiovene posedă formații artistice reprezentind mai multe genuri, incit sintem pe cale să realizăm o stagiune artistică studențească permanentă. Tot în această ordine de idei, vorbitorul a făcut mai multe propuneri în vederea dezvoltării activității culturale a asociațiilor studenților.Luind . cuvîntul. Terezia Wendl, membru al Consiliului U.A.S.C. — Institutul politehnic Timișoara, a spus : Trăiesc sub impresia deosebită a cuvântării emoționante, de o 

excepțională valoare teoretică și practică, rostită în fața conferinței noastre de conducătorul partidului și statului, cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta este incă o dovadă a grijii conducerii de partid și de stat pentru munca și viața studențimii, a întregului tineret al patriei noastre.Expunîndu-și opinia în legătură cu integrarea învățămînt-cercetare- producție, vorbitoarea a precizat că un aspect de mare importanță il constituie depășirea fazei, de multe ori didactică, a activităților aplicative — proiect-laborator-semipar -- despărțite artificial în timp și ca tematică. Arătind că asociațiile studenților sînt datoare să găsească, împreună cu conducerile facultăților, soluțiile de unificare a acestor activități, s-a propus, totodată, înființarea, la nivel național, a unui organism de valorificare complexă a întregului potențial științific al studenților.
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Trăim și muncim Împreună, în centrul nostru universitar, cu drepturi și îndatoriri egale, studenți români, maghiari, germani și de alte naționalități, a t spus în încheiere vorbitoarea. Vă. asigur de atașamentul nostru entuziast, al tuturor, față de politica Partidului Comunist Român.După ce a menționat în cuvîntul său condițiile deosebite de care se bucură studenții din institutele de artă, Horia Bolboceanu, președinte al Consiliului A.S.C.—I.A.T.C. București, a infățișat munca intensă și pasionată a acestora pentru a-și desăvirși pregătirea profesională și politică, pentru a lega eficient activitatea artistică cu viața. în același timp, vorbitorul a relevat că mai sînt incă multe de făcut pentru perfecționarea tuturor activităților asociației din institut, avînd principal reper Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor.Președintele Consiliului A.S.C. din Institutul pedagogic Oradea, Pavel Crișan, s-a referit, in principal, la preocupările consiliului pe care îl reprezintă privind pregătirea profesională a studenților, participarea lor la organizarea activităților cul- tural-artistice și din mediul rural, integrarea viitorilor profesori în viața socială a județului Bihor. EI a propus ca i acțiunea inițiată în anii trecuți privind dubla specializare să fie generalizată, ceea ce ar asigura repartizarea și folosirea mai rațională și mai eficientă a potențialului didactic.Rada Țiga, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. — Universitatea „Alexandru loan Cuza“-Iași, s-a ocupat, printre altele, în cuvîntul său, de îndatoririle pe care le au. asociațiile privind pregătirea specialiștilor de miine, chemați să se înscrie cu toate forțele in efortul general de muncă al întregului popor. Vorbitoarea a arătat că asociațiile din institut au avut, in ansamblul lor, o atitudine combativă împotriva absențelor, studiului în asalt, unor abateri de la regulamentul de activitate . profesională, criticînd, totodată, timiditatea cu care se acționează uneori pentru înlăturarea unor asemenea neajunsuri.

în cuvîntul său, Constantin Rădol, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. — Institutul pedagogic Bacău, a arătat, că în formarea viitorului profesor trebuie să se țină seama de faptul că el va lucra in mediu sătesc, nu numai Ia catedră, ci și ca activist pe tărâm obștesc. în acest sens, se efectuează cercetări sociologice. complexe, care urmăresc, în primul rind, cunoașterea preferințelor cultural-artistice ale tineretului din mediul rural. Sperăm ' că aceste acțiuni ale noastre — a spus el — vor da posibilitatea unui număr tot mai mare de studenți să cunoască realitățile satului în care își vor desfășura activitatea după absolvirea institutului.Aurora Torsin, vicepreședinte al Consiliului A.S.C. din Institutul de subingineri Baia Mare, a arătat că, în lumina recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, făcute cu ocazia .vizitei sale în institutul băi- mărean, s-a trecut la, integrarea nemijlocită a învățămîntului cu cercetarea și producția materială. Pe lingă practica săiptămînală pe care o efectuează studenții la mina Herja, orele de lucrări la unele discipline de specialitate se realizează, de asemenea, în subteran, la diferite mine. Relevînd citeva inițiative proprii pe linia apropierii 

învățămîntului de producție, ca realizarea unei „mine-școală", patronată de institut, cu o microproducție anuală de' 600 tone minereuri etc., vorbitoarea a subliniat că, totuși, perioada practicii de vară nu este utilizată în modul cel mai eficient. Referindu-se la primii pași in activitatea de cercetare științifică studențească în cadrul institutului, ea a exprimat dorința de a se organiza in cadrul institutului lor o filială a Centrului de cercetări, studii și proiectări pentru minereuri nemetalifere din Cluj.Evidențiind o serie de realizări ale activității de cercetare din facultate, printre care lucrările cu caracter național, executate in cadrul cercului de meteorologie, proiectele privind construcția de drumuri și instalații ■ forestiere, extinderea cooperării cu diferite întreprinderi, Ion Machedon, președintele Consiliului A.S.C. al Facultății de silvicultură a Universității din Brașov, a relevat că tineretul universitar brașovean este hotărit să transpună în fapte sarcinile importante puse în fața studențimii de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu.La perfecționarea practicii în producție s-a referit, în principal, în cuvîntul său, Ștefan Radu, președintele Consiliului A.S.C. din Facultatea de mecanică a Institutului politehnic Galați, menționînd bunele rezultate obținute în atelierele din institut, unde studenții, repartizați pe lingă muncitori cu înaltă calificare, și-au însușit diferite meserii. El a criticat faptul că unele întreprinderi au manifestat rezerve față de capacitatea studenților de a lucra efectiv pe mașini. Vorbitorul a subliniat, apoi, că a devenit tradițională participarea studenților la sesiunea de comunicări a inginerilor și tehnicienilor de la Șantierul naval Galați. Un salt calitativ deosebit il constituie înființarea Centrului științific propriu de studii, cercetări și proiectări.în cuvîntul său, Doru Năstăsescu, președintele Consiliului A.S.C de la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic București, a subliniat că, după recenta vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu făcută la politeh

nică, s-a produs o puternică efervescență în rîndul studenților. Vorbitorul a trecut apoi în revistă formele specifice folosite în organizarea activității practice la politehnică — practica în întreprinderi productive, ate- lierele-școală, munca de proiectare prin contracte care însumează valori ridicate, criticînd, totodată, lipsurile manifestate în activitatea asociațiilor studențești și a propus o serie de măsuri menite să determine o ridicare valorică de ansamblu a muncii asociațiilor.Referindu-se, în cuvîntul său, la activitatea asociațiilor, în vederea dezvoltării sentimentelor de dragoste și devotament față de cuceririle revoluționare ale poporului, față de partid, Pantelimon Vișan, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. — Centrul universitar Timișoara, a subliniat atitudinea responsabilă cu care studenții au primit noua Lege a a- părării naționale. Referindu-se la activitatea sportivă studențească, delegatul timișorean a arătat că, în spiritul recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului în țara noastră, asociațiile studenților comuniști sînt datoare să desfășoare o muncă mai susținută în vederea atragerii și mo

bilizării masei de tineri la practicarea exercițiilor fizice.In cuvîntul rostit, Ion Deleanu, secretarul comitetului de partid al Centrului universitar Cluj, s-a referit pe larg la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Am simțit, a spus vorbitorul, căldura și profunzimea gîndirii conducătorului nostru, chibzuință și certitudinea, validate de istorie, cu care marchează drumul frontal spre bunăstare și fericire, fermitatea gindului și faptei asociate cu cea mai omenească grijă față de om. Astăzi nu există pentru noi o hotărîre mai dîrză. ' izvorîtă dintr-o nestrămutată convingere, de- cît să acoperim cu fapte planurile la care am chibzuit atunci.Vorbitorul s-a referit în continuări la necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă al organizațiilor studențești, arătind că la toate nivelurile se impune prezența unei concepții prospective și creatoare, temeinic raportată la imperativele sarcinilor concrete ce le revin,Măriuța Cimporescu, vicepreședinte al Consiliului A.S.C. din Facultatea de horticuItură-Craiova, s-a ocupat, între altele, în cuvîntul său de problema corelării procesului de învățămînt cu realitățile majore ale producției. în această ordine de idei, vorbitoarea a menționat activitatea studenților craioveni desfășurată în unități din bazinul legumicol Ișalni- ța și ferma didactică a universității. Totodată, a apreciat măsura luată ca studenții din ultimul ap. să fie repartizați in practica de stagiatură chiar în unitățile în care vor lucra după absolvirea cursurilor.în cuvîntul său, Mircea Purcărea, președintele Consiliului A.S.C. de la Facultatea de economia producției — după ce s-a referit la alte probleme — a apreciat că sesizările și poziția luată de reprezentanții studenților în consiliile profesorale și senat au dus la cunoașterea și rezolvarea mai rapidă a unor probleme, ca acelea privind asigurarea cu material didactic a procesului de învățămînt, efectuarea compactă a practicii, îmbunătățirea planurilor și a programelor de învățămînt.

Referindu-se apoi la munca poli- tico-educativă a asociațiilor, el a arătat că, pentru realizarea unor acțiuni de largă audiență la studenți, dezbaterile ar trebui să se bucure de participarea unor personalități politice, scriitori, ziariști, printr-o mai largă informare asupra problemelor privind politjca internă și externă a României, activitatea internațională, mișcarea de tineret în lume.Adresînd participanților la conferință un călduros salut în numele conducerii Ministerului Educației și învățămîntului și al corpului profesoral universitar, tovarășul Alexe Popescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, a spus între altele : înalta valoare a expunerii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra legăturii organice dintre învățămînt, cercetare și producție constituie pentru școală, pentru slujitorii săi și întreaga studențime a țării ilustrarea unei gindiri și analize profunde, a unei viziuni realiste asupra perfecționării multilaterale a învățămîntului superior, într-o concepție unitară, în strînsă legătură cu dezvoltarea economică și socială. Pe baza experienței acumulate pînă în prezent s-au conturat direcții de orientare a integrării învățămin- tului cu cercetarea și producția, dar, așa cum s-a subliniat, se impun, în continuare, acțiuni mai conjugate și susținute ale tuturor factorilor implicați.S-a semnalat și la această conferință — a arătat in continuare vorbitorul — adoptarea, uneori, a unor soluții formale în desfășurarea practicii productive a studenților, determinate, în parte, de organizarea defectuoasă a acesteia de către con-' ducerile unor facultăți, dar și. de insuficienta preocupare a specialiștilor din unele întreprinderi. In acest sens, încheierea unor convenții de practică pe perioade mai îndelungate între facultăți șl întreprinderi, soluție propusă in raportul prezentat la conferință, este de natură să statornicească legături mai stabile și mai organice, care să răspundă concepției despre integrare. Vorbitorul a considerat îndreptățite criticil'e aduse unor facultăți la care, in predarea unor cursuri, mai persistă incă tendința de descriptivism, care solicită mai mult memoria decît gîndirea studentului și a adresat U- niunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, conducerilor asociațiilor din institute, tuturor studenților rugămintea de a milita consecvent și cu pasiunea caracteristică tineretului nostru, pentru perfecționarea continuă a învățămîntului, pentru înfăptuirea programului de integrare a cercetării cu producția.Vorbitorul a apreciat numeroasele și judicioasele propuneri făcute în cadrul lucrărilor conferinței, asigu- rind că acestea vor fi examinate împreună cu noul organ de conducere al U.A.S.C.R. în vederea găsirii celor mai bune soluții de rezolvare.Vorbind despre participarea activă și conștientă a tineretului universitar la identificarea personalității sale morale și civice cu idealul constructiv al socialismului și comunismului, Szanto Paula Georgeta, studentă la Institutul medico-farmaceutic, membră a biroului Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar Cluj, a arătat că studentul nu trebuie să fie numai specialistul de miine, care-și va îndeplini sarcinile impuse de profesiune, ci și un cetățean angajat, cu înalte răspunderi sociale, chemat să rezolve in spiritul concepției materia- list-științifice despre lume și viață problemele ce apar in contextul dezvoltării sociale. In acest sens, sub îndrumarea permanentă a organizației de partid și cu sprijinul catedrei de științe sociale, a arătat vorbitoarea, asociația studenților din I.M.F. Cluj a lărgit și diversificat tematica dezbaterilor ideologice pe probleme de actualitate, a stimulat dialogul viu pentru cunoașterea fenomenelor noi a- părute in viața noastră social-poli- tică, pentru receptarea valorilor autentice din cultura și arta națională și universală.Noi toți am înțeles — a spus în cuvintul său Clement Gavrilă, președintele Consiliului U.A.S.C. din Institutul pedagogic Suceava — că viitorii absolvenți vor profesa în mediul rural și că se impune ca și practica pedagogică să fie efectuată și la școlile generale din sate și comune, să patronăm cămine culturale, să realizăm schimburi de experiență cu cadre didactice tinere, cu comitetele comunale ale Uniunii Tineretului Comunist, să întreprindem cercetări cu caracter sociologic în mediul rural, pentru a putea cunoaște cit mai bine problemele concrete pe care le vom întâmpina în activitatea noastră viitoare.Referindu-se la îndeplinirea obligației de practică pedagogică de a tine câte zece lecții pentru fiecare specialitate, și care nu întotdeauna pot fi realizate în municipiul Suceava, el a propus să se creeze condiții pentru ca studenții să poaită e- fectua practica pedagogică si la școlile generale din satele județului.Luînd cuvintul în numele celor peste 1 200 de uteciști de la Uzina de mecanică fină București, muncitorul Petru Irimia, student în anul I la Institutul de subingineri. secția serală, și-a exprimat profunda mulțumire și recunoștință față de grija pe care partidul și statul nos
tru, personal tovarășul Nicolae 

Ceaușescu o poartă tineretului, față de eforturile întregului popor pentru asigurarea unor condiții optima de muncă și studiu. Referindu-se la înființarea cursurilor serale de subingineri pe lingă marile întreprinderi industriale, vorbitorul a subliniat că acestea reprezintă o modalitate reușită de îmbinare a cunoștințelor teoretice cu producția, cu problemele ei complexe.Dan Fruntelată, secretar general de redacție la revista „Viata studențească", a vorbit despre problemele presei studențești, subliniind că a- ceasta se manifestă ca o prezentă aotivă în actualitatea politică și socială a țării, ca un veritabil instrument de lucru al asociațiilor în domeniul educării studenților în spiritul normelor comuniste de muncă și viață, al reflectării tuturor laturilor vieții universitare, ca o tribună a schimbului fertil de idei, a afirmării spiritualității studențești. In încheiere, vorbitorul s-a referit la sarcinile care revin publicisticii studențești pentru a se integra mai organic activității de ansamblu a organizației revoluționare și âe a participa într-o tot mat mare măsură la formarea unor specialiști și cetățeni demni de idealurile prezentului și viitorului socialist al patriei.In cuvîntul său, Petre Pănoiu, membru al Consiliului A.S.C. — Institutul pedagogic Pitești, s-a referit, în principal, la rolul învățămîntului universitar și pedagogic de a forma cu precădere educatori comuniști, militanți activi și consecvenți pentru aplicarea și traducerea în viață a Proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, pentru promova- rea celbr rrîaî ‘ îitalte'- 'idealuri ala patriei și partidului.'în Ihclifeifere/fels-a Mngăjât, In numele colegilor pe care îi reprezintă, să-și sporească . eforturile pentru pregătirea politică și profesională, incit la absolvire fiecare student să devină un specialist-cetătean.Reprezentând • un foarte tînăr centru universitar, Vasile Irimia, președintele Consiliului A.S.C. al celor două facultăți sibiene, a relatat conferinței o seamă de probleme specifice organizațiilor de aici, precum și unele activități desfășurate in scopul unei Cit mai bune pregătiri profesionale, politice și ideologice a viitorilor specialiști. în cadrul, acti
vității profesionale, a subliniat vorbitorul, ne-am preocupat să folosim cu mai multă eficiență formele muncii de asociație, acționind cu mijloacele activității politice. Totodată, am invitat la acțiunile noastre tineri din întreprinderi, urmărind să facilităm studenților și pe această cale contactul direct cu producția.Asociațiile studențești din I.M.F. Iași, a spus Mihai Nechifor, membru in Consiliul U.A.S.C. din Centrul universitar Iași, consideră drept norme de bază ale întregii lor activități indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, date în numeroase oca
zii. inclusiv la conferința organizației județene de partid Iași, privind integrarea învățămint-cercetare-pro- ducție, ca fundament al pregătirii viitorului specialist. în context, vorbitorul a relevat că asociațiile din I.M.F. Iași, împreună cu conducerea institutului, au sondat opiniile . studenților și ale cadrelor medicale privind practica și au elaborat, ca o concluzie a sondajelor, un îndrumător de practică ce corespunde într-o mai mare măsură cerințelor profesionale viitoare ale medicilor și farmaciștilor.Vorbind în numele elevilor de la liceele de cultură generală. Adrian Severin, secretarul comitetului U.T.C. de lâ liceul „Mihai Viteazul" București, s-a referit la sprijinul acordat de asociațiile studențești activității de educare științifică și moral-poli- tică a elevilor și a punctat apoi citeva din deficiențele actualului sistem de selecție universitară, care se cer eliminate prin efortul comun al faotorilor de răspundere din domeniul educației și învățămîntului, al organizațiilor de tineret din licee și facultăți. Ascultând cu atenție importanta expunere făcută la această conferință de către secretarul general al partidului, a spus în încheiere vorbitorul, am înțeles încă o dată ce sarcini de mare răspundere stau în fața tuturor factorilor angrenați în procesul de învățămînt, fie ei asociații studențești, organizații U.T.C. din școli.Sintem oanștienți că dezvoltarea economiei, științei și culturii românești, actualul cincinal reclamă creșterea aportului organizației comuniste a studenților la traducerea ân viață a indicațiilor secretarului general . al partidului; ; a spus Serght-Laurian Lupu, student la institutul de construcții București. Iată de ce organizarea practicii' constituie un obiectiv ce se află permanent in atenția conducerii institutului, a asociației noastre comuniste. Menționând formele concrete ale activității practice, în organizarea căreia s-au manifestat și lipsuri, vorbitorul a subliniat : Sintem pentru generalizarea formei de practică angajată a studenților, formă ce are ca urmare stabilirea unor relații deosebit de precise între studenți și întreprinderea unde își desfășoară practica. Trebuie Să ne raportăm mai mult la perspectivă, Ia necesitatea ca fiecare nou specialist ieșit de pe băncile facultății să fie, la locul de muncă, unde se simte nevoie de el, un promotor al noului.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita tovarășului 

Santiago Carrillo

Cu prilejul stabilirii relațiilor 

diplomatice dintre România și Mexic

(Urmare din pag. I)trai el poporului, în înflorirea multilaterală a țării.Totodată, comuniștii spanioli au dat o înaltă prețuire și au exprimat mulțumiri pentru multiplele dovezi de solidaritate ale Partidului Comunist Român — expresia unui autentic internaționalism proletar.în cadrul schimbului păreri privind problemele internaționale, s-a evidențiat că desfășurarea vieții internaționale confirmă pe deplin valabilitatea aprecierilor cuprinse' în comunicatul comun semnat la București în anul 1971 ți în celelalte documente comune bilaterale. S-a reliefat ca un element de mare însemnătate al -vieții politice contemporane radicalizarea și activizarea politică a maselor largi populare, care se manifestă tot mai activ în rezolvarea problemelor naționale și internaționale, acționează cu o vigoare nein- tîlnită împotriva politicii de dominație a cercurilor imperialiste, pentru instaurarea unor raporturi interstatale pe baze noi, pentru reglementarea prin tratative a problemelor litigioase dintre state, pentru orientarea cursului vieții internaționale pe calea destinderii, colaborării și păcii.Apreciind pașii pozitivi care au fost întreprinșl în direcția înfăptuirii destinderii și securității în Europa, inclusiv începerea și desfășurarea la Helsinki a lucrărilor pregătitoare pentru organizarea Conferinței europene, cei doi conducători au reafirmat că este în interesul tuturor popoarelor europene ca viitoarea conferință să consfințească'în documentele sale principiile fundamentale pe care trebuie așezate raporturile dintre statele europene — egalitatea deplină în drepturi, respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și amenințarea cu forța în raporturile ihterstatale. S-a accentuat că toate popoarele continentului sînt interesate ca viitoarea Conferință europeană să conducă la construire^ pa baze noi a relațiilor dintre stătele Europei, astfel'Incitefiecare națiune să dobîndească garanția că se poate dezvolta in mod liber și independent, Ia adăpost de orice agresiune sau atac armat din partea altoi- state, iar problemele litigioase să fie rezolvate pe calea negocierilor. S-a evidențiat, totodată, că această conferință trebuie să ajungă Ia. un consens larg în ce privește crearea condițiilor care să favorizeze dezvoltarea continuă a colaborării si schimburilor pe plan e- conomic, științific, cultural întte toate țările continentului european, indiferent de orindutrea socială.Dînd o înaltă prețuire rolului opiniei publice, al maselor largi populare în obținerea rezultatelor pozitive înregistrate in Europa, părțile au subliniat marea însemnătate p.e bare o au mobilizarea și concentrarea- e- forturilor acestor forțe pentru ca toate problemele europene să fie, soluționate în interesul popoarelor,S-a relevat că lupta pentru înfăptuirea unui climat de pace, destindere și securitate în Europa constituie un obiectiv de importanță capitală pentru partidele comuniste, pentru celelalte, forțe ale clasei muncitoare, pentru cercurile progresiste și iubitoare de pace.Ambele părți consideră că lupta clasei muncitoare și a forțelor populare din țările capitaliste europene pentru a pune capăt inegalităților sociale, limitării drepturilor democratice ale popoarelor, împiedicării acea?' lui acestora la cultură și împotriva fascismului și neofascismului trebuie să primească Un sotljin ho- tărît din partea tuturor celor interesați în consolidarea păcii.In cursul convorbirilor, conducătorii, celor două partide au acordat o atenție deosebită problemelor dezarmării, și în primul rind ale dezarmării nucleare. Cei doi conducători de partid au subliniat necesitatea ca toate popoarele lumii, toate statele să participe activ la dezbaterea oricărei probleme care privește dezangajarea militară, la găsirea soluțiilor care să ofere popoarelor posibilitatea de a păși in mod real pe calea dezarmării generale. Ambele părți au subliniat, deopotrivă, că sînt binevenite o serie de măsuri parțiale, cum ar fi lichidarea bazelor militare pe teritorii străine, retragerea forțelor militare în limitele frontierelor naționale, dizolvarea simultană a blocurilor militare.Cele două partide au sâlutat cu adincă satisfacție încetarea războiului din Vietnam și Laos, Încheierea recentă a acordurilor de restabilire a păcii în Indochina, exprimînd speranța că aplicarea acestora va deschide perspectiva unei păci trainice în această parte a lumii, astfel îneît popoarele indochimeze Să-și poată în
Convenție consulară româno-polonăSîmbătă, 24 martie, a fost semna

tă la București noua convenție consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă.Din partea română, documentul a fost semnat de Gheorghe Bădescu, directorul Direcției consulare, iar din partea polonă de Wladyslaw 

drepta eforturile spre țelul înfăptuirii unității, lichidării consecințelor războiului, dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare, reglementării problemelor proprii corespunzător voinței și aspirațiilor lor, fără nici o ingerință din exterior.Ambele partide au dat o înaltă apreciere inițiativei și eforturilor Partidului Muncii din Coreea, guvernului R.P.D. Coreene pentru reuni- ficarea pașnică și independentă a patriei, au reafirmat hotărîrea lor de a acorda și în continuare întregul sprijin înfăptuirii acestei aspirații naționale fundamentale a poporului coreean, pe cale pașnică și democratică, fără nici un amestec din afară.Abordînd problemele crizei din Orientul Mijlociu, cele două părți au subliniat că promovarea cauzei păcii impune găsirea unor soluții rapide pentru îmbunătățirea climatului politic din această zonă, care să ducă la rezolvarea pașnică a conflictului actual, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967. în acest context, s-a evidențiat necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, respectării integrității teritoriale, a independenței și suveranității naționale a fiecărui stat, rezolvării problemelor populației palestlnene în conformitate cu drepturile și interesele ei naționale legitime.în cursul convorbirilor, părțile au reînnoit sprijinul și simpatia partidelor lor față de țările și popoarele care au pășit pe calea unei dezvoltări independente, angajate in lupta pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru lichidarea stării de subdezvoltare, pentru întărirea cuceririlor democratice.Reafirmînd deplina solidaritate cu lupta popoarelor care se mai află sub dominație colonială, reprezentanții ambelor partide au exprimat, în deplin acord, necesitatea ca toate forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste să intensifice ajutorul acordat mișcărilor de eliberare națională din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Namibia și din alte regiuni ale lumii.în cursul schimbului de vederi s-a evidențiat că tot mai multe țări și popoare din America Latină acționează pentru eliberarea de sub dominația marilor monopoluri străine, pentru promovarea unor măsuri politice, economice și sociale cu caracter democratic, progresist, aintlimpe- riâlist, menite să contribuie la întărirea independenței naționale, la asigurarea valorificării in interesul propriu a patrimoniului național. în a- cest. cadru, ambele părți au salutat cu profundă satisfacție succesele obținute în recentele alegeri parlamentare de partidele comunist și socialist, de celelalte forțe reunite in cadrul Unității Populare din Chile.P.- C. Român și P. C. din Spania au exprimat hotărîrea de a acționa și în viitor cu toată energia și consecvența, pe planuri multiple, pentru restabilirea și întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismuluî și internaționalismului proletar, ale independenței fiecărui partid, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, sprijinului și respectului reciproc. în acest cadru, ele au reafirmat dreptul inalienabil'al fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător întreaga politică internă și externă, în conformitate cu condițiile în oare acționează.în cursul schimbului de vederi s-a reconfirmat că întărirea continuă a coeziunii și unității de acțiune a clasei rtluncitoare, â celor mai largi forțe sociale antiimperiâliste reclamă, astăzi, dezvoltarea dialogului, contactelor și colaborării dintre partidele comuniste, partidele socialiste, social-democrate, alte organizații muncitorești, între toate forțele de stingă pe deasupra oricăror deosebiri ideologice. în acest sens, s-a dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute la recentele alegeri parlamentare de Partidul Comunist și Partidul Socialist din Franța.Vizita în Republica Socialistă România a tovarășului. Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, întilnirlle' și convorbirile avute cu tovarășul Nioolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, constituie o contribuție importantă la lărgirea pe mai departe a raporturilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, in folosul celor două partide și popoare, al întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, in interesul luptei frontului antiimperialist mondial, al cauzei generale a păcii, democrației și socialismului.

Wojtasik, directorul Departamentului consular.La ceremonia semnării au fost prezenți Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale, precum și membrii celor două delegații.A fost de față, de asemenea, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la București. (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Primiți salutări frățești cu prilejul stabilirii relațiilor diplomatice 
Intre Mexic și România, ceea ce Va întări legăturile de prietenie dintre 
ambele popoare.

MIGUEL A. VELASCO
Mișcarea de Acțiune 
a Unității Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Asociația mexicană de prietenie și schimburi culturale cu România 
are onoarea să vă adreseze felicitări pentru importanta hotărîre a gu
vernului dumneavoastră de a stabili relații diplomatice cu Republica 
Mexicană, ceea ce va duce la dezvoltarea schimburilor economice și cul
turale între popoarele noastre.

Cu respect,
ARROYO LIST LUMBRERAS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Sindicatul național al lucrătorilor din domeniul educației din Mexic 
vă roagă să acceptați felicitările sale cu prilejul stabilirii relațiilor cu 
țara noastră, recunoscînd acest fapt ca un beneficiu al ambelor popoare.

Prof. J. ELOi BENAVIDES SALINAS
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Societatea mexicană de geografie și statistică vă transmite felicitări 
eu prilejul stabilirii relațiilor diplomatice dintre România și Mexic, do
rință pe care poporul mexican a nutrit-o de mulți ani.

Cu stimă,
Dr. LUIS VASQUES CAMPOS

Președinte

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRISîmbătă dimineața, tovarășul Paul Nlculescu-Mizii, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe prof. dr. Casimir Hendrik, președintele Societății europene de fizică, prof. Rudberg Eric, acad. Vul Bent- sion Moiseevici, prof. Losche Artur, prof dr. Friedel Jacques, prof. Bra- ams Cornclis și Cohen Louis, membri ai Comitetului executiv al Societății europene de fizică, care au

DUPĂ VIZITELE OFICIALE ÎNTREPRINSE IN NORVEGIA 
Șl DANEMARCA

Ministrul afacerilor externe 
s-a înapoiat în țarăMinistrul afacerilor externe, George Macovescu, s-a înapoiat, sîmbătă la amiază, în Capitală din vizitele oficiale pe care le-a întreprins în Norvegia și Danemarca, la invitația miniștrilor afacerilor externe din a- ceste țări. La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, funcționari superiori din minister, precum și Bent BrOgard, însărcinatul cu afaceri a.i. al Danemarcei la București.

★La plecarea din Copenhaga, ministrul român al afacerilor externe a

scrimă Remarcabila victorie
a sabreruluiSabrerul român Dan îrlmiciuc a obținut o remarcabilă victorie, cîștigind turneul internațional de la Moscova. In turneul final, el a totalizat 5 victorii, invingindu-1 în meci de baraj cu 5—4 pe sovieticul Nazlîmov (5 victorii). Pe locurile următoare s-au clasat Vinokurov (U.R.S.S.) — 3 v ;Krovopuskov (U.R.S.S.) — 3 v ; Marin Cornel (România) — 3 v ;Rorres (Cuba) — 3 v. La turneu au participat 80 de sabreri din Bulgaria, Ungaria, R.D. Germană, Cuba, Ro-

PATINAJ: Concursul da Ia 
SofiaDupă prima zi a concursului internațional de patinaj artistic, care se desfășoară la Sofia, la startul căruia sînt prezente concurente din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană. R.F. Germania, Polonia, România și U.R.S.S., sportiva româncă Eleva Moiș ocupă locul al doilea cu 46J1T puncte. Pe primul loc se află reprezentanta R.D. Germane, Kerstin Sztoljficz, cu 47,27 puncte. 

participat la lucrările sesiunii Consiliului Societății, desfășurată la Sinaia.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au luat parte prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și acad. Șerban Țițeica, președintele Comitetului național român de fizică.

fost salutat de ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, de ambasadorul Danemarcei la București, Torben Busck-Nlelsen, precum și de Gheorghe Ploieșteanu, ambasadorul României tn Danemarca.
★în drum spre patrie, George Macovescu a făcut o escală la Viena, unde a fost intîmpinat de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Austriei, Walter Wodak.A fost prezent ambasadorul României în Austria, Dumitru Aninoiu.(Agerpres)

Dan Irimiciucmânia, Cehoslovacia și Uniunea Sovietică.Dan Irimiciuc este în vîrstă de 23 de ani și face parte din clubul Politehnica Iași. Este de profesie inginer.
HOCHEI î Campionatul 

mondial (grupa B) 
România — Japonia 3—0VIENA 24 (Agerpres). — în cel de-al doilea meci susținut în cadrul Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B), competiție care se desfășoară la Graz, selecționata României a întîlnit formația Japoniei. La capătul unui joc in care au avut mai mult inițiativa, hocheiștii români au obținut victoria cu scorul de 3—0 (0—0, 1—0, 2—0). Scorul a fost deschis în minutul 32 de Tu- reanu, celelalte două puncte fiind înscrise de Costea (min. 49) și Bașa țmin. 57).Astăzi, echipa României va întîlni reprezentativa Italiei.,

O delegație economică cubaneză, condusă de Nora Frometa Silva, ministrul industriei ușoare din Cuba, a sosit, sîmbătă după-amiază, in Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întimpinați de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, alte persoane oficiale, precum și de Nioolșs Rodriguez Astfazarain, ambasadorul Cubei la București.(Agerpres)
Cronica zilei

CU prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, ambasadorul acestei țări la București, S. A. D. Bukhari, a vorbit la posturile noastre de televiziune.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis ministrului supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon A. Cavalieratas, o telegramă de felicitare cu prilejul zilei naționale a acestei țări.
★întreprinderea de transporturi aeriene române „TAROM" va deschide, ou începere de la 1 aprilie, noul traseu european București— Amsterdam—Londra. Zborurile pe această rută se vor efectua săptămt- nal. în fiecare luni, ora de decolare de pe aeroportul Otopeni fiind fixată la 9,30, iar întoarcerea în a- tteeași Zi. la ora 20,55. De asemenea, în cursul lunii mai, „TAROM"-ul preconizează inaugurarea liniei Intercontinentale București—Zilrich— Alger. Cursele aeriene externe sînt efeotuate de compania TAROM cu aeronave turbopropulsoare și turboreactoare de mare capacitate, cărora Urmează a li se adăuga in curînd alte tipuri de aparate moderne.
kRenumita formație corală „Madrigal", condusă de dirijorul Marin Constantin, a plecat într-un turneu în Anglia. Muzicienii români vor prezenta 12 concerte în mai multe orașe din Țara Galilor,-*O altă formație camerală românească, trioul alcătuit din pianistul Nicolae Brânduș, violoncelistul Marin Suciu și clarinetistul Aurelian Octav Popa, va concerta, peste câteva Zile, intr-o serie de localități din Suedia.
•kLa cea de-a XVI-a ediție a Festivalului internațional al filmului de autor, care se va desfășura între 25 și 31 martie Ia San Remo, va fi prezentat și filmul românesc „Nunta de piatră", realizat de tinerii regizori Mircea Veroiu șl Dan Pița, după schițele „Fefeleaga" și „La o nuntă* de ion Agârbiceanu. (Agerpres)

M3SasmSBBBS6SaSSB38a®^

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 martie. în țară : la începutul intervalului se vor produce înnorărî accentuate în sud-vestul țării, unde va ploua. Apoi, înnoră- rlle se vor extinde și în celelalte regiuni, unde vor cădea ploi cu caracter local. Virilul va prezenta intensificări pină la tare în Banat. Cîmpia Dunării și Dobrogea la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele vor oscila intre 4 și 14 grade. Pe alocuri, în Transilvania se va semnala ceață. în București : vreme relativ călduroasă, cu cer variabil. înnorări mai accentuate se vor semnala în a doua parte a intervalului, cînd vor cădea ploi slabe. Temperatura ușor variabilă.

FOTBAL : Meciurile etapei, 
la radio și pe micul ecranStațiile noastre de radio vor transmite astăzi în jurul orei 15,45 jocurile etapei categoriei A de fotbal, cu excepția partidelor Steaua-C.F.R. Cluj și Sportul Studențesc-A.S.A, Tg. Mureș, care încep la ora 14,00.Pe micul ecran, de la ora 14,00, amatorii de fotbal vor putea urmări meciul Steaua-C.F.R. Cluj.
Orașele și datele finalelor 

cupelor europeneîn cadrul unei ședințe, care a avut loc la ZUrich, s-a stabilit ca finala „Cupei campionilor europeni" la fotbal să se desfășoare la 30 mai la Belgrad. Finala „Cupei cupelor" a fost programată pentru 16 mal Ia Salonic. Conform regulamentului, finala „Cupei U.E.F.A." se va desfășura în două manșe, la 9 și, respectiv, 23 mai. Pentru organizarea acestor două meciuri candidează federațiile din R.F. Germania, Anglia și Olanda.

ZIUA NAȚIONALĂ A GRECIEI

Excelenței Sale ,
Domnului GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

Regent, 
F.rim-ministru al Greciei

ATENA

Cu prilejul celei de-a 152-a aniversări a Zilei naționale a Greciei, îmi 
este plăcut să adresez Excelenței Voastre multe felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru poporul grec prie
ten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

„.Toată suflarea orașului Mesolonghi, de pe țărmul ionic al Greciei — bărbați și femei, vîrstnicî și tineri, în pitorești costume naționale — se revarsă pe ulicioarele ce duc spre Parcul E- roilor. Școlarii preced mulțimea în formațiuni orchestrale, fetele poartă buchete de flori, iar cei mai in virstă. relicve păstrate cu sfințenie în casele lor și care amintesc de zilele „Exodului". unul dintre cele mai dramatice momente ale războiului de - eliberare, cind — pentru a permite evacuarea celor apți do luptă și care erau solicitați în alte zone ale țării — femeile și bătrinli au ținut piept oștirilor Imperiului otoman ce înconjurau orașul.Așa se Sărbătorește la Mesolonghi Ziuă națională — 25 martie, ziua în care, cu 152 de ani în Urmă, în nord-ves- tul Peloponezuluî, a fost dat semnalul insurecției generale împotriva autorităților otomane. Prin ceremonii asemănătoare, evocind evenimentele din ■ localitățile respective, grecii marchează și astăzi ridicarea poporului a- nlrnait de voința de a dobîndl. cu prețul oricăror sacrificii, libertatea și independența patriei sale milenare.Războiul pentru independență din 1821 a avut un ecou larg în rîndul elementelor progresiste din Europa acelor vremuri. Elinii lși amintesc si azi de sprijinul și simpatia ,, de ' care s-a bucurat lupta etrămo-/ șllor lor din partea

Principatelor Române, a patrioților români, înlăturarea jugului străin a Însemnat pentru poporul elen începutul procesului de statornicire și consolidare a Greciei ca stat independent. A- cest proces a solicitat eforturile generațiilor ce au Urtnait și s-a împletit strîns cu preocupările pentru dezvoltarea economiei naționale. Astăzi, a- ceste preocupări își găsesc expresie în eforturile pentru valorificarea mai eficientă a bogățiilor solului și subsolului, în înmulțirea obiectivelor industriale, în satisfacerea sporită a necesităților din producție internă, în activitatea flotei comerciale, în preocupările pentru modernizarea și extinderea culturilor mai avantajoase în a- gricultură, afirmarea unei tendințe ascendente a exporturilor.Grecii sînt un popor „deschis spre lume" încă din cele mai vechi timpuri, dornici de colaborare cu celelalte popoare. Trăind în același spațiu geografic, popoarele român și grec au dezvoltat între ele legături tradiționale de prietenie, bazate pe aspirațiile de libertate, de afirmare a ființei lor naționale. în acest cadru se înscrie evoluția favorabilă a raporturilor de colaborare dintre România și Grecia, bazate pe respectarea principiilor independenței, neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc. Pe plan politic, aceste relații și-au găsit expresie in: schimbul., de, vizite și BOnvoȚȘirlte- efectuate- la niveliil ’ cdnducerflon ministerelor de externe ale
FESTIVITATE CU PRILEJUL ABSOLVIRII 

ACADEMIEI MILITARE DE CĂTRE
NOUA PROMOȚIE OE INGINERI MILITARISîmbătă dimineața a avut loc festivitatea prilejuită de absolvirea Academiei militare de către noua promoție de ingineri militari.Au luat parte general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, prim- adjunctul și adjuncții ministrului, generali și ofițeri superiori, cadre didactice, ofițeri-elevi și elevi.Cu acest prilej, în numele comandantului suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul apărării naționale a adresat noilor absolvenți un salut călduros șl felicitări pentru realizările obținute în pregătirea politică, militară și de specialitate, urîndu-le succes deplin în înfăptuirea sarcinilor de răspundere ce le revin pentru întărirea continuă a capacității combative a armatei noastre populare. în lumina orientării date de partid, că locul inginerului este în producție, in munca de concepție, proiectare și cercetare, ministrul apărării naționale a cerut noilor absolvenți să se integreze rapid in activitatea productivă și de investigare științifică, să sprijine inițiativele de autodotare, să contribuie la realizarea de economii.într-o atmosferă de puternică însuflețire, cei prezenți au adoptat apoi textul unei telegrame adresate Comitetului Contrai ai Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele :„în acest emoționant moment, noi, ofițerii-ingineri, absolvenți ai Academiei militare, promoția martie 1973, ne îndreptăm gindurile cu de

celor două țări. Cu a- cest prilej s-a subliniat dorința comună de a intensifica și dezvolta raporturile de cooperare pașnică între țările, din Balcani, atiț pe plan guvernamental cit și neguvernamental, în cadru bi și multilateral, s-a dat glas dezideratului ca, împreună cu celelalte state din zonă, să se acționeze pentru înființarea unui organism care să' contribuie la impulsionarea schimburilor, la organizarea colaborării economice între țările balcanice.După cum se știe, există condiții pentru dezvoltarea mai largă a colaborării economice româno-grecești. Numeroase produse ale industriei noastre se bucură în Elada de căutare și apreciere. Economia elenă poate, de asemenea, satisface un șir de cerințe ale țării noastre. Pe lingă volumul de schimburi comerciale în continuă creștere se întrevăd perspective favorabile de cooperare in anumite domenii ale industriei. precum și pe alte planuri, dezvoltarea raporturilor de colaborare româno- elene vădindu-se reciproc avantajoasă și corespunzind intereselor ambelor popoare. Legăturile de colaborare dintre Grecia și România, ca și dintre celelalte țări ale zonei noastre geografice sînt, in același timp, un suport trainic al dorinței popoarelor din Balcani de a vedea triumfind în a- ceastă regiune spiritul prieteniei si bunei Vecinătăți, al unei .cojnlpcrări tot mai „ștrîn^,,; în ' interesul pății .si securității.
Al. CAMPEANU

osebită dragoste și recunoștință spre Comitetul Centrai al Partidului Comunist Român, spre dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-ne sentimentele de adincă prețuire pentru grija pe care o manifestați față de întărirea continuă a capacității de apărare a patriei, a armate] noastre.Conșticnți de sarcinile mari șl de răspundere ce ne revin din documentele Congresului ai X-lea, ale Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972 și ale plenarelor C.C. al P.C.R. care au urmat, însuflețiți de entuziasmul cu care întregul popor acționează pentru a înfăptui cincinalul înainte de termen, ne angajăm să muncim cu inait simț ai datoriei pentru îndeplinirea misiunilor încredințate.Integrați In activitatea desfășurată de organizațiile de partid și ale U.T.C., vom acționa în spiritul programului de educație comunistă pentru dezvoltarea la militari a convingerilor patriotice și internaționaliste, a calităților morale și de luptă, a vigilenței, ordinii și disciplinei militare, pentru întărirea forței combative a unităților și marilor noastre unități.Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem — se subliniază în telegramă — că nu ne vom precupeți eforturile pentru traducerea în viață la nivel calitativ superior a sarcinilor ce ne revin din Lege» privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România, fiind gata oricind să ne îndeplinim cu cinste, in orice împrejurare, misiunile încredințate <lc patrie, popor și partid". (Agerpres)

PROGRAMUL I
0,00 Gimnastica pentru toți,
8,10 Pentru sănătatea dv.
8,25 Cravatele roșii : Emisiune*- 

concurs „7 contra 7" î Film 
serial : „Delfinul Flipper". 
Viața satului.
Emisiune în limba maghiară. 
De strajă patriei.
Album duminical.
Fotbal : Steaua — C.F.R. Cluj 
(repriza 1). Maratonul Vasa- 
loppet, cea mai măre cursă 
de schi din lume i 85 km.

15,00 Fotbal : steaua — C.F.R. Cluj 
(repriza a II-a). Schl-varietățl 
— emisiune primită de la TV 
franceză.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episodul 
„Planeta fantomă".

10,55 Avanpremiera.
18,00 Vetre folclorice 

Jiului.

19,28 1001 de seri.
19,30 Telejurnal — Săptămlna po

litica interna și internaționa
la în imagini.

•0,15 Preferințele dumneavoastră 
— Spectacol organizat de 
Televiziunea Româna, in co
laborare cu Consiliul sindica
tului din sectorul 3 Bucu
rești, pentru fruntașii de pe 
platforma industrială 
August".

22,00 Imagini ateniene.
22,15 Telejurnal.
22,25 Hochei pe gheață t Roma

ni» — Italia. Campionatul 
mondial — grupa B.

•1,08 Studioul muzical. Serenadă 
Ia Sans-Souci.

21,45 Telex tehnlco-știlnfific.
22,03 Film serial : „Mannix*.

„33 cmema

PROGRAMUL H

• O anchetă dUicilă l

*

I

tl,00 — 13,80 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor 
Edgar Doneux (Belgia). So
list Ion Volcu.

20,15 Eroi Îndrăgiți de
„Istețul Iepurllă" — desene 
animate.

30,45 Caleidoscop cultural-artis
tic TV.

Valea

LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
0 Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45. 
0 Cowboy 1 SALA PALATULUI
— 17 (seria de bilete — 4418) ; 
20,15 (seria de bilete 
SCALA — 8,30; 11; 13,30; 
SI, BUCUREȘTI — 8,30; 
16; 18,30; 21.
0 Program do desene 
pentru copil — 9,30: 1
13,30, Clovnii — 17; 20 ;
a Alfred cel Mare : L. _ 
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16 
21, FESTIVAL — 8,30; 11 
16; 18,30; 21, FAVORIT

— 4420)» 
16; 18,30; 
n; 13,30;

animate 
11; 12,15;

: DOINA. 
LUCEAFĂ- 

18,30; 
13,30; 
- 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 ~ 13,30! 18; 20,15, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Organizația ; FEROVIAR — 
8,30; 10,45; 13,15; 15,49; 18,15; 20,45, 
EXCELSIOR — 8.45; 11; 13,30; 18;

21, MELODIA — 8,45; 11;
16; 18,30; 20,45, MODERN 
; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude t GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
a Pe aripile viatului : PATRIA
— ic; 14,30; 19.15.
a Fata care vinde flori i AURO
RA — 9,30; 12: 15,30; 18; 20,30,
VITAN — 10; 15,30; 18! 20,30.
0 Cupa gloriei : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
0 Baschetbaliștii din Harlem — 
9,45; 12, Dosar secret — 14; 18, 
Hlroșima, dragostea mea — 13,30, 
Noaptea — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
0 Adio, arme ! t CENTRAL
12,30; 16; 19,30, VOLGA »; 13,30;

18; 19,30, 
16; 19,30.
• Dacii ; 
20,15.
• Maria 
14,30! 17.
• Andrei
19,30.

FLAMURA — 9; 12,38;
MUNCA 15,30; 13;
Stuart i BUZEȘTI
Rubliov t BUZEȘTI

a Domnului profesor, eu dragos
te : VIITORUL — 9; 11: 15,30: 18, 
FLOREASCA — 16,30; 13; 20,30.
a Structura cristalului t VIITO
RUL — 20,15: 
a Cu miinile 
15,30; 18; 20,15.
a Drumul spro Vest î ARTA — 
15: 17,45; 20,30, GIULEȘTI — 10; 
15,30; 1B; 20.30.
a Anonimul Venetian I DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30.
• Egor Bullciov șl alții I DRU
MUL SĂRII — io: 20,15.
a Dacă e mărfi, e Belgia I CO- 
TROCENI - 15,30; 18.
a Tinerii : COTROCEN1 
0 Zestrea : COSMOS —
20.15, PROGRESUL -
20.15.

Trandafiri roșii pentru Ange- 
ea ; DACIA — 0; 11,15; 13,30:

«; 18,15; 20,30.

• Ursul Yogi : RAHOVA — 15,30; 
18.
• E o poveste veche i RAHOVA 
— 20,15.
• Poliția mulțumește : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
0 O floare șl doi grădinari
MIS — 9! 12,30; 16; 19.30. 
« Hallo, Dolly ! ; UNIREA 
16.
S Moartea Regelui Negru t

EA — 19,15.

J or : Grlgore Iosub. Solist : Dlml- 
trie Râpeanu — 20.
• Opera Romană : Primăvara — 
11; Albert Herring — premieră

I TO-ii;UNI-
eurate l LIRA

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) ; Deschiderea ciclului „Rein- 
tllniri duminicale" cu muzicieni 
și poeți : Virgil Gheorghiu — 
Mihai Constantlnescu. Prezintă : 
Șerban Cioculescu — 20.
a Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbeseu" (la Ateneul 
Roman : Concert simfonie, Diri-

— 19.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,30. Spune ' ' 
ră, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I.
glale" (sala Comedia) : 
ture pe lampă — 10,30, 
și șoareci — 15,30, Zodia ____
— 20, (sala Studio) : Despre une
le lipsuri, neajunsuri și deficien-
Îe in domeniul dragostei — 10,38, 
ădul și pasărea — 15,30, A doua 

față a medaliei
• Teatrul de comedie : Preșul — 
15, Interesul generai — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 10; Joc de pisici — 15, Leonce 
și Len* — 20, (sala din str. Alex. 
Sahla) : Anunț la „Mica publici
tate" — 10; Valentin și Valentina 
— 13, Iubire pentru iubire — 20. 
• Teatrul Mic ; Dragostea noas
tră — 10,30, Premieră — 17, Pi
sica sălbatică — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara domnule

inimioa-
L. Cara- 
Un flu- 
Oamcni 

Taurului

20.

tvilde — 10; Adio Charlie — 
15,30; Omul care... — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
16, Gaițele — 20.
o Teatrul Giuleștl : Vassa Jelez- 
nova — 10; Răzbunarea sufleurului
— 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — io; Nota zero 
la purtare — premieră — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinzlana
— 10; 12.
e Teatru! evreiesc de stat : Ma
tineu iiterar-muzlcal — 11. Un 
„Mazeltov"... pe placul tuturor — 
19,30.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă ; 
Kir Zuliaridi — 11. Vînătoarea do 
vrăjitoare — 20.
e Teatrul satiric muzică! „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) ; Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria I 
— 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
,,Ion Vasllescu" : Crizanteme mu
zicale — 10; 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30.

1

*

<



viața internațională
HANOI 24 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest în legătură cu operațiunile de amploare lansate de forțele administrației de la Saigon împotriva regiunilor Tong

respectam strictă 
de la ParisLe Chan și Rach Bap, aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. în declarație se cere respectarea strictă a Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam.

Pe agenda sesiunii Comisiei economice O. N. U. Deschiderea lucrărilor Congresului

MEMORANDUM ADRESAT
DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM ÎN COMISIA MILITARĂ MIXTĂ 

CVADRIPARTITĂ

S.U.A. DE CONDUCĂTORUL

VIETNAMUL DE SUD 24 (Agerpres). — Conducătorul delegației R. D. Vietnam în Comisia militară mixtă cvadripartită a adresat un memorandum conducătorului delegației S.U.A., protestînd în legătură cu amînarea retragerii forțelor americane din Vietnamul de sud.în memorandum se arată că, deși guvernul R. D. Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Re-

publici! Vietnamului de Sud au comunicat Statelor Unite data predării militarilor americani capturați, în- scriindu-se in termenul prevăzut de Acordul de la Paris, partea americană a anunțat, la 22 martie, suspendarea retragerii trupelor și a condiționat reluarea acestei operațiuni de eliberarea prizonierilor americani din întreaga Indochina.
NORODOM SMNUK. tjQ SUtă tllil terit01Tlll

Cambodgiei a

© Cuvîntarea inaugurală
clarația lui Kurt Waldheim ® Secretarul general al O.S.A. se 
pronunță pentru restructurarea relațiilor dintre țările Americii 

Latine și S.U.A.

a președintelui Ecuadorului © De-

PEKIN 24 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat națiunii khmere, Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, subliniază că, în urma luptei forțelor patriotice, independența, libertatea și democrația au fost pe deplin restabilite pe 90 la sută din teritoriul național. El a arătat apoi că poporul, Frontul Unit Național al Cambodgiei și Guvernul Regal de Uniune Națională, precum și forțele armate de eliberare națională vor continua să lupte pentru eliberarea Pnom Penhului și a întregii țări.In mesaj se arată apoi că F.U.N.C. și G.R.U.N.C. au declarat în repetate rînduri că sînt gata să aibă

convorbiri, fără condiții preliminare, cu reprezentanții S.U.A., pentru a se găsi o soluție în problema restabilirii păcii, dar guvernul S.U.A. continuă să susțină că ilegala „republică khmeră" trebuie să reprezinte întreaga Cambodgie.în mesaj se arată că problema încetării războiului din Cambodgia Au poate fi soluționată atît timp cit guvernul S.U.A. continuă să violeze angajamentul ce și l-a asumat prin Acordul de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, care prevede respectarea suveranității, neutralității și integrității teritoriale a Cambod-

QUITO 24 (Agerpres). — In capitala Ecuadorului s-a deschis cea de-a 15-a sesiune a Comisiei economice O.N.U, pentru America Latină (CEP AL). Consacrată dezbaterii unor importante probleme privind dezvoltarea socială și economică a statelor de pe continentul latino- american, actuala sesiune coincide cu cea de-a 25-a aniversare a CEPAL și va constitui, implicit, un prilej pentru efectuarea unui bilanț al activității acestui organism al O.N.U. După cum relevă agențiile de presă, delegații din cele 29, de țări membre vor examina pro-
ACȚIUNI DIPLOMATICE

PENTRU APLANAREA

CONFLICTULUI
IRAKO-KUWEITIAN

Anglia. Aspect de Ia demonstrația celor peste 8 000 de sala riațl din Liverpool împotriva curbei ascendente a preturilor

Noi ie ia dosare

SUDANPREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEIKHARTUM 24 (A- gerpres). — Actualul plan de dezvoltare e- conomică a Sudanului (1971—1975) prevede un ritm anual de creștere a producției de 8,1 la sută. Concomitent cu modernizarea întreprinderilor existente, vor intra în funcțiune noi obiective industriale importante, care vor contri- valorificarea

mai intensă a bogățiilor subsolului : man- gan, crom, fier, pluimb, cupru, grafit, mică.O atenție deosebită se acordă agriculturii, care constituie ocupația de bază a circa 80 la sută din populația țării. Obiectivul primordial îtl acest domeniu este acoperirea din resursele interne a necesarului de produse agricole, precum

și crearea de posibilități pentru export, în acest scop, vor fi realizate importante lucrări de hidroameliorații și de mecanizare și vor fi utilizate cantități sporite de îngrășăminte. Creșterea continuă a șepte- lului se îriscrie, de asemenea, printre o- biectivele planului de dezvoltare economică, în curs de realizare.

BAGDAD 24 (Agerpres). — Președintele Irakului, Ahmed Hassan al-Bakr, l-a primit pe Mahmud Riad, secretarul general al Ligii Arabe, și pe Abdel Halim Khaddam, vicepre- mier și ministru al afacerilor externe al Siriei. După cum s-a mai anunțat, cele două personalități arabe au sosit in capitala Irakului pentru convorbiri cu oficialitățile țării gazdă pe marginea situației încordate survenite la granița irakiano-kuweitiană. Potrivit agenției M.E.N., după întrevederea cu șeful statului irakian, Mahmud Riad și Abdel Halim Khaddam au conferit și cu Murad Ghaleb, trimisul special al președintelui Anwar Sadat, care a înmînat președintelui irakian un mesaj din partea șefului statului' egiptean, în legătură cu necesitatea reglementării diferendului dintre Irak și Kuweit.

blemele legate de dezvoltarea economică in corelație cu înfăptuirea unor reforme de natură socială pe continentul latino-american, precum și dreptul acestor state de a-și exercita controlul șî de a dispune de bogățiile lor naturale în interesul propriei dezvoltări.Luind cuvîntul la deschiderea lucrărilor, președintele țării gazdă, Guillermo Rodriguez Lara, a subliniat necesitatea stabilirii unor obiective sociale clare ale dezvoltării. „Nu mai poate fi vorba, a spus el, de evocarea dezvoltării in termeni de creștere economică, ci de punerea acesteia în serviciul unor scopuri sociale". La rîndul său, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat : „Este de neconceput ca o serie de probleme vitale, care afectează întreaga omenire, să fie reglementate de un mic număr de țări, lăsîndu-se aproape în întregime în marginea acestor deliberări — sau cu o participare mai mult nominală — majoritatea geografică și demografică formată de țările mai puțin privilegiate". A luat cuvintul, de asemenea, Galo Piaza, secretarul general al Organizației statelor americane (O.S.A.), care a preconizat o „restructurare" a relațiilor dintre țările Americii Latine și Statele Unite, în așa fel îneît acestea să țină seama de adevăratele interese ale fiecărei părți.
@ @ sa

Pîsședmtete Republicii 
Chile, Salvador Allende, s-a întîl- nît cu reprezentanții partidelor politice care fac parte din Frontul Unității Populare. AU fost examinate probleme legate de constituirea noului guvern in locul celui demisionat. Componența viitorului cabinet va îi anunțată în următoarele zile.

Anglia. Aspect de Ia demonstrația celor peste 8 000 de sala riațl din Liverpool împotriva curbei ascendente a preturilor

La Washington s-au în
cheiat tratativele dintre B.I.R.D. (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și reprezentanții Iugoslaviei, in vederea contractării unui împrumut pentru realizarea unor proiecte in agricultură, zootehnie și industria alimentară — informează agenția Taniug. B.I.R.D. a aprobat. în acest scop, un credit în valoare de 31 milioane dolari, ceea ce reprezintă 50 la sută din valoarea proiectelor prevăzute.

încheierea convorbirilor 
SOVÎetO-irakiene. Sahara Hussein, secretar general adjunct al Conducerii regionale a Partidului renașterii socialiste arabe din Irak, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, și-a încheiat, simbătă, vizita de prietenie în Uniunea Sovietică, anunță agenția T.A.S.S. In cursul convorbirilor avute cu oficialități sovietice a fost reafirmată dorința părților de a întări și pe viitor relațiile de .prietenie dintre Irak și U.R.S.S. Ă1 fost evocată, de asemenea, situația din Orientul Apropiat.

se pronunțe pentru o alianță 
pe termen lung 

între P. S. D. si P. L.D.
>BONN 24 (Agerpres). — Cu două săptămîni înaintea Congresului Partidului Social-Democrat (P.S.D.), care se va desfășura la Hanovra, cancelarul Willy Brandt a lansat, vineri, membrilor partidului său, un serios apel la „solidaritate și realism".Șeful guvernului vest-german s-a pronunțat, într-un cuvint înainte la „Analele P.S.D. pe perioada 1970— 1972", care vor fi prezentate delega- ților la congres, pentru o alianță pe termen lung cu Partidul Liber-De- mocrat (P.L.D.) al vicecancelarului Walter Scheel, și pentru o politică de reforme energice, pe baza programului partidului de Ia Bad Godesberg. „Numai coeziunea — a afirmat Willy Brandt — va permite reînnoirea victoriei din noiembrie 1972 și ciștigarea viitoarelor alegeri pentru Landtage (Adunarea provincială a landurilor) și' Bundestag, care vor avea loc în 1976".

P. C. dinLUXEMBURG 24 (Agerpres). — Lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg s-au deschis simbătă în localitatea Rumelange. Congresul se desfășoară sub lozinca „Pentru pace, democrație și socialism". Pe agenda lucrărilor figurează prezentarea raportului Comitetului Central al par-.

Luxemburgtidului, alegerea organelor centrale, examinarea unor probleme organizatorice și financiare.Congresul a fost deschis de președintele P.C. din Luxemburg, Dominique Urbany. în continuare, Rend Urbany, membru al Comitetului E- xecutiv, a prezentat raportul politic al C.C. al partidului.
ÎNCHEIEREA REUNIUNII MINIȘTRILOR

DE FINANȚE DIN TARILE PIEȚEI COMUNE-> ■> ■> •--------- _----------- --------------- -—.—
Neliniște fată de accentuarea 

tendințelor inflaționiste

Guvernele R. S. Cehoslovace
si R.f. Germania continuă 

convorbirile
privind relațiile bilateralePRAG A 24 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K.. guvernele Cehoslovaciei și R.F. Germania au convenit să continue convorbirile în probleme privind relațiile bilaterale Ia 12 și 13 aprilie, Ia Bonn. Delegația Cehoslovaciei va fi condusă de Jiri Goetz, adjunct al ministrului a- facerilor externe, iar delegația R.F.G., de Paul Frank, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

BRUXELLES 24 (Agerpres). - La Bruxelles s-a încheiat reuniunea miniștrilor de finanțe din țările Pieței comune, consacrată examinării tendințelor inflaționiste din țările membre și a evoluției situației monetare. Cei nouă miniștri au admis gravitatea creșterilor inflaționiste in statele comunitare, așa cum a reieșit din raportul special în această problemă prezentat de Comisia C.E.E., care califică drept alarmante ratele înregistrate anul trecut. Majorările prețurilor Ia bunurile de consum, se a- rată in document, au cunoscut o amploare ce nu a fost atinsă niciodată în perioada care a trecut de la crearea Pieței comune. Ratele inflației s-au situat între 5,7 la sută (în Luxemburg) și 8,2 la sută (în Irlanda). S-a constatat, de asemenea, că obiectivul propus pentru anul in curs — menținerea creșterii prețurilor sub nivelul de 4.5 la sută în fiecare dintre țările membre — nu va putea fi atins.Analizînd principalele elemente ale reformei sistemului monetar internațional, miniștrii au respins rigidi

tatea propunerii americane de a se proceda automat la reevaluări sau devalorizări atunci cind rezervele valutare ale unei țări ating anumite limite prestabilite.
HAGA.

„ZILELE FILMULUI 
ROMÂNESC"

HAGA 24 (Agerpres). — în 
marea sală a Congreselor din 
Haga au fost deschise expoziți
ile de artă populară și de carte 
românească. ' Tot in capitala o- 
landeză s-au încheiat „Zilele 
filmului românesc".

La deschiderea celor două ma
nifestări au fost de față perso
nalități ale vieții politice din 
Haga, oameni de cultură și 
artă, precum și ambasadorul 
României in Olanda.

O @ ® n ©

transmit:
La Berlins_a comurefcat că gu- verneile R. D. Germane și Columbiei au hotărirt să stabilească relații diplomatice.
Naționalizări în Uganda. Guvernul de la Kampala a naționalizat filialele din Uganda ale concernului internațional „Balta", specializat în producția de încălțăminte, și alte trei companii străine care își desfășoară activitatea în țară, ca urmare a faptului că reprezentanții firmelor amintite au sabotat sistematic politica economică a autorităților — a anunțat postul de radio Kampala.
în Bolivia a fost rointro- 

dusă „logea cu privire la 
securitatea de stal",în virtu- tea căreia persoanele ce se fac vinovate de organizarea și declanșarea de greve sau de alte acțiuni vor fi pedepsite cu închisoare pină la 30 de ani. Această hotărâre a provocat vii reacții in rînduriile opiniei publice și a partidelor de opoziție din Bolivia.

Membrii Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) s-au întîlnit din nou la Beirut, pentru a discuta efectele ultimei devalorizări a dolarului asupra veniturilor lor petroliere. Organizarea acestei reuniuni a fost hotărîtă la conferința ex- traprdinară a O.P.E.C., ținută săp- tămîna trecută la Viena, cu participarea reprezentanților „celor 11". (Arabia Saudită, Kuweit, Abu Dhabi, Irak, Qatar, Iran, Libia, Algeria, Nigeria, Indonezia și Venezuela). Comunicatul publicat cu acel prilej a- nunța realizarea unui acord asupra necesității. ca „exploatarea și comercializarea «aurului negru» să fie legată, intr-un fel sau altul, de mecanismul unei creșteri economice raționale și accelerate". în acest scop, releva documentul amintit,, O.P.E.C. își propune să joace un rol tot mai important în susținerea eforturilor țărilor membre îndreptate spre „valorificarea superioară a resurselor de hidrocarburi și protejarea adecvată a veniturilor petroliere".Aceste concluzii au fost dictate de cauze mai vechi și persistente, ca și de unele evenimente actuale. Așa cum s-a relevat în cercurile apropiate O.P.E.C., criza monetară occidentală și, îndeosebi, noua depreciere a dolarului aduc serioase prejudicii economice țărilor exportatoare de petrol; atit datorită faptului că o parte însemnată rezervele lor în aur și devize păstrate sub formă de fonduri dolari — și-au micșorat valoarea „peste noapte", cit mai ales faptului că prețurile de referință ale petrolului (prețuri pe baza cărora se calculează redevențele plătite de monopoluri țărilor din care extrag „aurul negru") continuă să fie evaluate în dolari. Un simplu calcul este edificator în acest sens : dacă veniturile petroliere ale membrilor O.P.E.C. au fost în 1972 de 15 miliarde de dolari, devalorizarea cu numai unu la sută a monedei americane ar fi redus aceste încasări cu 150 milioane de dolari pe an. Or, după cum se

dinîn

știe, moneda americană a fost depreciată, la 13 februarie, cu 10 la sută, ceea ce ridică pierderile la 1.5 miliarde. Acestor prejudicii li se a- daugă acelea pricinuite de devalorizare postbelică a dolarului, din decembrie 1971., Față de situația creată, țările exportatoare se consideră îndreptățite să revendice lor suferite, experienței pentru a-și plată", își eventualele rea produselor statelor petroliere, rămîn păgubite tot țările tbare, în genere țări slab dezvoltate economicește. Iată de ce țările membre ale O.P.E.C. consideră că trebuie revizuit actualul sistem al relațiilor cu consorțiile internaționale în cadrul unei strategii care să ducă la creșterea diferitelor sectoare ale economiei țărilor respective. In acest sens, la Beirut s-a stabilit ca, în numele O.P.E.C., un grup negociator format din Irak, Kuweit și Libia să discute cu aceste consorții. O nouă definire a relațiilor cu marile companii internaționale este cu atît mai necesară ' cu cit, în afară de faptul că țările exportatoare nu primesc decit 7,9 la sută din prețul de desfacere al petrolului lor, sistemul concesiunilor petroliere s-a dovedit un obstacol în calea unei industrializări multilaterale. Așa se face că, deși membrii O.P.E.C. furnizează mai bine de jumătate din producția mondială de K petrol, ei nu reprezintă decit a zecea mia parte în producția industrială a lumii. în a- ceste condiții, țările O.P.E.C. au început să considere — așa cum afirma, de pildă, ministrul industriei și energiei al Algeriei, Belaid Abdess- lam,' că orice efort real de dezvoltare economică nu e de conceput decit în cadrul unei strategii globale, axate pe includerea treptată și cit mai curînd posibil a resurselor pe

prima
compensarea pierderi- Ele știu însă — pe baza — că monopolurile, achita această „notă de „compensează" și. ele minusuri prin scumpi- industriale vindute în felul acesta, exporta-

troliere în ansamblul economiilor naționale.De altfel, în ultimul timp, o serie de țări exportatoare de petrol au și procedat în consecință. După cum se știe, prin acordul din septembrie 1972 de la New York țările exportatoare de petrol din Golful Persic au obținut o participare inițială de 20 la sută, care va crește ulterior pină la 51 la sută din acțiunile companiilor occidentale care activează pe teritoriul lor.începînd de miercuri, Iranul, ac- ționînd în interesul consolidării suveranității sale naționale, a preluat controlul complet asupra industriei sale petroliere, eveniment ce pune capăt regimului tranzitoriu prin care companiile străine păstrau conducerea operațiunilor de cercetare, producție și comercializare a țițeiului iranian. Măsura luată de Teheran se înscrie deci ca un nou 
pas semnificativ pe calea a ceea ce 
presa occidentală numește „procesul 
decolonizării petrolului". De altfel, se apreciază că actul Iranului va a- vea un larg xemplu.Bătălia țărilor exportatoare de petrol împotriva monopolurilor care exploatează . resursele lor naturale, adeseori în baza unor privilegii obținute prin forță încă în epoca colonială, a depășit cu mult cadrul economic, căpătînd un pronunțat caracter politic. Ea reflectă, lupta acestor state pentru voltare de sine stătătoare, obținerea unei suveranități și unei independențe reale, cordanță cu dreptul . . respective de a fi stăpîne pe avuțiile lor naționale și de a le folosi în interesul propriei dezvoltări.Iată de ce observatorii de presă occidentali apreciază că la Beirut membrii O.P.E.C. au dezbătut nu numai incidentele economice ale crizei dolarului, ci si alte aspecte de un interes mult mai larg.

Cooperare economică iu
goslave—polonă. B01®radau avut loc oonvorbiri între reprezentanți ai diferitelor sectoare de aotivitate din Polonia și Iugoslavia pe tema dezvoltării schimburilor comerciale și a cooperării industriale, în prezent, după cum relatează a- genția P.A.P., circa 20 la sută din volumul schimburilor reciproce de mărfuri rezultă din cooperare. S-a subliniat, cu acest prilej, că exișță posibilități ca respectivul volum să crească pină la 30 la sută în a- cest an.

In comunicatul comun 
algenano-libanez,dat publici* tății în urma vizitei întreprinse în Algeria de primul ministru al Libanului, Saeb Salam, se arată că convorbirile au evidențiat dorința color două țări de a-și dezvolta, în continuare, relațiile de cooperare în domeniile cultural, tehnic, economic. A fost, de asemenea, examinată situația din lumea arabă.

în funcția de vicepreșe
dinte al Indonezieiperii 5 ani a fost ales sultanul Jog- jakantei, Hamengku Buwono. El deține, de asemenea, funcția de ministru de stat pentru finanțe, economie și industrie.

înțr-un cartier periferic al NewYork- ului explozia unei conducte de gaze a învăluit în fum și a avariat clădirile înconjurătoare
In vederea soluționării 

conflictului de muncă ce 
afectează economia dane- 
jpq, liderul sindical Thomas Nielsen și reprezentantul patronatului, Leif Hartwell, au căzut de acord, după apelul premierului Anker Jorgensen, să angajeze negocieri.

ALE PATRiOTILOR
DiN GLHNEEA-BISSAU

ecou cu putere de e-

în fapt, o dez- pentru depline in con- popoarelor

Gh. CERCELESCU

28 de tone de marijuanafost confiscate de poliția orașu- mexican Culiacan. Drogul a fost a-
Prima Companie națio

nală de asigurări din Malaye- zia a fost oreaită în baza unei hotărâri a guvernului. 50 la sută din acțiunile noii companii aparțin Corporației comerciale de stat.

au lui descoperit într-un magazin gol, parținînd unei companii de... îngrășăminte chimice. Cinci persoane au fost reținute pentru cercetări.
Populația Tailandei este- potrivit unei statistici oficiale, de peste 38 de milioane persoane. într-un singur an, 1972, populația țării a crescut cu 1,5 milioane.

DUPĂ AL 8-LEA TUR DE SCRUTINAlegerea președintelui Turciei amînatădin nouANKARA 24 (Corespondentă de :la I. Badea). — Consiliul general al Parlamentului turc a analizat consecințele juridice ale hotărîrii Medjli- șului (Adunarea Națională) de a respinge proieotul privind amendarea Constituției in vederea prelungirii mandatului președintelui Cevdet Su- nay pentru încă doi ani. S-a desprins concluzia că. potrivit Constituției. procedura în legătură ou acest proiect trebuie continuată în Senat.Paralel, in urma deliberărilor ce au avut loc vineri după-amiază. Parlamentul turc a aprobat propunerea cabinetului Melen de a se prelungi pentru incă două luni starea excepțională în șapte regiuni ale țării.Vineri seara, Marea Adunare Națională a Turciei a procedat, de a-

semena, la organizarea celui de-al 8-lea tur de scrutin pentru alegerea președintelui, fără a se ajunge la vreun rezultat. La vot au participat doar 120 de parlamentari. Candidatul oficial, Ferruh Bozbeyli, a obținut 69 de voturi. Au mai primit voturi : Faruk Gurler (20). Ismet Inonti (5), Nihat Erim (2), Osman Bolukbași (1) și Ahmed Ihsan Bi- rincioglu (1). De menționat că președintele poate fi ales numai cu o majoritate absolută — nu mai puțin de 318 voturi.Se preconizează ca organizarea scrutinelor să aibă loc, în continuare, paralel cu lucrările pentru amendarea Constituției. Viitoarea plenară a Parlamentului a fost stabilită pentru luni, 26 martie.
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Piața Sclntell. Tel. 17 5010. li 60 30 AOonamentele ae fac 

Calea Qrlvlțe) nr. M-68, P.O.B, - Box 3001.

DAKAR 24 (Agerpres). — Forțele patriotice din Guineea- Bissau au lansat, în prima jumătate a lunii martie, noi atacuri asupra pozițiilor fortificate deținute de trupele portugheze în regiunile Cubucare și Nhacara- Mores, informează un comunicat al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, dat publicității în capitala senegale- ză. Comunicatul menționează că, în cursul acestor atacuri, mai mulți militari portughezi au fost uciși. Totodată, forțele P.A.I.G.C. •au distrus o serie de vehicule militare și au capturat o importantă cantitate de muniții apar- ținînd inamicului.

CAIRO.

VII APLAUZE PENTRU
ClNTECELE \ 

Șl DANSURILE 

NOASTRE POPULARE
CAIRO 24 (Agerpres). — Sim

bătă, ansamblul folcloric „Ma
ramureșul", aflat in turneu in 
Republica Arabă Egipt, a pre
zentat un spectacol pe estrada 
special amenajată în incinta pa
vilionului românesc de la Tir- 
gul internațional de la Cairo. 
Solii artei noastre populare au 
evoluat in fața a peste 20 000 
spectatori, veniți să viziteze ex
pozițiile celor 24 de țări partici
pante la Tirgul din complexul 
Gezira, de pe malul sting al Ni
lului. Cîntecele și dansurile.■' 
populare românești au fost răs
plătite de auditori cu vii a- 
plauze.

ROMA:

„săptâmIna
INDUSTRIEI UȘOARE 

ROMÂNEȘTI"
ROMA 24 (Corespondență de 

la Radu Bogdan). — Capitala 
Italiei găzduiește, începind de 
vineri, prima „Săptămână a in
dustriei ușoare românești", orga
nizată sub forma unei expoziții 
cuprinzind cele mai noi creații 
din domeniul confecțiilor, tex
tilelor, confecțiilor din blană, 
tricotajelor etc.

Despre semnificația organiză
rii expoziției a vorbit, din par
tea gazdelor, doctorul Solustri, 
director general al Confedera
ției generale a industriei ita
liene (Conf industria).

La deschidere au participat 
parlamentari, reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exterior, 
ai Ministerului Industriei și Co
merțului, ai principalelor firme 
importatoare și exportatoare, 
numeroși oameni de afaceri, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști. A fost prezent, de ase
menea, ambasadorul României 
la Roma, lacob Ionașcu.

La Muzeul mișcării revoluționare din Sofia s-a deschis expoziția „40 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor din România', în fotografie . vizitatori în fafa panourilor
la ofleltla poștale «1 dlfuzoril din întreprinderi al institutlL Pentru «trălnState, abonament» prin „ROMPRESFILATELIA", București 
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