
Proletari din toate țările, uniți-vă I

LA EXPLOATAREA MINIERA VOIEVOZI
PRIMUL ABATAJ FRONTAL 
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE

In cadrul noului sector minier Cuzap 2, aparți- 
nînd exploatării miniere Voievozi, a fost pus în 
funcțiune primul abataj frontal, al cărui front de 
lucru este de 11 metri. Din acesrabataj se extrag, 
în prezent, în trei schimburi, 450 tone de lignit, 
urmînd ca la începutul anului viitor, cînd vor fi 
atinși parametrii proiectați, să se realizeze o pro
ducție de 970 tone cărbune,

(Agerpres)
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TREI INITIATIVE PE
CARE LE PROPUNEM

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
și-a continuat, marți dimineața, 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a celei de-a șasea legislaturi.

In sală se aflau deputății Ma
rii Adunări Naționale, precum fi 
numeroși invitați — conducători 
de instituții centrale și organiza
ții obștești, activiști de partid fi 
de stat, personalități ale vieții e- 
ccA nice, științifice și culturale, 
zi. fi.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, corespondenți ai pre
sei străine.

Deputății fi invitații au întîm
pinat cu puternice și îndelungi 
aplauze sosirea în sala de ședințe 
a tovarășilor: Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petra 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu.

Trecîndu-se la punctul 2 de 
pe ordinea de zi, deputatul Cor
nel Onescu, ministrul afacerilor 
interne, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege privind orga- 
virarea și funcționarea Miliției. 
Raportul Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de 
stat fi țl Comisiei juridice la a- 
cest proiect de lege, a fost pre- • 
zentcli f de deputatul Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare fi ad
ministrația de stat.

La dezbaterea proiectului de 
lege au luat cuvîntul deputății 
Simion Dobrovici, prim-secretar 
al Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R-, președintele Consiliului 
popular județean, și Ioan Benko, 
prim-vicepreședinte al Consiliului

popular județean Mureș- După 
discutarea pe articole, Marea A- 
dunare Națională a adoptat prin 
vot secret, cu bile, Legea privind 
organizarea și funcționarea Mili
ției.

La următorul punct de pe or
dinea de zi, deputatul Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, a 
prezentat expunerea la Proiectul 
de lege privind angajarea gestio
narilor, constituirea de garanții șl 
răspunderea în legătură cu ges
tionarea bunurilor organizațiilor 
socialiste. Deputatul Aurei Vijoii, 
președintele Comisiei economico- 
financiare, a prezentat raportul 
acestei comisii și al Comisiei ju
ridice.

In legătură cu proiectul de lege 
supus dezbaterii, au luat cuvîntul 
deputății Iosif Uglar, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, Eleono
ra Niloa, director general al 
Combinatului textil din Cisnădie, 
și Paraschiv Benescu, președintele 
Consiliului județean Galați al sin
dicatelor.

Proiectul de lege a fost apoi 
discutat pe articole. în continua
re, prin vot secret, cu bile, Marea 
Adunare Națională a adoptat Le
gea privind angajarea gestionari- 

J lor, constituirea de garanții și 
răspunderea în legătură cu gestio
narea bunurilor organizațiilor so
cialiste.

La cel de-al 4-lea punct al or
dinai de zi, ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege pri
vind executarea pedepselor, iaf 
deputatul Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Comisiei juridi
ce, raportul acestei comisii la pro
iectul de lege în discuție.

(Continuare în pag. a lV-a)

LEGE
privind organizarea și funcționarea miliției

LEGE
privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanții și răspunderea 
în legătură cu gestionarea bunurilor 

organizațiilor socialiste

LEGE
privind executarea pedepselor

ORGANIZAȚIILOR U.T.C
7. Analize decadale ale indeplinirii planuluii de export de către

fiecare tînăr

2. Schimburi de experiență 3. Raidul-anchetăFără îndoială îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție pe cele zece luni ale anului de către Combinatul de bumbac nr. 1 București, de cu- rind constituit ca urmare a
aplicării măsurilor preconizate de partid pentru îmbunătățirea organizării și conducerii economiei naționale, se dato- rește realizării indicatorilor

Două organizații 

U.T.C. din două 

cooperative din 

județul Tulcea 

ilustrează două 

moduri diferite 

de a-și onora 

îndatoririle

in toate schimburileplanificați de către fiecare din unitățile care-1 compun. Ne referim în speță la întreprinderea textilă „Dacia", întreprinderea de industrializare a bumbacului și „Aurora” din Capitală, la întreprinderea „Bucegi” din Pucioasa. Dintre ele se cuvine menționată îndeosebi contribuția însemnată pe care și-a adus-o întreprinderea textilă „Dacia”. Faptul este evident dacă avem în vedere că aici s-au produs circa 38 de tone fire tip bumbac din cele 60 de tone obținute peste plan pe întreg combinatul,, că în valoarea totală a producției marfă vîndută și încasată cea

sau notorietatea
unui tinăr anonimP

Foto: O. PLECAN

tinerii din comuna Hori a răminin cimp

GH. GHIDKIGAN

(Continuare în pag. a ,V-a)

Sondlt de foraj 4 L. D. con
struită la uzinele „1 Mai“ din

Ploiești

IMPLICAȚII LE 
UNEI DEZIDERAT

I AVEREA COOPERATIVEI
ESTE AVEREA LOR

Așadar, ne-am întrebat, 
care poate fi „ideea" spre 
care ne îndreaptă înti/nirea cu 
Dumitru Buda, tînărul mais
tru finisor despre care ni se 
vorbise atît de mult fi cu a- 
tita căldură la Șantierul 503 
(Grupul 5 construcții) din 
Gheorghienii Clujului, mare 
raion de urbanistică modernă 
destinat să găzduiască 30 000 
de locatari ? Ne-a fost foarte 
greu s-o desprindem, căci 
toți cei care ni l-au recoman
dat, începînd cu inginerul-șef 
Lazăr Stan, om matur ți as
pru, dar a cărui vorbă meta
lică nu izbutea să ascundă 
dragostea de părinte cu care 
înconjoară pe tinerii săi 
subalterni, nu ne-au indicat,
în legătură cu Dumitru Buda, > 
nici un fel de faptă ieșită din Z 
comun, nici un gest de ca- > 
tegoria celor numite „eroice", > 
nici o întîmplare insolită- Și < 
totuși, numele tînărului con- x 
structor apărea invariabil pe 5 
buzele tuturor interlocutorilor, J 
Buda Dumitru vădindu-se, < 
prin aceasta, posesorul unei 5

EDUCA TI A
ÎN SPIRIT

MUNCITORESC
A TINERETULUI

F
500000 lei „putrezesc"

nepăsători, cu toate că

practic
S-ar putea să părem anacronici. Acum, cînd se recoltează port-altoii pentru 

școlile de viță, cînd Se execută tăieri și cînd butucii care au dat rodul bogat al 
acestui an sînt îngropați în așteptarea tim pului rece, noi vom vorbi, pentru început, 
despre o vie care lasă impresia altui moment. Al aceluia din preajma culesului. 
La Horia, comună din județul Tulcea, pe un bot de deal de aproape 10 hectare
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u, întîrzie- 
nu numai 

3 cimp, în 
să contu- 

imen. Un 
•enoinen care persistă de câțiva 
mi. Fiecare campanie agricolă 
?ste delimitată de timpii săi op
inii. Dar, la Horia, acești timpi 
rptirtii sînt mereu depășiți, încăl- 
cați, lucrările specifice unei peri
nele ajung să se execute în pe- 
vSada următoare cînd alte preo
cupări devin actuale și aceste 
transferuri repetate se soldează cu 
pierderi apreciabile. In via des- 
ore care aminteam pagubele gra
vitează, deocamdată, în jurul a 
umătate milion de lei- Investiția 
făcută acum trei ani, în loc să 
ulucă venituri, va continua să 
orovoace pagube pentru că negli
jențele de acum vor dăuna, vor 
vămui și munca anilor viitori.

Explicațiile, justificările pe care 
le-am auzit fac apel, în special 
la cauze exterioare împrejurării. 
Mai întîi am fost asigurați că n-a 
rămas în vie nici un ciorchine 
necules. Apoi, că n-a fost recoltat 
decît ceea ce a mai rămas de pe 
urma unui atac de mălură. Ca să 
ajungem, în sfîrșit, la recunoaș

terea deschisă că, de fapt, via n-a 
fost culeasă pentru că, pur și sim
plu, veniturile ei nu fuseseră pla
nificate. O singură cauză este 
ocolită cu grijă. Aceea a dezinte
resului față de averea obștească, 
a organizării defectuoase a mun
cii, a nefolosirii raționale a forței 
disponibile.

In angrenajul uman al coopera
tivei agricole, tinerii reprezintă 
un adevărat ax cardanic. Ei pot 
fi mobilizați la efectuarea lucră
rilor de primă importanță, a lu
crărilor de cea mai mare urgen
ță. Dar, la Horia, organizația 
U.T.C. nu se cuplează totdeauna 
la eforturile colectivului în mo
mentele de maximă solicitare ale 
acestuia.

De fapt, era tocmai ceea ce își 
propusese să urmărească și an
cheta noastră în județul Tulcea 
—cîte din problemele acute care 
preocupă cooperativa se află în
scrise în programul de activitate 
al organizației U.T-C. ? Intr-un 
anumit fel, comitetul comunal 
U. T. C. din Horia ne și răs
punsese la întrebare. Dar acest 
răspuns practic pe care nu-1 poa
te contrabalansa nici o intenție 
frumos exprimată pe hîrtie ne-a 
stîrnit nenumărate alte întrebări. 
Ion Tăbăcaru, secretarul comite
tului comunal U.T.C. lucrează 
direct în cooperativa agricolă. Ca

vecinii

ceea ce

lor

ar

din Izvoarele le demonstrează

trebui să facă
leagănă ciorchini de Afuzali pre schimbați în stafide. Corzi nelegate, netă- 

bolovani, buruiana uscată, ciulinii, bălă-
vîntul
iate, pulberea boabelor risipite printre
riile care acoperă omul pe alocuri dau sentimentul paraginii. Pentru oricine se 
oprește aici devine limpede că de-a Iun gul ultimelor luni nimeni n-a mai trecut 
pragul plantației, că lucrările de întreținere au fost amînate una cîte una.

și mulți alți membri ai comitetu
lui. Ca și Marioara Gemănaru, de 
exemplu. Dar nici unuia dintre 
ei nu-i sînt cunoscute realitățile 
din cooperativă, nici unul nu de
pășește, prin ceea ce știe despre 
greutățile unității elementele în
guste ale locului lor de muncă. 
Iar ceea ce știu îi lasă indiferenți. 
Intervențiile prompte ale organi
zației U-T.C- se discută, de aceea, 
mai mult la modul teoretic, de 
principiu. „Dacă sîntem chemați 
la o acțiune, atunci ne ducem", 
„Noi locuim în centrul de comu
nă, de unde să aflăm ce se în- 
timplă în satele aparținătoare ?“, 
„Sigur că da, sîntem capabili să 
intervenim dar unde și cum nu 
depinde de unul sau de altul ci . 
de toți și toți ne întîlnim mai«c rar .

' Așa se face că ceea ce ar fi 
trebuit să realizeze înșiși tinerii 
din Horia, recoltatul și sortatul 
celor 40 de hectare de ceapă, de 
exemplu, ca și alte lucrări la care 
ar fi trebuit să-și aducă din plin 
contribuția, transportul produse
lor din câmp, eliberarea terenu-

MIRCEA TACCIU 
NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

PETRE DRAGU

Ideea că, în orînduirea socia
listă, tineretul reprezintă o im
portantă forță socială, un iz
vor nesecat de inițiativă și dă
ruire, în deplin consens cu inte
resele generale ale societății, se 
susține prin fapte. Prezența ma
sivă a tinerilor în viața socia
lă a țării noastre se cere, însă, 
apreciată și dintr-un alt punct 
de vedere, și anume prin pris
ma capacității generațiilor ti
nere de a se afirma conștiente

_ _ în prelungirea unei tradiții, cu
< (Continuare în pag. a V-a) > convingerea fermă că ceea ce
< < ele sînt chemate să perpetueze

este, înainte de toate, un spi-
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SÎMBĂTĂ SEARA
DE LA ORA 19 st».

• CE SCRIE în programul de activități al organizațiilor U.T.C. privitor lă organizarea într-un mod cît mai plăcut 
a timpului liber de sîmbătă seara? • CINE ESTE secretarul U.T.C. la dumneata în întreprindere? • CINE — și de ce — 
vine la dans? • TOVARĂȘI DIRECTORI ai cluburilor, cum colaborați cu organizația U.T.C. la reușita unor manifestări cultural- 
educative ?

Cele de mai sus sînt * cîteva 
din posibilele întrebări care 
s-au decantat la sfîrșitul unui 
raid-anchetă întreprins de către 
Comitetul județean Timiș al 
U.T.C. în colaborare cu miliția 
municipiului Timișoara. Moti
vele care au dus la efectuarea 
acestei acțiuni au fost determi
nate de sporirea numărului de 
Infracțiuni săvîrșite de către 
tineri.

Din punctul de vedere al ga
zetarului, ancheta a fost — din 
fericire — „săracă” în materie 
de „cazuri”, spre surprinderea

chiar a organelor de miliție. în 
schimb, ne-a oferit prilejul unor 
observații pe marginea atmosfe
rei ce se creează în localurile 
unde, sub îndrumarea organiza
țiilor U.T.C., tineretul își pe
trece timpul liber de sîmbătă 
seara. Observații care ne per
mit tragerea unor concluzii ce 
nu vor fi altceva decît răspun
surile la întrebările enunțate 
mai sus. Deci :

1. „în vederea petrecerii cît 
mai plăcute a timpului liber din 
întreprinderea noastră, organiza
ția U.T.C. va organiza la sediul

clubului scurte programe cul- 
tural-distractiv, urmate de 
dans”. Iată o frază aproape in
variabilă, existentă în progra
mul de activități al multora 
dintre organizațiile U.T.C. Asu
pra felului cum se realizează a- 
ceastă „acțiune” am dorit să na 
documentăm. Am mers la clu
bul Fabricii „Bumbacul”. Clu
bul era însă închis. La clubu
rile întreprinderii . „Garofița”, 
„Banatul”, „Industria lînii”, 
ne-a întîmpinat aceeași liniște, 
îmi amintesc oftatul secretaru
lui de comitet U.T.C. de la în-

treprinderea „Electromotor” v 
„De-am avea și noi un club, ce 
activități am face !“ Nu cumva 
la fel vor fi oftat — pînă să 
obțină actualele cluburi inac
tive și cei de la „Garofița”, 
„Banatul”, „Industria lînii” ?

Ce oferă clubul C.F.R. și 
„Tehnolemn”? Dans. Atît. Mai e 
clubul „Lira”, care nu se știe 
precis al cui e, deși se zice că 
ar aparține Casei de cultură a 
municipiului. Și aici — dans.

ION D. DANCEA

rit, o mentalitate, care, guver- 
nîndu-le activitățile practice, 
productive, se constituie în în
săși esența spirituală a orîndui- 

: rii noastre socialiste.
în acest sens, după cum 

sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezen- 

, tat la cel de-al X-lea Congres 
al partidului, „apreciind rolul 
tot mai important pe care tine
retul îl are in diferite domenii 
ale vieții sociale, partidul nostru 
acordă o atenție deosebită for
mării și educării constructorilor 
de mîine ai socialismului, pre
gătirii tinerei generații chemate 
să ducă mai departe măreața o- 
peră pe care o întreprinde po
porul român”.

întrucît am apreciat că edu
cația muncitorească a tineretu
lui presupune, înainte de toate, 
contactul nemijlocit cu realități
le mediului muncitoresc ca a- 
tare, cu ambianța proprie do
meniilor in care se hotărăște 
soarta producției materiale ' a 
societății, ne-am adresat cu 
precădere unor factori de răs
pundere care, în ceea ce îi pri
vește pe tineri și organizația lor 
politică, sînt implicați direct în 
activitatea întreprinderilor pro
ductive. ( De asemenea, încer- 
cînd să definim mai pregnant 
circumstanțele specifice ale am
plului p.-oces educativ care, des- 
fășurîndu-se la scara întregii 
țări, are în vedere generațiile 
tinere, am ales un oraș pretabil 
la o dublă raportare : atît prin 
prisma spiritualității lui rrtar- 
cante, cît și în ceea ce privește 
vocația lui industrială, afirmată 
cu precădere în anii socialismu
lui. Interlocutorii noștri sînt se
cretari și membri ai comitete
lor U.T.C. din întreprinderi 
industriale de diferite profiluri, 
Orașul pe care l-am ales esta 
Clujul.

De la bun început, interlocu
torii noștri din Cluj au a'ccen- 
tuat asupra necesității însușirii 
principiilor de bază ale politicii 
partidului nostru, ca o compo<

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a IV-a)



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NATIONALE
LEGE

privând organizarea și funcționarea miliției

CAPITOLUL I
DIS?OZIȚII GENERALEArt. 1. -— în înfăptuirea politicii partidului și* statului miliția are sarcina de a contribui la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a muncii sale pașnice de construcție socialistă, a avutului obștesc și celui personal, a vieții, libertății și demnității persoanelor, a ordinii de drept statornicite în România. Ea contribuie la educarea persoanelor în spiritul respectării legilop, precum și a regulilor de conviețuire socială.Organele de miliție iși desfășoară întreaga lor activitate pe baza și în executarea legii.2-rt. 2. — In îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, miliția colaborează cu instituțiile, organizațiile economice și întreprinderile de stat, precum șl cu organizațiile cooperatiste și cu celelalte; organizații obștești, și se sprijină pe concursul larg al oamenilor muncii.
CAPITOLUL II

ATRIBUȚIIArt. 3. — Miliția are următoarele atribuții :a) asigură menținerea ordinii publice și respectarea regulilor de conviețuire socială ;b) apără proprietatea socialistă împotriva acțiunilor întreprinse de infractori sau alte persoane care lezează avutul obștesc ; apără proprietatea personală, drepturile și libertățile persoanelor ; ia măsuri, potrivit competenței sale, pentru prevenirea, descoperirea și lichidarea acțiunilor de încălcare a prevederilor legale ;c) asigură paza • în municipii, orașe și comune ; îndrumă, controlează și acordă a- sistență de specialitate în organizarea și funcționarea sistemelor civile de pază și a u- nor activități de< stat sau obștești, pentru asigurarea bunurilor sau a altor valori ; instruiește personalul din sistemele civile de pază,' în vederea asigurării ordinii interioare și întăririi disciplinei ;d) ia măsuri pentru cunoașterea activității ilicite a persoanelor despre care există indicii sau date că se pregătesc să săvîrșească sau au săvîrșit fapte prevăzute de legea penală ; conlucrează cu organele de stat și obștești la organizarea și efectuarea de controale și verificări pentru prevenirea săvîrșirii de infracțiuni ;e) efectuează urmărirea penală în cazdrile și în condițiile prevăzute de lege ; e- fectuează investigații, constatări tehnico-științifice și alte activități necesare în vederea strîngerii și verificării probelor privind pregătirea ori să- vîrșirea infracțiunilor, identificarea și prinderea infractorilor ; asigură funcționarea a- resturilor organizate în cadrul miliției;f) îndeplinește, în mediul rural, sarcini privind securitatea statului ;g) asigură respectarea normelor legale privitoare la regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive, al produselor și substanțelor toxice și stupefiantelor, precum și al altor obiect^ și materii ce prezintă pericol public, ori care pot fi folosite la săvîrșirea de infracțiuni ;h) ia măsuri pentru siguranța circulației pe drumurile publice, îndrumă, supraveghează și controlează circulația ; ține evidența conducătorilor- de autovehicule și a autovehiculelor, în afara cazurilor exceptate prin lege ;i) ține evidența populației, eliberează acte de identitate cetățenilor români, străinilor care -domiciliază în țară și, în cazurile determinate de lege, străinilor cu reședința în Republica Socialistă România ; organizează activitatea care-i revine, potrivit, legii, cu privire la eliberarea și controlul actelor de trecere a frontierei do stat române ;j) ajută comitetele executive ale consiliilor populare în activitatea de stare civilă ; a- sigură registrele și certificatele necesare pentru această activitate ;k) ține evidența persoanelor condamnate și alte evidențe necesare activității de rire penală ;l) exercită atribuțiile revin, potrivit legii, în niul îndepliniriimilitar, pregătirii tineretului pentru apărarea patriei și al gărzilor patriotice ;m) îndeplinește orice atribuții ce îi sînt date lege.Art. 4. — în exercitarea a- tribuțiilor de serviciu, ofițerii și subofițerii de miliție au

urmă-ce îi dome- serviciulul
alte prin

drepturi și înda-următoareletoriri:a) acordă lor cu funcții ce implică exercițiul autorității de stat, dacă acestea întîmpină rezistență în executarea atribuțiilor de serviciu ;b) efectuează controale și razii, cînd există indicii temeinice cu privire la săvîr- șirea de infracțiuni sau la ascunderea unor infractori ori persoane suspecte ;c) legitimează și stabilesc identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sînt suspecte. Ofițerii și subofițerii de miliție care iau a- ceste măsuri sînt obligați, în cazul cînd nu sînț în uniformă, să prezinte în prealabil legitimația sau insigna de serviciu ;d) invită la sediul miliției persoanele a căror înfățișare este necesară pentru exercitarea atribuțiilor ce revin miliției potrivit legii ;e) conduc la sediul miliției, în vederea luării măsurilor legale corespunzătoare, persoanele care prin acțiunile lor periclitează ordinea publică sau persoanele cu privire la care există date sau indicii temeinice că au săvîrșit infracțiuni ;f) pot imobiliza sau aduce la sediul miliției :— persoanele care întreprind acțiuni prin care pun în pericol integritatea corporală a altor persoane ;— persoanele care tulbură prin acte violente ’ ordinea și liniștea publică ;— persoanele care degradează ori distrug bunuri apar- ținînd organizațiilor socialiste sau persoanelor fizice ;— persoanele care întreprind acțiuni de ultraj împotriva ofițerilor sau subofițerilor de miliție.In acest scop, pentru împiedicarea acțiunilor agresive pot folosi mijloacele de imobilizare din dotare ;g) iau măsura reținerii, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege ; pun în executare mandatele de arestare și pe cele de executare a pedepselor ;h) pot intra, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, în incinta organizațiilor socialiste ori la bordul navelor sau aeronavelor române. Perchezițiile sau alte acte de urmărire penală se pot face cu con- simțămîntul conducerii acestor organizații, al comandanților navelor și cu asistența organelor căpităniei de port, al comandanților aeronavelor ori cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege. In caz de infracțiuni flagrante,..: consimțămintul sau autorizația nu sînt necesare ;i) pot intra în locuința persoanelor fizice în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale :— la solicitarea sau cu con- simțămîntul scris al acestora ;— fără încuviințare sau autorizație legală, în caz de infracțiuni flagrante ;— în celelalte cazuri, numai cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege ;j) pot folosi orice mijloace de transport și telecomunicații ale organizațiilor socialiste și persoanelor fizice, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amînare. In cazul folosirii unor mijloace de transport ' aparținînd persoanelor fizice sau organizațiilor obștești, se vor suporta ulterior cheltuielile ocazionate ;k) folosesc armele de foc, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege ;l) participă la acțiunile organizate pentru prevenirea și înlăturarea urmărilor calamităților ;m) iau măsuri de ordine la mitinguri, demonstrații, manifestări sportive, cultural-ar- tistice și în alte împrejurări în care se impune asigurarea ordinii publice ;n) exercită orice alte drepturi și îndeplinesc orice alte îndatoriri prevăzute de lege.Art. 5 — Ofițerii și subofițerii de miliție care au sarcini de prevenire și descoperire a infracțiunilor au calitatea de organ de cercetare penală.Art. 6. — Ofițerii și subofițerii de miliție au dreptul și obligația de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni contravenționale, în cazurile și în condițiile prevăzute - de lege.Art. 7. — Ofițerii și subofițerii de miliție au competența teritorială corespunzătoare a- celeia a organului de miliție din care fac parte.In caz de detașare sau misiune ordonată pe raza teritorială a altui organ al miliției, ofițerii și subofițerii au i competenta teritorială stabilită pentru acel organ, cu excepția celor din Inspectoratul ge- i neral al miliției, care au corn- i petență teritorială generală.Art. 8. — Ofițerii și subofițerii de miliție sînt obligați să intervină chiar în afara ore-

sprijin persoane- lor de program, a atribuțiilor lor de serviciu și a competenței teritoriale a organului din ’ care fac parte, în caz de in- \ fracțiuni flagrante, pentru conservarea probelor în cazul altor infracțiuni, precum și pentru restabilirea ordinii publice.

lor de sprijin au îndatorirea să atragă atenția persoanelor care încalcă normele de conviețuire socială, să sesizeze organele miliției atunci cînd iau cunoștință despre pregătirea unei infracțiuni ori săvîrșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau a unei contravenții și să participe, a- tunci cînd sînt solicitați, la măsurile de pază a locurilor unde s-au săvîrșit infracțiuni și la acțiunile pentru apărarea ordinii publice.
CAPITOLUL V
PERSONALUL MILIȚIEI

dispozițiilor codului muncii și prevederilor legilor speciale.Art. 19. — Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii provin din rîndul absolvenților școlilor militare.Pentru satisfacerea nevoilor de specialiști ce nu pot fi pregătiți în școlile militare, se pot angaja în miliție și absolvenți ai instituțiilor civile de învățămînt.Art. 20. sonalului •face în :a) școlib) școli militari și subofițeri ;c) centre și cursuri de perfecționare.

— Pregătirea per- militar al miliției semilitare de ofițeri ; militare de maiștri
CAPITOLUL III

ORGANIZARE
Șl FUNCȚIONAREArt. 9. — Miliția are următoarea structură organizatorică ;a) Inspectoratul general al miliției ;b) Inspectoratul miliției municipiului București ;c) inspectorate ale . miliției județene ;d) sectoare ale miliției municipiului București ;e) servicii, secții sau birouri ale milițiilor municipale și o- rășenești ;f) posturi de miliție comunale ;g) organe ale miliției, prevăzute la art. 15.Art. 10. — Inspectoratul general al miliției este organizat și funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor terne.Inspectoratul general al liției conduce, îndrumă controlează activitatea tuturor organelor miliției, desfășoară activitatea operativă în cauze de importanță deosebită, precum și orice altă activitate dată în competența sa prin lege.Art. 11. — La județe funcționează inspectorate ale miliției județene, iar în municipiul București Inspectoratul miliției municipiului București, care conduc, îndrumă și controlează activitatea organelor în subordine și îndeplinesc atribuțiile miliției în cuprinsul unităților administra- tiv-teritoriale în care funcționează.In cadrul Inspectoratului miliției municipiului București funcționează organe ale miliției de sector, care conduc, îndrumă și controlează activitatea circumscripțiilor de miliție.Art. 12. — Organele miliției municipale și orășenești, precum și posturile de miliție, îndeplinesc atribuțiile miliției în cuprinsul unităților administrativ-teritoriale în care funcționează.Art. 13. — Inspectoratelemiliției județene și Inspectoratul miliției municipiului București sînt conduse de șefi ai inspectoratelor.Art. 14. — Inspectoratelemiliției județene și al municipiului București, precum și organele miliției sectoarelor municipiului București, municipale, orășenești și comunale, sînt subordonate atît consiliului popular și comitetului lui executiv, cît și organului miliției ierarhic superior.Organele miliției îndeplinesc sarcinile ce le revin din hotărîrile consiliilor populare și deciziile comitetelor executive ale acestora cu privire la apărarea proprietății socialiste și personale, ocrotirea drepturilor persoanelor, asigurarea ordinii publice și a pazei pe teritoriul municipiilor, orașelor și comunelor.Organele miliției informează periodic consiliile populare și comitetele lor executive despre starea infracțională, măsurile luate pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, asigurarea pazei, precum și despre îndeplinirea oricăror sarcini ce le revin din hotărîrile consiliilor populare și deciziile comitetelor executive ale acestora.Organele miliției informează pe președintele comitetului executiv al consiliului popular despre ordinele și instrucțiunile primite de la Ministerul Afacerilor Interne, precum și despre măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea lor.Art. 15. — In stații feroviare, porturi, aerogări, pe marile șantiere de construcții și în alte locuri impuse de nevoile muncii, funcționează organe ale miliției cu competență specifică, înființate prin ordinul ministrului afacerilor interne.

In-mi- ?i

CAPITOLUL IV
FORME DE SPRIJINIRE 
A ACTIVITĂȚII MILIȚIEI 

DE CĂTRE CETĂȚENIArt. 16. — In municipii, rașe sau comune se pot ganiza de către organele liției grupe de sprijin formate din cetățeni care se bucură de stimă și respect în rîndu- rile locuitorilor, care în mod voluntar se oferă să sprijine miliția pentru menținerea ordinii publice, precum și pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor.Art. 17. — Membrii grupe-

o- or- mi-

Art. 18. — Personalul miliției se compune din militari și angajați civili care fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.Prevederile statutelor corpului ofițerilor, corpului maiștrilor militari și corpului subofițerilor forțelor armate ale Republicii Socialiste România se aplică tuturor ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor de miliție. Drepturile și îndatoririle specifice de serviciu ale personalului militar din miliție se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul afacerilor interne.Angajații civili sînt supuși

»

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

și orga- Afaceri-organele
Art. 21. — Organele miliției cooperează cu :a) celelalte unități ne ale Ministerului lor Interne ;b) unitățile șiConsiliului Securității Statului, pentru îndeplinirea unor atribuții privind securitatea statului ;c) marile unități, unitățile și instituțiile Ministerului Forțelor Armate, în exercitarea

unor atribuții privind paza frontierei de stat, apărarea locală antiaeriană, efectuarea aplicațiilor militare, circulația pe drumurile publice, precum și a altor atribuții prevăzute de lege.Art. 22. — Pentru rea infracțiunilor și vențiilor și pentru opiniei de masă celor care încalcă legile, organele miliției colaborează cu organele și organizațiile de stat care activează în domeniul presei, radiodifuziunii, televiziunii, cinematografiei, precum și cu organizațiile obștești.Art. 23. — Organizațiile socialiste, care în baza dispozițiilor legale folosesc efective de miliție pentru paza unor o- biective ori valori, vor suporta cheltuielile aferente, potrivit normelor stabilite prin ho- tărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 24. — Miliția română cooperează cu organele similare din alte state și cu organisme internaționale de poliție, în baza înțelegerilor internaționale la care Republica Socialistă România este parte.Art, 25. — Dispozițiile contrare prevederilor prezentei legi se abrogă. t

preveni- contra- crearea împotriva

cere garanție, carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanție va fi trecut la noul loc de muncă, procedîndu-se, a- tunci cînd este cazul, potrivit articolului 20.Cînd gestionarul a cauzat o pagubă în gestiune la locul său de muncă și aceafta du se a- coperă integral în termen de o lună de la obținerea titlului executoriu definitiv, organizația socialistă se va despăgubi din garanția în numerar constituită în favoarea sa.în situația în care sumele depuse drept garanție au fost în întregime sau în organizația socialis- a se despăgubi, ges- este obligat să reîn- garanția în.numeraț

atrage disci- pena-răs- codu-

L
privind

constituirea
in legătură

E G E
angajarea gestionarilor,
de garanții și răspunderea
cu gestionarea bunurilor

organizațiilor socialiste

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. — Gestionar, în înțelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizații socialiste care are ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a unei organizații socialiste, indiferent de modul de dobindire și de locul unde se află bunurile.Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc funcțiile prin a qăror ocupare angajatul dobîndește, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. A- ceste funcții sînt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcții de gestionari.• Art. 2. — Sînt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bănești sau orice alte valori.
CAPITOLUL II

CONDIȚII PRIVIND 
ANGAJAREA GESTIONARILORArt. 3. — Poate fi gestionar cel care a împlinit vîrsta de 21 ani, a absolvit școala generală sau o școală echivalentă și are cunoștințele necesare pentru a îndeplini această funcție.In funcție de complexitatea gestiunilor, de natura și valoarea bunurilor și de cunoștințele ce le implică gestionarea lor, ministerele, și celelalte organe centrale stabilesc :a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie să fi absolvit liceul ori o școală profesională în specialitatea corespunzătoare gestiunii sau o școală echivalentă și să aibă un anumit stagiu în munca de gestionar ; .b) categoriile de gestiuni pentru care funcția de gestionar poate fi îndeplinită și de cel care a împlinit vîrsta de 18 ani.Art. 4. — Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru să- vîrșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în lista anexă la prezenta lege, chiar dacă a fost grațiat.Nu poate fi angajat sau trecut în funcția de gestionar cel aflat în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvîrșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în lista anexă.Dacă în cursul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a săvîrșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute în lista anexă nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Cel căruia 1 s-a suspendat condiționat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare și 2 ani de la expirarea acestui termen.Prin „săvîrșirea infracțiunii" se înțelege comiterea oricăreia dintre faptele prevăzute în lista anexă, pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, pre- ' cum și participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.Art. 5. — Organizațiile socialiste sînt obligate să ceară organelor miliției relații cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmează să fie

angajați sau trecuți în funcții de gestionari.Organele miliției sînt obligate să comunice aceste relații în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.Art. 6. — Cel ce urmează a fi angajat sau trecut în funcția de gestionar va prezenta o dovadă eliberată de organizația socialistă în care a fost anterior încadrat, din care să rezulte dacă a produs pagube a- vutului obștesc, natura acestora și dacă ele au fost acoperite. Această, dovadă poate fi cerută de la ultimul loc de muncă și de organizația socialistă care ar urma să facă angajarea sau trecerea în funcția de gestionar.Organizațiile socialiste sînt obligate să elibereze sau, după caz, să comunice dovada prevăzută în alineatul 1, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.In raport cu ceie arătate în dovadă, conducătorul organizației socialiste va hotărî asupra angajării sau trecerii în funcția de gestionar.Art. 7. — In cazul în care gestiunea este încredințată mai multor persoane, angajarea sau trecerea în funcția de gestionar se face cu avizul scris* al celorlalți gestionari.Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcție din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.Art. 8. — Angajații sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea condițiilor prevăzute in prezenta lege.Art. 9. — Conducătorii organizațiilor socialiste, angajații cu atribuții de control financiar, precum și contabilii, cu excepția acelora care sînt încadrați în unități mici determinate de ministere și celelalte organe centrale, nu pot face operații de primire, păstrare și eliberare de bunuri.
CAPITOLUL III

GARANȚII are ga-or-

de so-

Art. 10. — Gestionarul obligația de a constitui o ranție în numerar.Ministerele și celelalte gane centrale stabilesc, înfuncție de natura și valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie și constituirea unor garanții suplimentare, constînd din :a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosință îndelungată, proprietate a gestionarului sau a u- nor terți, pentru garantarea față de organizația socialistă, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar ;b) obligații asumate terți față de organizațiacialist^ de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o sumă determinată.Garanția suplimentară prevăzută la alineatul precedent poate fi constituită și în numerar.Ministerele și celelalte organe cen'trale pot extinde, în funcție de natura .și valoarea bunurilor, obligația' de a constitui garanții, în condițiile prezentului capitol și asupra altor categorii de angajați care mînuiesc bunuri, cu excepția celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.Nu este obligat să constituie garanție cel care înlocuiește

temporar un gestionar sau cel căruia i se încredințează o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 zile pînă la numirea unui gestionar.Art. 11. — Constituirea garanției se face prin contract încheiat în scris.Garanțiile reciproce între gestionari nu sînt admise. A- ceeași persoană nu poate constitui garanții pentru mai mulți gestionari. Cel care constituie garanția va declara, în scris, dacă a mai constituit alte garanții.Garanțiile suplimentare se constituie dințareaArt. 12. merar va salariu și de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului ; ea nu va putea depăși valoarea bunurilor încredințate.Pentru gestionarii retribuiți pe bază de cotă procentuală, cuantumul minim al garanției în numerar va fi echivalent cu cîștigul mediu • pe o lună, iar cel maxim cu cîștigul mediu pe trei luni.Art. 13. — Garanția în numerar se reține în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cîștigul mediu pe o lună, după caz. Dacă, din cauza altor rețineri, ratele în contul garanției in numerar nu pot fi reținute, gestionarul este obligat să -le depună.Pentru angajații temporari, alții decît cei prevăzuți la articolul 10 alineatul ultim, precum și pentru angajații sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii, la încredințarea gestiunii, a garanției integrale în numerar.Art. 14. — Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în funcție de complexitatea gestiunilor și de natura și valoarea bunurilor, cuantumul garanțiilor în numerar între limitele prevăzute în articolul 12, precum și ratele la care se referă articolul 13 alineatul 2.Ministerele și celelalte orga
ne contrale pot stabili, în cazuri justificate, garanții în numerar sub minimul prevăzut în articolul 12 sau scutirea de garanție.Art. 15. — Garanția în numerar va fi depusă de către organizația socialistă la Casa de Economii și Consemnațiuni, înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi păstrat de organizația socialistă' în favoarea căreia s-a constituit garanția.Pentru garanția depusă, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă o dobîndă de 
1,5 la sută pe an.Art. 16. — Garanția în numerar și dobînda aferentă pot fi ridicate de către gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului său de muncă sau la trecerea într-o funcție pentru care nu se cere garanție, în situația în care nu a cauzat o pagubă sau cînd paguba a fost acoperită în întregime. Organizația socialistă este obligată, în aceste cazuri, să elibereze gestionarului, în termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare împreună cu o comunicare către Casa de Economii și Consemnațiuni în care să se arate că titularul are dreptul să ridice garanția.In cazul transferării gestionarului înțr-o altă funcție pentru care de asemenea se

înaiAte de încre- gestiunii.— Garanția în nu- fi de minimum un

ridicate, parte, de tă pentru : tionarul tregească în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din cîștigul mediu lunar, dispozițiile articolului 13 aplicîndu-se în mod corespunzător.Art. 17. — Casa de Economii și Consemnațiuni are obligația să elibereze sumele depuse drept garanție, după caz :a) titularului carnetului de consemnare, pe baza comunicării făcute de organizația socialistă și a prezentării carnetului ;b) organizației socialiste, pe baza cererii acesteia și a unei copii certificate de pe titlul e- xecutoriu definitiv obținut împotriva gestionarului.Art. 18. — în vederea constituirii garanției suplimentare, imobilele se evaluează în conformitate cu dispozițiile legale privind modul de stabilire a despăgubirilor pentru terenurile și construcțiile care trec în proprietatea statului prin expropriere.Bunurile mobile se evaluează la 50 la sută din prețul de vln- zare cu amănuntul. In cazul în care bunurile mobile nu au preț de vînzare cu amănuntul, evaluarea se face de organizația socialistă în favoarea căreia este constituită garanția, care va consulta, în caz de necesitate, organe de specialitate.Art. 19. — Pentru bunurile imobile constituite garanție, organizația socialistă va cere inscripția ipotecii, care se va dispune pe baza cererii și a contractului de garanție.Bunurile mobile constituite garanție rămîn în folosința gestionarului sau a terțului garant, după caz, și nu vor putea fi înstrăinate fără înștiințarea prealabilă a organizației socialiste.în cazul în care bunurile constituite garanție sînt urmărite silit de alți creditori, gestionarul sau terțul garant, după caz, este obligat să înștiințeze de îndată organizația socialistă.în situația în care terțul garant n-a făcut această înștiințare, el rămîne obligat să a- copere pagubele ce fe-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanție.Orice micșorare a garanției atrage obligația reîntregirii de îndată a acesteia.Art. 20. — Garanțiile vor fi recalculate periodic în funcție de schimbările intervenite în salariul tarifar al gestionarului, precum și în specificul și valoarea bunurilor gestionate, procedîndu-se la modificarea corespunzătoare a contractului de garanție.în cazul în care, în urma recalculării, • este necesară completarea garanției în numerar, se va proceda conform articolului 13. Dacă garanția în numerar depusă este mai mare decît garanția recalculată, diferența se va elibera, în termen de cel mult 10 zile, gestionarului.în cazul în care, în urma recalculării, este necesară constituirea sau completarea garanțiilor suplimentare,, aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculării.Art. 21. — Dacă gestionarul nu constituie, nu completează sau nu aduce, după caz, garanțiile corespunzătoare potrivit articolului 19 alineatul ultim și articolului 20 alineatul ultim sau dacă, din cauza altor rețineri, ratele în contul garanției în numerar nu pot fi reținute și nici nu sînt depuse în condițiile articolului 13, se procedează la trecerea sa în altă funcție ori, dacă aceasta nu este posibil, la desfacerea contractului său de muncă. în acest din urmă caz, privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispozițiile din legislația muncii referitoare la desfacerea contractului de muncă pentru motive ce nu sint imputabile angajatului.Art. 22. *— Garanțiile suplimentare se urmăresc silit pe baza contractului dc garanție și a titlului executoriu definitiv obținut împotriva gestionarului.In cazul în care urmărirea silită a fost., pornită de mai mulți creditori, organizația socialistă în favoarea căreia s-a constituit garanția suplimentară are drept de preferință asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanție, în condițiile privind creanțele garantate prin ipotecă sau gaj prevăzute de dispozițiile legale referitoare la executarea silită a creanțelor bănești ale organizațiilor socialiste împotriva persoanelor fizice.
CAPITOLUL IV

RĂSPUNDERIArt. 23. — încălcarea dispozițiilor legale cu privire la

gestionarea bunurilor răspunderea materială, plinară, administrativă, lă sau civilă, după caz.Art. 24. — Angajații pund material, potrivitlui muncii și prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracțiuni.Art. 25. — Gestionarul răspunde integral față de organizația socialistă pentru pagubele pe care le-a cauza,! în gestiunea sa.Primirea bunurilor tități inferioare celor în actele însoțitoare vicii aparente, fără a se fi întocmit acte legale de constatare, precum și nesolicitarea a- sistenței tehnice de specialitate la primirea bunurilor, deși aceasta era necesară, a- trag răspunderea gestionarului în condițiile alineatului 1.Art. 26. — Gestionarul răspunde integral și în cazul în care atribuțiile sale fiind exercitate, potrivit dispozițiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constată o pagubă fără a se putea stabili că a- ceasta s-a produs în absența gestionarului.Art. 27. — Cînd paguba în gestiune a fost cauzată de gestionar împreună cu alt angajat al organizației socialiste, ei răspund integral, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei.Dacă nu se poate deLermina măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despăgubirea se repartizează între cei în cauză proporțional cu cîștigul mediu al fiecăruia pe ultimele 3 luni ; în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face .în colectiv de mai mulți angajați sau în schimburi succesive, fără predare de gestiune intre schimburi, despăgubirea repartizează și proporțional timpul lucrat de fiecare, dev-^5' ultima inventariere, în gesti- unea în care s-a produs paguba.Art. funcție și orice angajarea, trecerea sau menținerea unei persoane în funcția de gestionar fără respectarea condițiilor de vîrsta, studii și stagiu prevăzute în articolele 3 și 38, precum și a dispozițiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale, răspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, în solidar cu acesta.Aceeași răspundere o are și cel vinovat de nerespectarea dispozițiilor prevăzute în capitolul III, în limita garanției neconstituite.Art. 29. — /Răspunde integral angajatul care, nesocotind îndatoririle sale de serviciu, a adus pagube organizației socialiste prin aceea*, că :a) nu a asigurat gestilui, în cazurile prevăzutw de lege, asistența tehnică de specialitate pentru verificarea calitativă a bunurilor ori a prestat o asistență tehnică necorespunzătoare ;b) nu a luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în condiții corespunzătoare ;c) a dat gestionarului dispoziții greșite sau contrare legii.Art. 30. — Răspunde, în limita valorii pagubei rămas, neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatării insolvabilității acestuia, cel vinovat de :a) angajarea sau trecerea u- nei persoane intr-o funcție de gestionar sau din subordinea gestionarului fără avizul prevăzut în articolul’7 ;b) neluarea sau luarea cu întîrziere a măsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau ă ăngajaților aflați în subordinea sa, deși a fost a- vertizat în scris și motivat că rfu-și îndeplinesc atribuțiile în mod corespunzător ;c) neluarea măsurilor necesare pentru stabilirea și acoperirea pagubelor în gestiune ;d) rilor țiile prin cauzarea pagubei ;e) nerespectarea oricărei alte îndatoriri de serviciu, dacă fără încălcarea acesteia «paguba s-ar fi putut evita.Art. 31. — Angajatul care primește, păstrează și eliberează bunuri fără a avea calitatea de gestionar in înțelesul articolului 1 răspunde integral, aplicînd^-i-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.Art. 32. — La constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-și ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia ; angajamentul scris constituie . titlu executoriu.Dacă, ulterior, această persoană constată că nu datorează sau că datorează numai în parte suma pentru care și-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desființare a angajamentului la organul de jurisdicție competent, în termen de 30 de zile de la data cînd a cunoscut a- ccastă împrejurare.De asemenea, validitatea angajamentului va înceta în în-- tregime sau în parte atunci cînd organizația socialistă sau organul de jurisdicție competent constată, cu prilejul verificării sau, după caz, al soluționării unei cauze care are legătură cu angajamentul, că
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neefectuarea inventarie- la termenele și în condi- legii, în situația în care aceasta a contribuit la



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a ll-a) acesta a fost luat pentru o sumă nedatorată.Organul de jurisdicție competent poate suspenda executarea angajamentului.Art. 33. — In vederea despăgubirii organizației sqpaliste pentru pagubele cauzate în gestiune, care nu se pot acoperi din garanția în numerar, se vor lua măsuri de asigurare și urmărire asupra oricăror bunuri aparținînd gestionarului și persoanelor oare răspund în condițiile prezentului capitol, potrivit dispozițiilor legale cu privire la executarea silită a creanțelor bănești ale organizațiilor 'socialiste împotriva persoanelor fizice.Măsurile de asigurare se încuviințează de organul de jurisdicție competent să soluționeze litigiul.Art. 34. — Orice persoană privitor la care, prin holărî- re judecătoarească, s-a constatat că a dobîndit de la un gestionar bunuri sustrase de a- cesta din avutul obștesc și că le-a obținut în afara obligațiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscînd că acesta gestionează astfel de bunuri, răspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, în limita valorii bunurilor do- bindite.Art. 35. — Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.Art. 36. — Nedcclararea în scris, în termenul prevăzftt de dispozițiile legale, de către gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a căror cantitate sau valoare are cunoștință, provenite în orice alt mod decît acela arătat în articolul 35, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an.Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a avut consecințe grave, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani.Nu se pedepsește acela care, mai înainte de începerea oricărui control, declară plusurile despre a căror cantitate sau valoare are cunoștință.Art. 37. —■ 'înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanție potrivit articolului 10, fără înștiințarea prealabilă a organizației socialiste, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an.
CAPITOLUL V

DISPOZIȚII TRANZITORII 
Șî FINALEArt. 38. — Ministerele și celelalte organe centrale stabi-
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privind executarea pedepselor

CAPITOLUL I

EXECUTAREA PEDEPSEI 
ÎNCHISORII

SECȚIUNEA I
Dispoziții generaleArt. 1. — Pedeapsa închisorii se execută în temeiul mandatului de executare, e- mis în baza unei hotărîri judecătorești definitive de condamnare.Executarea pedepsei închisorii se face în locuri* de deținere denumite penitenciare, înființate prin ordinul ministrului în subordinea căruia se găsesc, iar în cazurile prevăzute de art. 62 cod penal, în unități militare disciplinare.Art. 2. — Condamnații sînt primiți în penitenciare după ce li se stabilește identitatea.La primire, condamnaților li se aduc la cunoștință obligațiile și drepturile pe care le au, măsurile disciplinare ce li se pot aplica și recompensele ce li se pot acorda pe timpul executării pedepsei. 'Atît la primire, cit și în timpul executării pedepsei, condamnații sînt supuși percheziției, precum și măsurilor sanitare și de igienă.Art. 3. — Condamnații se repartizează la locurile de deținere, ținîndu-se seama de natura infracțiunii, durata pedepsei și starea de recidivă, de comportarea și receptivitatea acestora la acțiunea de reeducare.Deținerea femeilor se face separat de bărbați, iar a minorilor separat de majori sau în locuri de deținere speciale.Art. 4. — Mijloacele materiale și financiare necesare deținerii, întreținerii și reeducării condamnaților, precum și asistența medicală, sînt asigurate de stat.
SECȚIUNEA A ll-A

Reeducarea condamnațilorArt. 5. — Reeducarea condamnaților se realizează prin muncă. Condamnații sînt obligați să presteze o muncă utilă pentru care sînt apți.De asemenea, reeducarea condamnaților se realizează prin calificarea sau recalifi

lese categoriile de gestiuni mai puțin complexe sau de valori mai mici din mediul rural, pentru care funcția de gestionar poate fi îndeplinită și în alte condiții de studii decît cele prevăzute la articolul 3, alineatul 1.Art. 39. — Gestionarii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la articolul 3 pot fi menținuți dacă au îndeplinit, la angajarea lor, condițiile de pregătire profesională prevăzute în indicatoarele de stagiu și studii ale funcțiilor respective și sînt corespunzători.Gestionarii în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi sînt obligați, după caz :a) să completeze în termen de 3 ani garanția în numerar, în condițiile stabilite de acord cu conducătorii organizațiilor socialiste ;b/ să constituie sau să a- ducă în termen de un an garanții suplimentare potrivit prevederilor capitolului III.în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în alineatul precedent se aplică în mod corespunzător dispozițiile articolului 21.Gestionarii în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi scutiți de către conducătorii organizațiilor socialiste de obligația constituirii de garanții suplimentare.Art. 40. — Angajații-man- datari au obligația de a constitui garanții, în cuantumul • și condițiile stabilite prin ho- tărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 41. — Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste se stabilește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi, instrucțiuni prin care vor stabili: funcțiile de gestionari; categoriile de gestiuni la care se referă articolul 3, alineatul 2 și articolul 38 ; plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie constituirea de garanții suplimentare ; extinderea obligației de a constitui garanții și asupra altor categorii de angajați, potrivit articolului 10 alineatul 4 ; cuantumul garanțiilor și al ratelor, precum și alte măsuri de executare a prezentei legi.în același termen, ministerele și celelalte ofgane centrale vor adapta indicatoarele de pregătire și stagiu pentru funcțiile de gestionari, în conformitate cu prevederile prezentei legi.Pentru organizațiile socialiste de interes local care nu sînt coordonate de un organ local de specialitate al administrației de stat, dispozițiile alineatului 2 se vor aduce la 
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carea într-o meserie, desfășurarea unor activități cultural- educative, precum și prin stimularea și recompensarea celor care sint stăruitori în muncă și dau dovezi temeinice de îndreptare.Art. 6. — Minorii condam- dăți vor fi supuși, în timpul executării pedepsei, unei acțiuni de educare deosebite, spre a putea deveni cetățeni utili societății.Minorii care de la primirea în loCul de deținere mai au de executat cel puțin 6 luni închisoare vor continua învățămîntul general obligatoriu și li se va asigura posibilitatea de a dobîndi o pregătire profesională potrivit cu 'gradul de școlarizare și cu aptitudinile lor. Dacă minorii nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a urma cursurile profesionale, ei vor fi ajutați să obțină o calificare într-o meserie sau să și-o completeze, în conformitate cu normele de calificare la locul de muncă. Cadrele didactice, manualele și rechizitele vor fi puse la dispoziție de către Ministerul învăță- mîntului, iar personalul și u- tilajul necesar pentru calificarea într-o meserie se vor asigura de penitenciare.Minorilor condamnați la închisoare pe o durată pînă la 6 luni inclusiv li se asigură posibilitatea de a-și completa cunoștințele de cultură generală, ținîndu-se seama de gradul lor de școlarizare.
SECȚIUNEA A III-A

Munca condamnaților 
și remunerarea eiArt. 7. — Munca condamnaților se organizează potrivit programului de lucru stabilit de comandantul penitenciarului și se desfășoară cu respectarea normelor referitoare la protecția muncii.Femeile gravide nu vor fi folosite la muncă în perioada stabilită de normele legale cu privire la concediul ce se a- cordă angajatelor înainte și după naștere și nici la muncă în mediul toxic sau vătămător. De asemenea, cele care au născut șî au copii mai mici de un an la locul de deținere, precum și minorii, nu pot fi

îndeplinire în termen de 60 de zile de Ia data publicării prezentei legi, de comitetele executive ale consiliilor populare județene Și al municipiului București, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Art. 42. — Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și personalului Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului.Numirea militarilor în funcții de gestionari se face în condițiile stabilite prin instrucțiuni ale organelor centrale prevăzute în alineatul precedent, fiecare în cadrul atribuțiilor sale, cu respectarea prevederilor articolelor 3—6 din prezenta lege.Militarii în termen numiți gestionari nu sînt obligați să constituie garanții.Răspunderea materială a personalului Ministerului Forțelor Armate, Ministerului A- facerilor Interne și Consiliului Securității Statului se reglementează prin , dispoziții speciale.Art. 43. — Se recomandă organelor centrale ale organizațiilor cooperatiste ca, privitor la membrii cooperatori, să reglementeze, în sectoarele lor de activitate, condițiile de încredințare a gestiunilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, avîndu-se în vedere prevederile prezentei legi.Art. 44. — Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la data publicării. •Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 145/1960 privind răspunderea materială a gestionarilor din organizațiile socialiste, precum și orice alte dispoziții contrare.NOTA ZIARULUI:în anexă este publicată lista infracțiunilor la care se referă articolul 4 din lege.Lista cuprinde ’ infracțiuni prevăzute de Codul penal republicat la 27 februarie 1948, cu modificările ulterioare, și de Codul penal din 21 iunie 1968, printre care : infracțiuni contra securității statului, contra păcii și omenirii, delapidarea. remunerația injustă, neglijența în serviciu, abuzul de serviciu, darea și luarea de mită, infracțiuni economice, provocarea de pericol public, incendiu, catastrofa publică prin stricarea mijloacelor de comunicație, falsificarea de monedă, mărci, timbre, falsul în acte, furtul, tâlhăria, distrugerea ori degradarea, înșelăciunea, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, distrugerea de acte, tăinuirea, favorizarea infractorului.Lista amănunțită a infracțiunilor va fi publicată în Buletinul Oficial.

folosiți la muncă în mediul toxic sau vătămător.Folosirea la muncă a fiecărui condamnat se face cu avizul medicului penitenciarului.Art. 8. — Durata zilei de muncă nu poate depăși 12 ore și se stabilește în raport cu nevoile procesului de producție.Femeilor gravide, celor care au născut și au copii, mai mici de un an la locul de deținere, minorilor, precum și condamnaților care muncesc în mediul toxic sau vătămător, nu li se poate prelungi durata zilei de muncă peste 8 ore.Art. 9. — Folosirea la muncă a condamnaților se face în raport cu calificarea proȚesio- nală pe care o au. în cazul cînd nevoile de brațe de muncă calificate au fost satisfăcute, cei care au o calificare profesională vor putea fi folosiți și la munci necalificate.Art. 10. — Condamnații care dau dovezi temeinice de îndreptare, fiind stăruitori în muncă și disciplinați, pot presta muncă fără pază în afara penitenciarului sau pot fi folosiți pentru supravegherea altor condamnați la locurile de muncă, după ce au executat cel puțin 1/5 din pedeapsă, fracțiune în care se include și timpul considerat ca executat, ca urmare a muncii prestate.De prevederile alineatului precedent nu beneficiază cei care au fost condamnați pentru infracțiunea de omor sau pentru infracțiuni contra păcii și omenirii, ori pentru infracțiuni contra securității statului, sau pentru infracțiuni 'prin care s-a produs o pagubă importantă economiei naționale, și nici cei aflați în stare de recidivă.Art. 11. — Munca prestată de condamnați este remunerată potrivit normelor și tarifelor de salarizare stabilite în ramura de activitate în care aceștia sînt folosiți.Munca condamnaților folosiți pentru supravegherea Ia locul de muncă a altor condamnați esțe remunerată cu salariul minim tarifar stabilit pe economie.Din remunerația muncii condamnatului o cotă de 10 la sută revine . acestuia, iar 

cealaltă parte revine administrației penitenciarului, fă- cîndu-se venit la stat.Din sumele încasate drept recompensă pentru invenții, inovații și raționalizări create de condamnați în timpul deținerii, li se acordă acestora o cotă de 50 la sută, diferența făcîndu-se venit la stat.Art. 12. — Muncile prestate de condamnați în interesul unităților care aparțin Direcției generale a penitenciarelor, precum și muncile prestate în atelierele locurilor de deținere finanțate de la buget, se remunerează cu 10 la sută din salariul minim tarifar stabilit pe economie pentru lucrările ce se execută în regie, ori din salariul realizat pe baza tarifelor de salarizare în vigoare pentru lucrările ce se execută în acord. Această remunerație revine în întregime condamnatului.Muncile cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului nu se remunerează.Cotele prevăzute în alin. 3 și 4 din art. 11, precum și remunerația prevăzută în alin. 1 din prezentul articol, cuvenite condamnatului se consemnează la Casa de Economii și Consemnațiuni; din a- cestea o treime se pune la dispoziția condamnatului pentru a o folosi pe timpul executării pedepsei, iar două treimi i se înmînează Ia punerea în libertate.Contribuția pentru asigurări sociale se suportă de către unitatea la care condamnatul a prestat munca, sumele respective urmînd a se încasa de administrația penitenciarului, care le face venit la stat.Art. 13. — Condamnații răspund de pagubele provocate din vina lor la locurile de deținere sau de muncă. Ei nu răspund pentru pagubele provocate din uzura normală a bunurilor încredințate spre folosință și nici pentru acelea provenite din riscul normal al muncii.Cînd condamnații au cauzat pagube la locul de deținere sau de muncă, sumele reprezentînd despăgubirile se rețin, atunci cînd este posibil, în primul rînd din sumele ce le aparțin, consemnate la Casa de Economii și Consemnațiuni, lăsindu-li-se, în acest caz, o sumă reprezentînd e- chivalentul unui salariu minim tarifar stabilit pe economie, care li se înmînează la punerea în libertate.Sumele reprezentînd despăgubirile, care nu au putut fi recuperate pînă la liberarea condamnatului, se urmăresc prin organele financiare ale comitetelor executive ale consiliilor populare, potrivit normelor legale.Pagubele se recuperează de la condamnați pe baza ordinului de imputare emis de ' comandantul penitenciarului, care constituie titlu executor.împotriva ordinului de imputare, condamnatul poate face contestație la organul ierarhic superior în termen de 30 zile de la data luării la cunoștință sub semnătură.Art. 14. — Condamnatulcare și-a executat pedeapsa după punerea în libertate va fi încadrat în muncă prin grija organelor Ministerului Muncii și a direcțiilor județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București.Condamnatul care, în timpul executării pedepsei, a devenit incapabil total de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale, va primi după liberare un ajutor lunar după distincțiile și în cuantumul prevăzute de dispozițiile legale referitoare la beneficiarii de pensie de invaliditate în cadrul asigurărilor sociale de stat, care nu au avut mai înainte calitatea de angajat.De ajutorul lunar în condițiile și procentele prevăzute în legislația pensiilor beneficiază și urmașii celor care au decedat datorită unui accident1 de muncă ori unei boli profesionale survenite în timpul executării pedepsei.De asemenea, poate primi un ajutor lunar condamnatul care la data liberării este invalid gradul I sau II din cauza unui accident în afară de muncă, dacă a avut o activitate remunerată în orice mod de cel puțin 3 ani înainte de începerea executării pedepsei. Cuantumul acestui ajutor se stabilește între limitele de 50 și 100% din ajutorul ’ social corespunzător, prevăzut de dispozițiile legale referitoare la beneficiarii de ajutor social în cadrul asigurărilor sociale de stat. Pentru cei do- miciliați în mediul rural, cuantumul ajutorului lunar nu poate depăși pensia ce se acordă membrilor cooperativelor agricole de producție.Ajutorul lunar se acordă numai în situația în care cel în cauză nu îndeplinește condițiile pentru a obține penșie sau ajutor social în cadrul a- sigurărilor seciale de stat ori al altor sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigu

rări sociale și nu are mijloace de existență.Ajutorul lunar se stabilește de către comitetul executiv al consiliului popular al județului în care domiciliază fostul condamnat, pe baza adeverinței eliberate de către administrația locului de deținere, din care să rezulte împrejurările în care s-a produs accidentul sau s-a contractat boala. Gradul de invaliditate se stabilește de către comisia de expertizare a capacității de muncă din județul în care fostul condamnat își are domiciliul, iar faptul că este lipsit de mijloace de existență se constată de către organele de asistență socială.Plata ajutorului lunar se face din fondurile alocate în acest scop la bugetul comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București.
SECȚIUNEA A IV-A 
Obligațiile și drepturile 

condamnațilorArt. 15. — în timpul executării pedepsei, condamnații sînt obligați să respecte programul zilnic, disciplina și ordinea interioară, să execute dispozițiile date de pessonalul penitenciarului, să se supună percheziției, să poarte costumul penitenciarului, să respecte regulile de igienă și prescripțiile medicului locului de deținere.De asemenea, condamnații sînt obligați să se comporte cu grijă față de bunurile proprietate socialistă, aflate în penitenciar sau la organizația socialistă unde muncesc.Art. 16. — Condamnații au dreptul la hrana necesară, ținîndu-se seama și de munca pe care o prestează, precum și de starea sănătății lor, potrivit normelor legale.Femeilor gravide sau celor care au născut în timpul executării pedepsei, cît timp copilul rămîne cu mama, copiilor născuți la penitenciar, pînă la vîrsta de un an, precum și minorilor, li se asigură hrană în mod diferențiat, potrivit normelor legale stabilite pentru aceste categorii.Art. 17. — Condamnații au dreptul la odihnă, plimbare, asistență medicală, dreptul de a petiționa, de a primi vizite, pachete cu alimente sau îmbrăcăminte ori medicamente, cărți, ziare și reviste, țigări, de a primi și trimite corespondență’ și sume de bani.Art. 18. — Drepturile condamnaților de a primi vizite, pachete și țigări, de a primi și trimite corespondență, se acordă în raport cu natura infracțiunii, durata pedepsei, e- xistența stării de recidivă, folosirea la muncă, comportarea și receptivitatea la acțiunea de reeducare.Sumele de bani aflate asupra condamnaților la primirea în penitenciar, precum și cele primite prin mandat poștal, se consemnează la Casa de Economii și Consemnațiuni și pot fi folosite de aceștia în condițiile stabilite prin regulament.Condamnații străini pot fi vizitați de către funcționarii consulari ai misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine, pe baza autorizației ministerului în subordinea căruia se află Ibcul de deținere, afară de cazul cînd prin convenții internaționale se dispune altfel.Art. 19. — în timpul vizitării condamnaților, convorbirea se desfășoară în limba română. Dacă condamnatul sau vizitatorul nu cunoaște limba română, convorbirea se desfășoară în limba pe care o cunosc, conducerea penitenciarului asigurînd. în acest caz, ca discuția să fie înțeleasă de personalul care execută supravegherea vizitei.Art. 20. — Corespondența, cărțile, ziarele și revistele, al căror conținut este apreciat de comandantul penitenciarului ca necorespunzător procesului de reeducare al condamnatului, se rețin și se păstrează la locul de deținere predîndu-i-se acestuia la punerea în libertate.Corespondența cu conținut necorespunzător se înaintează, dacă este cazul, organelor competente. <
SECȚIUNEA A V-A 
Măsuri disciplinare 

și recompenseArt. 21. — Pentru încălcarea regulilor de disciplină se poate lua împotriva condamnaților una din următoarele măsuri disciplinare :a) mustrarea ;b) retragerea unuia, a mai multora, sau a tuturor drepturilor de a primi vizite, pachete, de a primi și trimite corespondență, pentru perioada la care au dreptul;c) izolarea simplă, pînă la 15 zile ;d) izolarea severă, pînă la 10 zile, numai cu avizul medicului penitenciarului;e) transferarea pe o durată de 3 pînă la 12 luni pentru executarea pedepsei la un penitenciar unde se aplică un regim' restrictiv.Măsurile prevăzute la literele a—d se iau de către co- ' 

mandantul penitenciarului. I- zolareă severă poate fi prelungită, cu avizul medicului locului de deținere, peste 10 zile, numai cu aprobarea directorului general al Direcției generale a penitenciarelor, fără a depăși în total 20 zile. Transferarea la un penitenciar cu regim restrictiv se dispune de către directorul general al Direcției generale a penitenciarelor, la propunerea comandantului.Art. 22. — împotriva condamnaților minori nu se poate lua măsura retragerii dreptului la corespondență, izolării severe și a transferării la un penitenciar cu regim restrictiv, iar măsura izolării simple nu poate fi luată pe o durată mai mare de 10 zile.Femeilor gravide nu Ii se pot aplica măsurile prevăzute în art. 21 lit. c, d și e.Art. 23. — Condamnaților care dau dovezi temeinice de îndreptare, sînt disciplinați, muncesc conștiincios, îndeplinesc sau depășesc în mod obișnuit normele de producție, ori ale căror propuneri de -invenții, inovații și raționalizări sînt însușite de organele competente, li se pot acorda de comandantul penitenciarului următoarele recompense :a) suplimentarea drepturilor la pachete, vizite și corespondență ;b) ridicarea unei măsuri disciplinare luate anterior.Art. 24. — Comisia de propuneri pentru liberarea condiționată poate propune pentru grațiere pe condamnații care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 23, precum și pe cei care se află în una din următoarele situații:a) au salvat ori și-au pus în pericol viața pentru a salva persoane sau bunuri proprietate socialistă de la incendii, inundații ori alte calamități ;b) au elaborat lucrări științifice, recunoscute de organele competente și care, prin aplicarea lor în practică, contribuie la dezvoltarea economiei naționale ori a științei;c) au adus o contribuție însemnată la activitatea de reeducare a celorlalți condamnați ;d) au prevenit sau zădărnicit acțiuni ostile din partea unor condamnați, evadări, a- tacuri asupra personalului de pază sau alte asemenea fapte.
SECȚIUNEA A VI-A

Liberarea condiționatăArt. 25. — Condamnațiicare sînt stăruitori în muncă, disciplinați și dau dovezi temeinice de îndreptare, precum și condamnații care nu au fost folosiți niciodată la muncă ori nu mai sînt folosiți, dar dau dovezi temeinice de disciplină și îndreptare, ținîndu-se seama și de antecedentele lor penale, pot fi liberați condiționat înainte de executarea în întregime a pede"- sei, în condițiile art. 59 și 60 din codul penal. ,Pentru determinarea părții din pedeapsă care poate fi considerată ca, executată pe baza muncii prestate se ține seama de starea de minoritate și de procentele de îndeplinire a normelor de muncă.în vederea acordării liberării condiționate se ține seama și de munca prestată în timpul arestării preventive.Art. 26. — Pedeapsa ce poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate, în vederea acordării liberării condiționate, se calculează astfel :a) pentru depășirea normei cu 5 pînă la 10%, șase zile executate pentru cinci zile muncite'; pentru depășirea normei cu 10 pînă la 20%, cinci zile executate pentru patru zile muncite ; pentru depășirea normei cu 20 %, sau mai mult, patru zile executate pentru trei zile muncite ;b) în cazul condamnaților minori, pentru îndeplinirea normei sau depășirea acesteia pînă la 5%, patru zile executate pentru trei zile muncite ; pentru depășirea normei cu 5 pîhă la 10%, trei zile executate pentru două zile muncite; pentru depășirea normei cu 10% sau mai mult, două zile executate pentru o zi muncită ;c) pentru muncile productive care nu se pot norma, șase zile executate pentru cinci zile muncite, iar în cazul condamnaților minori, patru zile executate pentru trei zile muncite ;d) pentru muncile gospodărești cu caracter permanent, necesare penitenciarului, precum și pentru supravegherea altor condamnați, cinci zile e- xecutate pentru patru zile muncite, iar în cazul condamnaților minori, trei zile executate pentru două zile muncite ;e) pentru condamnații care au elaborat lucrări științifice, sau ale căror propuneri de invenții, inovații și rational:- zări au fost însușite de organele competente, ori care au desfășurat alte activități deosebite, trei zile executate pentru două zile muncite, pe timpul afectat acestor activități.Art. 27. — în vederea liberării condiționate, funcționea

ză la fiecare penitenciar o comisie de propuneri.Comisia este alcătuită .din președinte și patru membri.Președintele comisiei este procurorul delegat al procuraturii județene în a cărui rază teritorială se află penitenciarul.Comandantul penitenciarului este membru de drept în comisie. Ceilalți membri se desemnează de către comandant, din rîndul personalului subordonat care ocupă funcțiile prevăzute în regulament. Comisia are un secretar, care este șeful evidenței condamnaților.Art. 28. — Comisia prevăzută la art. 27 examinează situația fiecărui condamnat, pentru a constata dacă sînt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 59 și 60 din codul penal, întocmind un pro- ces-verbal în care se consemnează modul de comportare a condamnatului în penitenciar și la locul de muncă, date cu privire» la munca prestată și, cînd este cazul, propunerea pentru liberare condiționată.Procesul-verbal prin care se constată că sînt întrunite condițiile cerute pentru liber- rarea condiționată se înaintează judecătoriei în a cărei rază teritorială se află penitenciarul. în vederea aplicării dispozițiilor art. 450 din codul de procedură penală.. în cazul în care comisia constată că cel condamnat nu întrunește condițiile pentru a fi liberat, fixează un termen pentru reexaminarea situației acestuia, termen care nu poate fi mai mare de un an. Totodată, pune în vedere condamnatului că se poate adresa direct instanței.Cînd condamnatul se adresează direct instanței cerînd liberarea condiționată, odată cu cererea se trimite și procesul-verbal al comisiei de propuneri.
SECȚIUNEA A VII-A
Paza condamnaților 
și accesul în locurile 

de deținereArt. 29. — Paza exterioară a penitenciarelor, supravegherea și escortarea condamnaților se fac cu personal a- nume instruit, luîndu-se măsuri pentru preîntîmpinarea sustragerii condamnaților de la executarea pedepsei închisorii.Art. 30. — în exercitarea a- tribuțiilor de supraveghere, au acces în locurile de deținere și de muncă președintele tribunalului sau judecătorul delegat de acesta și procurorul competent potrivit legii. De asemenea, au acces delegații organelor cu atribuții de control, precum și persoanele autorizate de ministerul în a cărui subordine se găsesc locurile de deținere.
CAPITOLUL II
EXECUTAREA PEDEPSEI 

CU MOARTEAArt. 31. — Comandantul penitenciarului, primind mandatul de executare a pedepsei cu moartea, pune în vedere de îndată condamnatului, în prezența procurorului, că are dreptul să facă cerere de grațiere în termen de 5 zile libere, consemnînd aceasta în- tr-un proces-verbal.Cererea de grațiere împreună cu copiile de pe hotă- rîrile pronunțate în primă instanță și în recurs se înaintează de președintele instanței prevăzute în art. 424 din codul de procedură penală, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin Ministerul Justiției.Art. 32. — Pepeapsa cu moartea se execută pe baza dispoziției scrise date de președintele instanței prevăzute în art. 31 alineatul ultim.Dacă condamnarea la moarte privește o femeie, președintele dă dispoziție de executare numai după ce s-a constatat că persoana condamnată nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute în art. 55 alin. 1 din codul penal.La locul de executare vor fi prezenți președintele tribunalului în a cărui rază teritorială se află penitenciarul, procurorul șef al procuraturii județene, sau, după caz, al procuraturii militare, ori delegații acestora, comandantul penitenciarului și un medic legist. *Președintele tribunalului poate încuviința prezența și a altor persoane.Executarea pedepsei cu moartea se face prin împușcare.
CAPITOLUL III
EXECUTAREA AMENZIIArt. 33. — Executarea a- menzii penale se face de către :a) unitatea care face: plata salariului sau oricărui alt venit din muncă, cuvenit condamnatului ;b) organul care dispune e- fectuarea plății pensiei, cînd condamnatul este pensionar.în cazul în care condamnatul este membru sau pen

sionar al unei cooperative a gricole de producție, ori n se găsește în vreuna dinți situațiile prevăzute în alinea tul precedent, executarea a menzii penale se face de că tre organul financiar al co mitetului executiv al consi liului popular al localității licăre domiciliază condamnatulArt. 34. — Conducerea uni tății sau organul care dispun, efectuarea plății pensiei ii măsuri pentru reținerea a- menzii, potrivit dispozițiile* legale care reglementează e- xecutarea creanțelor statului din venitul din muncă sau după caz, din pensia celui condamnat, comunicînd instanței încasarea și depune? rea amenzii.Organul financiar ia măsuri pentru încasarea amenzii și comunică instanței darea în debit.Amenda aplicată unui membru sau pensionar al unei cooperative agricole de producție se poate executa prin reținere, potrivit dispozițiilor legale care reglementează e- xecutarea creanțelor statului, din veniturile în bani sau în natură pe care cel condamnat Ie are de primit de la cooperativă, iar în cazul cînd a- ceastă reținere nu este posi- • bilă, ea poate fi executată a- supra altor bunuri aparținînd condamnatului.în caz de concurs al amenzii și al cheltuielilor judiciare datorate statului, cu despăgubirile civile, se dă preferință despăgubirilor civile.
CAPITOLUL IV

EXECUTAREA PEDEPSELOR 
COMPLIMENTAREArt. 35. — Comitetul executiv ăl consiliului popular din unitatea administrativ-te- ritorială în cuprinsul căreia ■ își are domiciliul condamnatul, primind copia de pe dispozitivul hotărîrii prin care s-a aplicat pedeapsa complimentară a interzicerii unuia dintre drepturile prevăzute în ar. 64 lit. a. d. și 3 din codul penal, va aduce aceasta la cunoștința serviciilor competente, pentru ‘luarea în evidență.Art. 36. — Orice organ chemat să efectueze un act care implică pentru persoana interesată exercițiul unuia dintre drepturile prevăzute în art. 64 din codul penal va cere acelei persoane să dea o declarație că nu a suferit vreo condamnare prin care i s-a interzis exercițiul acelui drept.Organul prevăzut la alineatul precedent, dacă socotește necesar, va cere relații de la instituția care ține evidența persoanelor condamnate.Art. 37. — Pedeapsa complimentară a degradării militare se execută potrivit dispozițiilor legale speciale.Art. 38. — Executarea pedepsei complimentare a confiscării averii se face potrivit prevederilor legale care reglementează executarea creanțelor statului și confiscarea.

CAPITOLUL V
EXECUTAREA MĂSURII 
ARESTĂRII PREVENTIVEArt. 39. —- Măsura arestării preventive se execută în penitenciare sau în locuri anume înființate prin ordinul, după caz, al ministrului forțelor armate, ministrului afacerilor interne, președintelui Consiliului Securității Statului sau procurorului general.Ministerul Forțelor Armate asigură locurile de deținere pentru militarii arestați preventiv, cercetați de organele prevăzute în art. 208 lft. a și b din codul de procedură penală.Cei arestați preventiv vor fi ținuți separat de condamnați.Deținerea femeilor se face în condițiile art. 3 alin. 2 din prezenta lege.Deținerea minorilor se face separat de majori.La cererea organului de urmărire penală, arestații preventiv în aceeași cauză sînt ținuți separat unii de alții.Paza și supravegherea deti- nuților aflați în locurile ’de deținere preventivă înființate prin ordinul procurorului ge.- neral se fac cu personal specializat.Art. 40. — Arestații preventiv aflați în curs de urmărire penală pot primi vizite, pachete, pot trimite și primi corespondență, cu aprobarea organelor de urmărire penală. Ei au dreptul să trimită scrisori închise organului care e- fectueaZă urmărirea penală, procurorului care supraveghează activitatea de urmărire penală, procurorului șef al unității de procuratură, procurorului ierarhic superior al acestuia, precum și altor organe.Deținuții aflați în curs de judecată pot primi vizite, pachete, bani și pot trimite și primi corespondență. Ei pot să-și procure cărți, ziare și reviste cu aprobarea comandantului locului de deținere, și să participe la acțiunile cultural-educative.Arestații preventiv pot fi folosiți Ia muncă numai în
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(Urmare din pag- I)

In cadrul dezbaterilor ce au
■ urmat au luat cuvîntul deputății 

Emilian Nucescu, președintele 
Tribunalului Suprem al Republicii 
Socialiste România, și Gheorghe 
Pop. prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Maramu
reș-

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot secret, cu bile. 
Legea privind executarea pedep
selor.

In ședința de mărfi dimineața, 
deputății au adoptat, de aseme
nea, modificări în componenta u- 
nor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale — punct pre
văzut în ordinea de zi. La pro
punerea Biroului M.A.N., în lo
cul deputatului Florea Dumi
trescu, ca-e îndeplinește funcția 
de ministru al finanțelor, deputa
tul Virgil Pîrvu a fost ales mem
bru al Comisiei economico-finan- 
dare. In locul deputatului Ange-

lo Miculescu, care îndeplinește 
funcția de ministru al agriculturii 
și silviculturii, Marea Adunare 
Națională a ales pe deputatul 
Dumitru Coliu ca membru al 
Comisiei pentru agricultură și sil
vicultură.

La amiază, ședința plenară a 
luat sfîrșit. Tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a anunțat că în confor
mitate cu principiul sesiunilor 
deschise, lucrările actualei sesiuni 
vor continua în comisii perma
nente, care vor examina celelalte 
proiecte de legi înscrise pe ordi
nea de zi a sesiunii. Reluarea 
lucrărilor in ședințe plenare va fi 
anunțată din timp. •

*
După încheierea ședinței ple

nare, comisiile permanente : eco
nomico-  ̂inundară ; pentru agri
cultură și silvicultură î pentru îtl- 
văfămînt. știință și cultură ; pen
tru sănătate, muncă și prevederi 
sociale ; juridică s-au întrunit în 
ședințe de lucru-

(Agerpres)

L E
privind executarea pedepselor
(Urmare din pag. a IlI-a)cazul cînd consimt la aceasta și cu avizul medicului locului de deținere, cu excepția muncilor cu caracter gospo- " dăresc efectuate prin rotație, pentru care consimțămîntiil nu este necesar. Cei care se găsesc în curs de urmărire penală pot fi folosiți la muncă. în aceleași condiții, numai cu avizul organului de urmărire.Deținuțil aflați .în curs de urmărire penală sau de judecată vor purta îmbrăcăminte personală. Pentru motive temeinice, ei vor trebui să poarte costumul locului de deținere.Art. 41. — Dispozițiile 2—4, 6—9, 11—23, 26, 29, 42 și 43 se aplică în mod respunzător. art.30, co-
CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII SPECIALE, 
TRANZITORII Șl FINALEArt. 42. — în caz de moarte a unui condamnat, lucrurile, actele și banii acestuia aflate la penitenciar se predau familiei. Dacă aceste bunuri nu au fost reclamate în termen de un an de la încunoștiința- rea familiei sau, în cazul cînd nu se cunoaște nici un membru al familiei, după împlinirea unui an de la deces, trec în proprietatea statului.Art. 43. — Actele necesare pentru stabilirea unui drept, despre care se afirmă că a luat naștere în legătură cu executarea pedepsei închisorii, se eliberează de către locul de deținere numai organelor competente să stabilească existența drept.Art. cutarepedepsei cu moartea și a măsurii arestării preventive se stabilește prin regulament a- probat de Consiliul de Miniștri.Art. 45. — Ministrul forțelor armate va emite instrucțiuni cu privire la executarea

sau inexistența acestui44. — Modul de exe- a pedepsei închisorii, a
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NATIONAL OE TEATRU
DE LA CRAIOVA -

Marți seara s-a încheiat 
faza zonală a Festivalului na
țional de teatru de la Cra
iova. In ultima zi a acestei 
prestigioase întreceri. Teatrul 
Național din Craiova a pre
zentat piesa „Nu sînt turnul 
Eiffel" de Ecaterina Oproiu, 
precum și spectacolele : „Al 
patrulea anotimp" de Horia 
Lovinescu și „Viteazul" de 
Paul Anghel.

în cele cinci zile ale festi
valului, spectatorii craioveni 
au urmărit creații ale dra
maturgiei originale. Teatrul 
de Stat „Valea Jiului", din 
Petroșani, a prezentat pie
sele „Transplantarea inimii 
necunoscute" de Alexandru 
Mirodan și „Dona Juana" de 
Radu Stanca ; Teatrul de 
Stat din Constanța — „Tra
vesti" de Aurel Baranga și 
„Săgetătorul" de Ion 
Omescu ; Teatrul de Stat din 
Reșița — „Micul infern", de 
Mircea Ștefănescu și „Trans
plantarea inimii necunoscu
te" de Alexandru Mirodan, 
iar Teatrul de Stat „Al. Da- 
villa", din Pitești — „Arcul 
de triumf" de Aurel Branga 
și „Meșterul Manole" 
Valeriu Ananța.

(Agerpres)

(Urmate din pag. I)

PATRULEA ANOTIMP"
de HORIA LOVINESCU

Văzusem noua piesă a lui 
Horia Lovinescu în două mon
tări, la Ploiești și Sibiu, dar am 
preferat să aștept premiera Na
ționalului bucureștean înainte de 
a-mi formula un punct de ve
dere mai răspicat. Piesa îmi pro
vocase nu știu ce insatisfacție 
neînțeleasă, ale cărei origini nu 
izbuteam să le descifrez. Nu era 
vorba de cusururile edificiului 
dramatic ca atare. O anume dis
continuitate a conflictului și a 
tonului, care făcea, din cele trei 
acte, trei „episoade" greu ade
rente unul la celălalt, era, desi
gur, mai mult decît vizibilă ; 
deopotrivă de vizibil era și se
mitonul cif care vulgaritatea pie
sei (accentuată pe alocuri și în 
spectacole) o depășea pe aceea 
voită de autor. Apoi, fără în
doială; înmulțirea referirilor li
vrești, a motivelor preluate (nu 
unul, ci cel puțin două în această 
piesă), fie ele premeditate și pro
gramatice, amenința să sfîrșească 
prin a deveni oarecum stînjeni- 
toare. Dar acestea erau, cumva, 
chestiuni de detaliu. Insatisfac
ția mi se părea a avea pricini 
mai adinei, și ea se dubla cu 
neplăcerea de a nu le putea 
numi.

Nici astăzi, după cea de a 
treia — și, în ansamblu, cea mai 
închegată — montare în care 
am văzut Al patrulea anotimp 
(piesa se joaeă, de altfel, la ireo

pedepsei închisorii în unitățile militare disciplinare, potrivit dispozițiilor art. 62 din codul penal și dispozițiilor prezentei legi, aplicate în mod corespunzător specificului acestor unități, precum și cu privire la modul de executare a arestării preventive de către militarii cercetați de organele de cercetare penală prevăzute în art. 208 lit. a și b din codul de procedură penală.Art. 46. — Pentru timpul de la 1 ianuarie 1969 pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, condamnații care execută pedepse pînă la 5 ani închi-. soare vor primi o cotă de 5% din remunerația muncii prestate, iar cei care execută ,pe-1 depse mai mari de 5 ani vor primi o cotă de 3%.Art. 47. — Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi, calcularea părții din pedeapsă care poate fi considerată ca executată pe bazh'muncii prestate. în vederea aplicării art. 59 și 60 din codul penal, se face potrivit dispozițiilor Decretului nr. 720/1956.Art. 48. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1970. Pe aceeași dată Decretul nr. 104/1951 pentru stabilirea modului de executare în unitățile disciplinare de către militarii în termen a unor pedepse privative de libertate, Decretul nr. 720/1956 pentru reglementarea punerii în libertate înainte de termen. pe baza muncii prestate și bunei corfiportări, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 16 ianuarie 1957, Decretul nr. 126/1958 privind regimul unor condamnați la pedepse privative de libertate, Decretul nr. 500/1958 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea hotărîrilor judecătorești prin care s-a pronunțat pedeapsa cu moartea, precum și Decretul nr. 292/1961 privind stabilirea și recuperarea pagubelor materiale produse Ministerului Afacerilor Interne de■ către deținuțil din locurile de - deținere, se abrogă.

nentă indispensabilă în proce
sul de educare în spirit munci
toresc a generației tinere. Por
nind de la premisa că însjișirea 
în spirit creator a idealurilor 
comuniste ți cunoașterea căilor 
concrete, adecvate Ia realitățile 
țării noastre, care duc la trans
punerea lor în viață, a esenței 
documentelor partidului nostru. 
reprezintă un aspect major al 
educației muncitorești a tinere
tului, ei ne-au conturat o pro
blematică și, mai mult, peisajul 
specific în care această proble
matică își definește actualitatea. 
In altă ordine de idei, interven
țiile lor au vizat cu precădere 
aspectele concrete ale procesu
lui de însușire de către tineri 
a principiilor fundamentale 
ale politicii partidului nostru.

„Problematica educației în 
spirit muncitoresc a tineretului 
— a rezumat esența acestor o- 
piriii tovarășul Arghir Moceanu, 
locțiitor al secretarului comite
tului municipal U.T.C. — este 
cu atit mai actuală cu cit docu
mentele Congresului al X-lea al 
partidului și, recent, lucrările 
ultimei plenare a C.C. al U.T.C. 
accentuează tocmai asupra ne
cesității participării mai active 
a tinerei generații la procesul 
de făurire a bunurilor materia
le și, intr-un plan concret, la 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție, a angaja
mentelor asumate Desigur, a- 
ceastă participare nu se poate 
concepe în afara unei educații 
muncitorești a t^ieretului, in 
afara însușirii de către tineri a 
ideilor directoare care se des
prind din documentele și hotărî- 
rile partidului nostru, a spiritu
lui de respect pentru tradiția de 
luptă, de abnegație, hotărire în 
muncă și de responsabilitate 
socială a clasei muncitoare, din 
patria noastră. Or, finalitatea 
pe care o presupune procesul de 
însușire al acestor idei fiind 
una practică, legată nemijlocit 
de progresul nostru 
limpede că apropierea 
de principii trebuie să 
zeze în strînsă legătură 
nile concrete care le 
cadrul procesului de producție. 
Cu alte cuvinte, nu există un 
sens abstract al principialității".

Educația comunistă. în spirit 
muncitoresc a tineretului vizea
ză cu deosebire continuitatea, 
posibilitatea tinerei generații de 
a desăvîrși un edificiu conceput 
și edificat din inițiativa, prin 
efortul și sub îndrumarea direc
tă a clasei muncitoare din țara 
noastră, a partidului ei revolu
ționar, un edificiu care, atit în 
ansamblu cît și în detalii poar
tă pecetea nobilă a forței con
ducătoare a societății — parti
dul și clasa pe care el o re
prezintă. In virtutea acestui 
fapt, societatea noastră este di
rect interesată în perpetuarea 
spiritului care a condus la edi
ficarea orînduirii socialiste, în 
potențarea și pe mai departe a 
emulației cu care întreaga noa
stră clasă muncitoare s-a antre
nat în opera de făurire a unei 
societăți , eliberate de exploa
tare.

In anii socialismului — con- •

sideră tovarășul 
șoni, activist 
nicipal Cluj 
meroasele 
municipiului 
du-sc an 
terminat aici 
detașament muncitoresc 
nic și, implicit, 
specific de viață. Faptul nu a 
rămas fără urmări în ceea ce 
privește mentalitatea locuitori
lor, cu deosebire a celor tineri, 
care sînt din ce în ce mai vizi
bil atrași de sfera producției 
materiale, de ambianța pe care

Ionel Andra- 
al Comitetului tnu- 
al U.T.C. — nu- 

întreprinderi ale 
nostru, adăugin- 

de an. au de
formarea unui 

puter- 
a unui mediu

ales-o, pe atașamentul 
de întreprinderea în 
crează și, in același 
grija ca fiecare produs care pă
șește dincolo de porțile între
prinderii să ne reprezinte cu 
demnitate în acest sens, rezul
tate bune nu pot fi obținute de- 
cît în limitele unei exigențe spo
rite a omului față de sine și ne 
străduim să cultivăm în tineri 
această exigență prin toate mij
loacele care ne stau la înde- 
mînă“.

în cadrul întreprinderii „Uni
rea", -specializată în producția

EDUCAȚIA
ÎN SPIRIT

lor față 
care lu- 
timp, pe

MUNCITORESC
A TINERETULUI

social, e 
tinerilor 
se reali- 
cu sarci- 
revin în

Oră de laborator la Institutul de petrol, gaze și geologie.
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o oferă uzinele și fabricile 
noastre. Or, factorii răspunză
tori de educația muncitorească 
a tineretului, cu deosebire 
care acționează in cadrul 
treprinderilor productive, 
buie să țină seama de condi
țiile specifice in care sînt che
mați să-și desfășoare activita
tea, cit și de interferențele ine
vitabile care se stabilesc între 
mediile de tineri ale munici
piului nostru — pe de o parte 
studenți, pe de altă parte mun
citori".

O altă idee care s-a desprins 
din intervențiile interlocutorilor 
noștri a fost aceea că educația 
în spirit muncitoresc a tineretu
lui, în spiritul idealurilor clasei 
conducătoare a societății noa
stre, reprezintă o componentă 
fundamentală a educației gene
rale a tineretului, a formării 
conștiinței sale în raport ne
mijlocit cu exigențele de ordin 
social ale realității de astăzi a 
țării. „Cele mai propice perioa
de de apropiere a tinerilor de 
idealurile clasei muncitoare — 
ne-a spus, în acest sens, Eugen 
Mihuț, secretar al organizației 
U.T.C. din întreprinderea „Me
talul Roșu" — sînt, fără îndo
ială, perioadele in care tinerii 
vin în contact nemijlocit cu rea
litatea producției, cu exigențele 
pe care le presupune munca în 
întreprinderile noastre. Uzine
le, fabricile și șantierele noastre 
sint și trebuie să continue a fi 
școli ale educării in spiritul 
muncitoresc a tinerelor genera
ții și sint multe exemplele de 
care dispunem pentru a demon
stra rolul activ pe care am
bianța muncitorească o joacă in 
ceea ce privește maturizarea 
unor tineri care, fie prin edu
cație, fie prin origine, nu erau 
pregătiți întru-totul să se înca
dreze într-un colectiv de muncă 
productivă. Dispunem, de ase
menea, de suficiente exemple 
pentru a demonstra că ambian
ța muncitorească a influențat 
în sens pozitiv pe acei tineri 
care, intr-un fel sau in altul, 
s-au resimțit de influența unor 
medii nocive".

Vizitînd cîteva întreprinderi 
industriale de pe raza munici
piului Cluj și discutînd cu fac- 

, tori de răspundere din cadrul 
organizațiilor U.T.C. de aici, 
ne-am format, treptat, o ima
gine elocventă asupra felului în 
care tineretul muncitoresc din 
acest măre oraș își desăvîrșește 
profilul spiritual. „Educația 
muncitorească a tinerilor din 
întreprinderea noastră — ne a- 
sigură Gligor Bodea, locțiitor 
al secretarului organizației 
U.T.C. din cadrul întreprinderii 
de confecții „Flacăța“5 — ne 
preocupă 'în permanență. înțe
legem să accentuăm în primul 
rînd asupra îndrăgirii de către- 
tineri a meseriei pe care și-au

cei 
in- 

tre-

de utilaj textil, preocuparea 
pentru tradițiile bune ale uzi
nei ni s-a relevat cu un plus de 
pregnanță. „în ceea ce ne pri
vește -n ne-a asigurat Oprea 
Fereștean, secretar al organiza
ției U.T.C. din acest important 
obiectiv industrial al Clujului 
— dificultățile pe care le în- 
tîmpinăm, ori de cite ori pri
mim o nouă promoție de mun
citori pregătită de școlile pro
fesionale, nu ni s-au părut nici
odată insurmontabile însă pro
cesul de încadrare a tinerilor 
în munca productivă ar fi con
siderabil facilitat dacă școlile 
profesionale ar inocula cu ade
vărat în tineri respectul pen
tru muncă și, 
ginea integrală despre ceea ce 
înseamnă producție și mentali
tate muncitorească. Dorințele 
tinerilor și, uneori, pretențiile 
lor se conturează in funcție de 
educația pe care au primiț-o în 
familie și în școli și este inevi-

tabil ca, atunci cind 
educație este deficitară 
vină în contradicție cu 
tea întreprinderilor. ~ 
ferințe despre istoricul 
despre tradițiile ei, prin 
niri cu vechi muncitori, 
discuții de la om la om, cit și 
pe parcurs, cind însăși viața în 
cadrul colectivului nostru le 
dezvăluie profunzimea spiritua
lității muncitorești, cu tot ceea 
ce o caracterizează : abnegație, 
disciplină, hotărire în muncă și 
responsabilitate socială, ne stră
duim tocmai să atenuăm și să 
eliminăm această contradicție".

A reieșit, de asemenea, din 
discuții, că multe din lacunele 
educației în spirit muncitoresc 
a tinerilor își au originea în pe
rioade anterioare școlarizării 
lor, în ambianța pe care le-a 
oferit-o familia din care provin. 
„Familia are un rol covîrșitor 
în ceea ce privește alegerea de 
către tînăr a unei meserii sau a 
alteia — ne asigură, în acest 
sens, chimistul Viorel Tudor, 
secretarul organizației U.T.C. 
din cadrul Fabricii de medica
mente „Terapia" ' în cele mai 
multe cazuri familia ii orien
tează just pe tineri, insuflîn- 
du-le din vreme dragostea pen
tru o anume meserie și existen
ța unor familii în care meserii
le se transmit din tată în fiu, 
care prin ele însele reprezintă 
un exemplu de tradiție și de 
respect pentru muncă, ni se 
pare a fi un fapt elocvent. în 
cazurile, insă, în care familia 
nu acționează sau acționează 
prost, sîntem nevoiți să-i în
demnăm pe tineri să se supună 
acelor exigențe 
care caracterizează 
noastră socialista, 
sîntem convinși, 
spirit muncitoresc nu trebuie 
reprezinte numai un apanaj 
clasei muncitoare ca atare, 
al tuturor păturilor sociale din 
tara noastră, care, animate de 
idealurile nobile ale clasei mun
citoare, participă cu entuziasm 
la desăvîrșirea orînduirii socia
liste multilateral dezvoltate".

această 
ele să 
realita- 

Prin con- 
uzinei, 

întîl- 
prin

recunoscute 
societatea 

pentru că, 
educația in 

să 
al 
ci

totodată, ima-

încheind aici ancheta noastră 
despre educația în spirit mun
citoresc a tineretului, recu
noaștem că ne-am limitat la cî- 
teva repere care ni s-au relevat 
în cadrul municipiului Cluj. în
țelegem, însă, să revenim asu
pra acestei problematici prin 
dezbateri menite să dezvăluie 
mai pregnant complexitatea 
fenomenului pe care ea îl cir
cumscrie și avem în vedere, în 
primul rînd, rolul școlii profe
sionale și al familiei în ceea ce 
privește pregătirea tinerilor 
pentru integrarea lor optimă în 
viața socială a țării.

zece teatre), 
de-a-ntregul 
și-a căpătat 
formulez ezitînd, cu sentimentul 
că s-ar putea să mă înșel și cu 
bănuiala că, poate, tocmai aceas
tă însușire de a stimula medita
ția — fie și în căutarea unui 
defect asejms — este în stare să 
situeze piesa într-o zonă de in
teres care-1 depășește pe 
imediat.

E lesne de observat că Al pa
trulea anotimp este o pi^să is
torică, în măsura în care, dintre 
operele dramaturgului, doar Ci
tadela sfărîmată mai era. 
numai în sensul limitat de a ur
mări destinul .unor indivizi în 
mijlocul unor împrejurări istorice 
excepționale (actul de la 23 Au
gust 1944 și anii care i-au ur
mat) și în raport cu ele, ci în a- 
cela de a descifra însuși sensul 
acestor împrejurări, de a le de- 
seni d' 'cțiile principale, de a 
le exp ica meandrele. Față de 
Citadela sfărîmată, noua piesă 
are avantajul distanțărif în 
timp, care ar trebui să îngăduie 
detașarea estetică. Dar detașarea 
nu se produce în măsura cuve
nită. Avem surpriza să reîntîlnim, 
de fapt, lumea tenebroasă, vio
lent acuzată pe planul etic, din 
O casă onorabilă, transplantată 
de această dată în istorie. Dar 
în istorie această lume nu poate 
semnifica nimic, nu poate pro
duce nici o explicație reală a 
evenimentelor. Detracații, cana
liile, vicioșii sau „vulgarii" pur și 
simplu sînt, prin însăși natura 
lor, obiect particular de cercetare 
morală. Subliniindu-le încă și 
mai apăsat, prin toate mijloacele, 
caracterul particular, autorul are 
în același timp ambiția să de
pășească limitele bestiarului mo
ral, să parvină la meditația so- 
cial-istorică. Este o contradicție 
de fond, din care piesa nu 
poate ieși. Nu vreau să spun că, 
în realitate, erorile istoriei n-ar 
fi cauzate, îndeobște, de indi
vizi, inclusiv de bestii. Privite însă 
în perspectivă (în perspectiva 
timpului, dar mai ales a artei), 
ele nu pot să nu capete un 
anume grad de obiectivitate, o 
condiționare internă, de natură 
dialectică, pe care tocmai teatrul 
este cel mai în stare s-o desco
pere și s-o înfățișeze (mărturie 
stau mai toate exemplarele unei 
dramaturgii istorice mai noi, de 
la noi și de aiurea, care nu oste
nesc să caute legitățile obiective
— cum o 
însuși Horia 
Petru Rareș). Reducția la ex
cepția morală este neadevărată, 
în raport nu cu realitatea exte
rioară (o asemenea raportare 
exclusivistă ne-ar duce Ia un alt 
neadevăr), ci cu lumea lăuntrică 
a operei. Excepția morală nu 
poate explica istoria 1

Născută dintr-o falsă explica
ție, piesa nu contenește s-o adîn- 
cească și s-o agraveze pe aproa
pe tot parcursul ei. Personajele 
debutează printr-o crimă : soțul 
neiubit și trădat, care este un 
ero” ilegalist, e dat pe mîna 
fasciștilor. Întîmplarea se pro
duce în condiții confuze, care o 
împiedică să aspire la valoarea 
unui simbol ; ea nu rămîne, așa
dar, decît încă un chip de parti
cularizare a lumii din piesă. Dar, 
în acest caz, am fi pretins ca 
măcar consecințele sale psiholo
gice în evoluția ulterioară a per
sonajelor să capete un oarecare 
contur. Ceea ce — cu excepția 
unor aluzii nesemnificative — 
nu se întîmplă. La sfîrșit, poți 
elimina fără nici un efort» din 
memorie, actul I ; în afară de 
cîteva mici referiri de conjunc
tură, în destinul dramatic al per
sonajelor nu se schimbă nimic.

Speculînd cu abilitate memo
ria celui dispărut, personajele 
dobîndesc, în actul al doilea 
(antractul, ca și cel următor, du
rează zece ani), o oarecare im
portanță socială, care le permite

nu sînt convins pe 
că nemulțumirea 

identitatea reală. O-

cel

Nu

face de altfel, 
Lovinescu în

să devină niște promotori — ipo- 
criți, evident — ai celui mai în
verșunat și mai violent extre
mism, excesiv singularizați și în 
această ipostază. Oricum, aici 
se ridică niște premise drama
tice foarte interesante, pe care 
le-am fi voit adîncite în conti
nuare.

Dar în continuare începe, de 
fapt, altă piesă. Actul al treilea 
este actul unei alte generații, a 
cărei reprezentantă strălucește 
prin fanatismul ei absolutizant, 
prin aceea că socotește demne 
de dragoste doar ideile, nu și oa
menii. O cu totul altă temă dra
matică, căreia, iarăși, nu-i re
proșăm lipsa de contingență cu 
realitatea exterioară piesei. Dar 
acestui sfingism moral, autorul 
îi opune, în text, un ideal de 
viață concret: a înțelege oame
nii, a-i iubi, a trăi printre ei. 
Foarte frumos, numai că acest 
ideal este formulat, în termeni 
aproape identici, de fostul to
varăș de luptă al celui ucis și de 
cel mai vinovat dintre asasini. 
Finalul, convențional, nu des
ființează, firește, confuzia.

Poate tonul acestor însemnări 
este oăretum aspru. Dar 
Horia Lovinescu și-a cîștigat, 
printr-un șir de opere remarca
bile, dreptul la o stimă exigentă. 
Numele său nu trebuie asbeiat 
unor asemenea concesii.

★
La Teatrul Național din Bucu

rești, spectacolul (în regia lui 
Mihai Berechet și decorurile, 
foarte adecvate, ale lui Mihai 
Tofan), în ciuda cîtorva excese 
în registrul acut, seșremarcă prin 
minuție caracterologică și prin 
virtuți de atmosferă, Cîțiva ac
tori sînt, mai cu seamă, foarte 
buni : Carmen Stănescu (care 
joacă cu aplomb și cu vizibilă 
plăcere trecerea personajului de 
la ipostaza minor-sentimentală 
la cea primejdios-ipocrită, și de 
la aceasta la descompunere), 
Natașa Alexandra (executînd un 
crescendo comic foarte preg
nant), Traian Stănescu (dînd 
căldură și culoare unui rol mai 
ingrat). Ingenuitatea Ilincăi To
moroveanu s-a simțit cam stînje- 
nită în fața fanatismului perso
najului, Emanoil Petruț, foarte 
bun în detaliile compoziției sale, 
a fost dezavantajat de regizorul 
care l-a. obligat să-și joace ma
rea scenă pe beție, iar Damian 
Crîșmaru a avut degajare, ironie 
subțire, dar și o anume superfi
cialitate.

Spectacolul Teatrului din Plo
iești a găsit, din actul al doilea 
încolo, un ton pătrunzător, de 
cruzime rece, de răutate lucidă. 
Dacă regizorul Emil Mândrie și 
secretarul Ștefan Hablinski n-ar 
fi ratat actul I, încercînd să-1 
trateze ca pe un fel de parodie 
a vulgarității și retezîndu-i astfel 
ultimele punți care-1 mai legau 
de restul piesei, reprezentația 

. ploieșteană ar fi fost, din multe 
puncte de vedere, superioară 
celei de la București. Remarca
bilă este aici omogenitatea in
terpretării, în care protagoniștii 
(Eugenia Laza, Nelly Constan- 
tinescu, Zephi Alșec) și, deopo
trivă, interpreții rolurilor de 
plan secund (Gina Trandafirescu, 
Ioana Casetți, Dumitru Palade) 
se disting printr-o desăvîrșită 
profesionalitate. Să reținem mai 
ales, numele tinerilor actori Sil
via Năstase—Dumitrescu și Eu- 
sebiu Ștefănescu.

La Sibiu, Dan Nasta a găsit o 
excelentă soluție regizorală, în 
special pentru actul I, însă in- 
terpreții au răspuns inegal. în 
golurile actoricești ale reprezen
tației se simte și lipsa unor 
„emploi“-uri din trupa sibiană, 
dar, pe alocuri, și lipsa — în
dreptățită, într-o oarecare mă
tură — a credinței actorilor în 
piesă.

AL. VLAHUȚA

UMANITARISMUL

SEBASTIAN COSTIN

UNUI PRECURSOR
Născut în anul 1858, In sa

tul Pleșești, un. cătun sărac 
de pe Valea Similii, ca fiu al 
unui fost pandur, viitorul 
scriitor nu moștenea firea a- 
prigă a tatălui. O copilărie 
tristă, marcată de suferințele 
unei boli îndelungate, l-a i- 
zolat cu brutalitate de lumea 
veselă și gălăgioasă în care 
trăiau ceilalți copii. Bolna
vului nu-i rămînea altceva de 
făcut decît să se refugieze 
într-un univers accesibil și 
lui : imaginația. Numai „de 
gîndit. de voluptatea asta mai 
îmbătătoare decît tot ce bas
mele orientale au putut năs
coci — în veci nu m-aș putea 
sătura", avea să noteze, mult 
mai tirziu, autorul volumu-

. lui „File rupte". Anii de 
școală, la Bîrlad. nu-i vor

lăsa o amintire plăcută. 
Sensibilitatea nativă, ascuțită 
mult în timpul bolii, va re
simți cu putere umilințele și 
„pedagogia" violentă cu care 
erau tratați elevii săraci. 
Fire delicată, Vlahuță are 
oroare de brutalitate. Proza 
sa va fi, deci, o necruțătoa
re denunțare a violenței și a 
suferinței la care e condam
nat țăranul într-o societate 
nedreaptă. Posturile ,în care 
este urmărit calvarul țăranu
lui se recunosc ușor: țăranul- 
datornic („Socoteala"), țăra- 
nul-soldat C>Un vecin"), ță- 
ranul-ocnaș („Vișan", „Ca- 
ssian") într-un cuvînt, tă- 
ranul-victimă. In insistența 
scriitorului asupra figurii o- 
mului care suferă, critica1 a

detectat atit o influență mai 
îndepărtată (Dostoievschi), 
derivată prin opera natura- 
liștilor francezi (Zola, frații 
Goncourt) cit și alta, autoh
tonă. ideologică: atitudinea 
socialiștilor români, grupați 
în, jurul revistei „Contempo
ranul" și a altor publicații 
progresiste, față de anomali
ile unei societăți rău întoc
mite. Asemenea explicații 
Se cer completate. însăși 
viața a oferit artistului sufi
ciente „documente" grăitoa
re. Iar Vlahuță le-a trans
pus, adesea, netransfiaurato 

’ sau doar puțin retușate, în 
ooeră. Operă cu numeroase 
detalii autobiografice, Ca în 
romanul „Dan" sau în volu
mul de nuvele „Din durerile 
lumii".

Stilul scriitorului’este re
portericesc, descriptiv, neca- 
lofil., Vlahuță notează, con
semnează și rodul fericit al 
acestei vocații rămîne mgrt»u 
interesanta „Românie pito-

rească". Și dacă, aplicat pro
zei propriu-zise, jurnalis
mul nu e întotdeauna reco
mandabil, transpunerea lui 
în lirică duce, inevitabil, la 
eșec. Eșec pe care, departe 
de a-1 masca, apelul excesiv 
la. tiparele versului emines
cian îl evidențiază și mai 
pregnant. Căci poetul este 
prea copleșit ae model pen
tru a-și afirma originalita
tea dincolo de procedeele 
împrumutate. Și prea debitor 
prozaismelor pentru ca „ide
ile", de altfel, generoase, 
împrumutate versurilor, să 
se topească liric în substan
ța acestora. De remarcat, to
tuși, o bună percepție poeti
că a universului intim, in
genuu și familiar, în silabe 
din care idilismul a fost iz 
gonit sau a devenit suporta
bil.

Cercetătorii mai atenți ai 
operei lui Alexandru Vlahuță
— cei care s-au hotărît să 
vadă în ea doar semnele e- 
pigonismului, în primul rînd
— ar putea sesiza cu surprin
dere (Câlinescu a făcut-o) și 
un Vlahuță precursor. Schița 
„Un bătrîn", cu exacta cre
ionare a stereotipiilor sufle-

. tești, a micilor manii, conți
ne, în germene, nuvelistica 
de mai tirziu a lui Brătescu- 
Voinești. Adăugind la aceasta 
și vocația „profilurilor", a fi
șelor caracterologice asemă
nătoare mai vechilor „fizio
logii", avem imaginea exac
tă a unei opere marcate pu
ternic de timp și a unui scri
itor al cărui mesaj degajă 
un cald umanitarism.

NICOLAE BALTAG
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Primirea de către președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer, a ambasadorului

Danemarcei la BucureștiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii (Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după- amiază pe Torben Busck-Niel- sen. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Danemar-
CRONICA

U.T. C
• TOVARĂȘUL ION 

ILIESCU, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit ieri delegația Mișcării Tineretului Comunist Francez (M.J.C.FJ condusă de ■ Paul Augot, membru al Birouiui Național al M.J.C.F., vicepreședinte la „Loisir et vacan- ce“ care la invitația C.C. al U.T.C. se află în țara noastră. La convorbire, care a decurs într-o atmosferă cordială, a fost de față tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.
(Urmare din pag. I)

rilor pentru executarea ogoarelor 
de toamnă, a fqst realizat sau se 
realizează în ultima vreme cu a- 
jutorul altora. Al tinerilor dintr-o 
comună vecină. Din Izvoarele.

O EXPERIENȚA 
PE CARE O RECOMANDA 

PREZENTA ACTIVA, 
RĂSPUNDEREA 

CUV1NTULUI DAT, 
INTENSA MUNCA 

DE EDUCAȚIE

A

Amănuntul acesta ne-a făcut 
să ne îndreptăm către Izvoarele. 
Am vrut să-i cunoaștem mai în
deaproape pe tinerii aceea care 
ir imai că izbutesc să încheie 
Ia mp ceea ce au de rezolvat în 
propria uiiitate dar găsesc destu
lă energie să treacă hotarul, să-i 
sprijine ți pe alții. Și i-am cu
noscut.

Mai întîi, după aprecierile con
ducerii cooperativei.

— Recolta anului 1969, ne 
spunea președintele Nicola C. Ni
cola este, de acum, obiectul 
calculelor. 800 de tone de po
rumb date în plus statului, peste 
prevederile contractului inițial 
Iste cifra pe care o avem înscri
să la locul cel mai de cinste. ® 
lei la fiecare zi muncă mai mult 
decît ne prevăzusem este sinteza 
plusului de efort al anului, sinte
ză pe care eu aș numi-o plusul.de 
tinerețe al cooperativei- Pentru 
că nimic din ceea ce întreprin
dem nu se realizează fără partici
parea directă a tinerilor care lu
crează cot la cot cu noi. Iar a- 
ceastă participare începe încă 
din prima fază a muncii, de la 
organizare- Secretarii comitetu
lui comunal U.T.C-, al organiza
ției U.T.C. din cooperativă chib- 
zuiesc alături de noi cînd ne. pla
nificăm obiectivele săptămînii, a- 
supra soluțiilor celor mai bune, 
ne fac propuneri îndrăznețe ți se 
angajează concret : „pe acestea

(Urmare din pag. I)

nuDin păcate într-o sală care 
este adecvată pentru așa ceva : 
pină în primăvară I.L.F.-ul și-a , 
ținut acolo merele, iar acum, 
după ce s-a măturat, s-a șters 
praful, tineri de la 15 ani pînă 
la ..vulpoi" cu prestigiu în ma
terie de „sîmbătă seara" ascultă 
și se desfășoară după cum îi 
duc picioarele la auzul melodii
lor formației insinuant numită 
„Clasicii". La zece, cînd mu
zica încetează, o parte dintre 
aceștia se „transferă" cu o 
stradă mai jos, la „Tehnolemn".

2. Am stat de vorbă cu apro
ximativ 30 de tineri — băieți și 
fete cu diverse înfățișări in ți
nută, diverse categorii de pre
gătire de vîrste ^diferite. 90 la 

v? sută dintre ei n-au știut cine le 
este secretar, deși aproape toți 
nt-au dovedit că sînt uteciști. 
Iată cîteva răspunsuri : „Nu 
știu fiindcă la noi cotizația 
U.T.C. și de .sindicat o adună 
maistru". (Ganea Dumitru, 
muncitor la întreprinderea de 
foraje). „Nu știu fiindcă eu lu
crez la. o secție din Timișoara 
a „Frigotehnicii" din București. 
De cinci luni n-am plătit coti
zația" (Butnaru Vasile). , Eu nu 
sînt utecist. mă fac acum. Am 
dat banii să’mă facă. (...?) Nu 
eu n-am semnat nimic, nici o 
adeziune" (Pavlovici Laică, me- 
canic-auto, U.M.T.).

Dialogul de mai sus dezvă
luie superficialitatea cu care o 
seamă de organizații U.T.C. își 
concep și își desfășoară activi
tatea, măsura în care au izbutit 
să se afirme în viața membrilor 
lor. Sigur, se poate vorbi și des
pre ..contribuția" adeseori sub
stanțială a Comitetului munici- 

cei la București, în vizită protocolară de prezentare.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Intre 14 și 18 noiembrie a fă

cut o vizită în țara noastră o 
delegație economică din Pakistan, 
condusă de dl. Mian Nasir Sha
ikh. Delegația a avut convorbiri 
la Ministerul Comerțului Exte
rior, Camera de Comerț, precum 
fi la unele întreprinderi de co
merț exterior.

de 
Va- 
mi- 

în

Marți, o delegație a Ministeru
lui Industriei Materialelor 
Construcții, condusă de ing. 
leriu C riște seu, adjunct al 
nistrului, a pleeat la Sofia 
vederea încheierii celui de-al 
doilea protocol de colaborare 
directă între Ministerul Industri
ei Materialelor de Construcții din 
România și Ministerul Construc
țiilor și Arhitecturii al Bulgariei-

(Agerpres)

lăsați-le în grija noastră, a tine
rilor". y

Ni i-au recomandat, în al doi
lea rînd, propriile lor fapte. în 

"primăvara aceasta cooperativa a- 
gricolă își propusese să execute 
câteva lucrări de îmbunătățiri 
funciare de pe urma cărora avea 
să fie rezolvată problema defi
citului de apă pentru o mare 
parte din culturi. Trebuia abătut 
cursul rîului Taița pe o albie 
nouă. Săpăturile, implicînd un vo
lum deosebit de efort, au consti
tuit punctul de concentrare maxi
mă în 
pârilor 
U.T.C- 

perioada aceea a preocu- 
directe ale organizației 
din Izvoarele. în timpul

verii acest punct s-a situat în 
grădina de legume și în vii- 
De-a lungul toamnei tinerii și-au 
asumat răspunderi precise dintre 
cele mai diverse : organizați în 
echipe de transporturi ei au eli
berat de coceni întreaga suprafa
ță de 1 050 de hectare cultivate 
cu porumb; au tocat în câmp, din 
lan, 100 de hectare de coceni pe 
oare i-au și însilozat; iar acum 
transportă în sectorul legumicol 
1 500 tone gunoi de grajd. Sînt 
numai cîteva exemple de lucrări 
executate în exclusivitate de tineri 
și care nu le-au diminuat partici
parea la celelalte munci curente 
care s-au desfășurat sau se des 
fășoară în cooperativa agrioolă.

Și îi recomandă, în al treilea 
rînd, referința pe care o „sem
nează" Nicolae Tănase, secretarul 
comitetului comunal de partid.

— Sînt băieți serioși. Fiecare 
este un exemplu pentru ceilalți 
iar secretarul organizației U.T.C.

pal U.T.C., a cărui preocupare 
privind o serie de organizații 
vizează mai ales aspectele for
male ale muncii și mai puțin 
constituirea lor ca personalități 
de prestigiu, active și eficiente 
în viața tineretului. Din cîte se 
poate observa, uneori nu este 
urmărită nici măcar respectarea 
unora din îndatoririle elemen
tare înscrise în statut. Sur
prinde cu atît mai mult această 
stare de lucruri cu cît fenome
nul vizează organizații conside
rate fruntașe, cum ar fi cea de 
la U.M.T.

3. Majoritatea celor solicitați 

simbata seara
să explice de ce vin Ia dans, 
răspundeau invariabil : „îmi 
place dansul". Cum era și fi
resc, nu puteam transforma un 
raid într-o analiză de profun
zime. Dar răspunsurile primite 
lasă deschise porțile spre largi 
și interesante terenul 1 de acti
vitate. Nu este clubul, sala de 
dans un loc de întîlnire a tine
retului care, dincolo de distrac
ție, vine cu intenția ascunsă de 
a se cunoaște ? La „Tehnolemn" 
am făcut cunoștință cu Maria 
Epure. Ținuta, ca și modul ds 
a gindi, ne-a inspirat încredere. 
Abordăm direct slibiectul care 
ne interesează :

— Ați dansa cu tînărul acela ? 
Arătăm spre un tînăr a cărui 

îmbrăcăminte trăda nu lipsa 
posibilităților materiale, dimpo
trivă chiar, tot ceea ce avea pe

i
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DECADA CĂRȚII
ȘTIINȚIFICE
Șl TEHNICE

La Librăria „Mihail Emi- 
nescu" din Capitală a avut 
loc marți festivitatea de des
chidere a Decadei cărții 
științifice și tehnice, organi
zată între 18 și 27 noiembrie 
de Centrul de librării Bucu
rești.

La festivitate au luat parte 
conducători'ai'editurilor de 
specialitate și ai uno.r între
prinderi și instituții, din 
București, cadre didactice 
din învățămîntul superior, 
ingineri, cercetători, un nu
meros public.

Prof. dr. Radu Voinea, 
membru corespondent al 
Academiei, secretar general 
al Academiei, a rostit o alo
cuțiune in care a subliniat 
că această manifestare are 
menirea să contribuie la o 
mai bună cunoaștere din 
partea cititorului și specia
listului bucureștean a reali
zărilor editurilor în dome
niul literaturii de speciali
tate.

Cu acest prilej, în incinta 
librăriei a fost deschisă o 
expoziție care cuprinde nu
meroase volume din dome
niul științelor tehnice, so- 
cial-politice, medicale etc. 
în această perioadă, în nu
meroase librării și întreg 
prinderi din Capitală vor fi 
organizate expoziții de carte 
științifică și tehnică. De ase
menea, 
tîlniri 
turilor 
cieni
bucureștene.

vor fi organizate în- 
ale redactorilor edi- 
cu ingineri și tehni- 
din întreprinderile

(Agerpres)

pe cooperativă este un exemplu 
pentru toți ceilalți deopotrivă. 
Tinerii și organizația lor și-au 
căpătat un binemeritat prestigiu 
în fața tuturor. Nu sînt decît 150 
dar fac atîtea încît par de trei 
ori mai numeroși. Sîrguința, spiri
tul de răspundere cu care mun
cesc, dragostea pentru cooperati
va agricolă, dorința de a contri
bui pe măsura forțelor la crește
rea avuției obștei, le subliniază 
prezența oriunde s-ar afla. Aici 
se știe că dacă tinerii s-au anga
jat să realizeze ceva, și-au asu
mat o sarcină concretă din obiec
tivele stabilite la nivelul unității; 
nici un cuvînt al lor nu va ră- 
mîne vorbă goală- Este merited 
conducerii organizației U.T.C- 
din comună că a reușit, printr-o 
susținută muncă politică să-i e- 
duce într-un asemenea spirit.

Nu a fost în intenția noastră 
să prezentăm faptele anti
tetic. Singurul lucru la 

oare ne-am gîndit în schimb a 
fost să oferim Comitetului jude
țean Tulcea al U.T.C. măcar un 
prilej de meditație. Desigur, 
ne-am putea formula pe larg con
cluziile. Dacă nu o facem este 
numai pentru că socotim a fi 
mult mai oportună intervenția 
comitetului județean. In două 
sensuri. Primul : al aprofundării 
propriei sale analize, făcută abia 
în urmă cu câteva zile, cînd ple
nara comitetului județean a dez
bătut contribuția organizațiilor pa 
oare le îndrumă la consolidarea 
eoonomică și organizatorică a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Și al doiîea ’ al extinderii, 
al generalizării largi a exemplu
lui bun ca instrument de mun
că în parte neglijat dar capabil 
să-l ajute la atingerea obiecti
velor propuse ; al aprecierii criti
ce cu privire la stilul de mun
că al activiștilor, la conținutul 
preocupărilor acestora în perioada 
deplasăriloi pe teren ; dar și al 
aprecierii autocritice cu privire 
Ia propriul său stil de muncă.

C€
CUdans. Dar nu

s«

el se putea transforma într-o ți
nută decentă, foarte elegantă, 
cu condiția cunoașterii și a res
pectării bunului gust.

— -Desigur, din moment 
am venit la 
plăcere.

— De ce ?
— Fiindcă 

îmbrăca îmi 
zitate, superficialitate. Nu știu 
de ce unii tineri țin atît de 
mult să fie remarcați îmbrăcîn- 
du-se strident. Și nu e vorba 
numai de băieți.

Dar cine sînt ei ? Dialogul 
care urmează, alăturat celui de 

felul lui de a 
sugerează neserio- /

mai sus, le întregește portretul, 
sugerînd în același timp prin 
substanța sa începutul unui se
rial de manifestări utile, desfă
șurate de către organizațiile 
care patronează cluburile.

Pe Nicolae Bîșu, frezor la În
treprinderea „6 Martie", l-am 
întîlnit la clubul C.F.R. Discu
ția a pornit de la îmbrăcăminte.

— Unde ați văzut acest model 
de haină ?

— într-un film românesc.
— Care ?
— Nu-mi amintesc.
Insistînd să-și amintească, tî- 

nărul se refugia clnd la un spec
tacol de teatru, pe care, de 
fapt, nu-1 văzuse, cînd la o re
vistă de mode germană, deși nu 
cunoaște această limbă.

— Este o haină de epocă ste
rilizată. (!)

SPORT • SPORT

MERIDIAN
• JOI, ETAPA I.A FOTBAL

Campionatul diviziei A la fotbal se reia joi 20 noiembrie cu 
disputarea partidelor etapei a XlI-a. Cele două meciuri progra
mate în Capitală se vor desfășura după următorul program : 
Stadionul Dinamo (ora 14,30) : Dinamo București-Rapid Bucu
rești ; stadionul Republicii (ora 14,30) : Steaua București-F. C. 
Argeș.

în țară vor avea loc următoarele jocuri : A.S.A. Tg Mureș- 
Steagul Roșu Brașov ; Farul Constanța-Jiul Petroșani ; Dinamo 
Bacău-Universitatea Cluj ; Crișul Oradea-Politehnica Iași;. Uni
versitatea Craiova-Petrolul Ploiești ; C.F.R. Cluj-U.T. Arad.

• TURNEUL INTERNATIONAL „OPEN" DE 
TENIS DE LA BUENOS AIRES.

Turneul internațional ,,Open“ de tenis de la Buenos Aires a 
fost cîștigat de jucătorul francez Franțois Jauffret, care în 
finală 1-a întrecut în patru seturi : 3—6, 6—2, 6—4, 6—3 pe iugo
slavul Zeliko Franulovici. Jauffret a manifestat in acest turneu 
o formă excelentă. El'l-a învins în sferturi de finală pe ceho
slovacul Jan Kcdes, iar în semifinale a reușit remarcabila 
performanță de a-1 elimina pe cunoscutul campion australian 
Roy Emerson.

Proba de simplu femei a revenit tenismanei vest-germane 
Helga Niessen, învingătoare cu 1—6, 6—4, 6—2 în fața ameri- 
cancei Rosemary Casals.

• RALIUL AUTOMOBILISTIC INTERNAȚIO
NAL AL MARII BRITANII.

în condiții atmosferice nefavorabile (zăpadă și vînt puternic) 
se desfășoară în prezent Raliul automobilistic internațional al 
Marii Britanii. După trei zile de întreceri, competiția este domi
nată de concurenții suedezi, care ocupă primele trei locuri în 
clasamentul general. La punctul de control orar de la Blackpool, 
primul a trecut echipajul condus de Waldegard (pe „Porsche"), 
urmat de Kallstrom (pe „Lancia) — la 5 minute și Trna (pe 
,,Saab“) — la peste 12 minute. Pe locul patru se află englezul 
Fall (pe „Lancia").

• LA STRAUBING (R. F. a Germaniei) s-au întîlnit într-un 
meci internațional amical de box selecționatele R. F. a Germa
niei și Italiei. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 12—8. 
Gala a fost urmărită de peste 2 000 de spectatori.

• CONCURSUL INTERNAȚIONAL masculin de floretă desfă
șurat la Anvers a fost cîștigat de scrimerul francez Flament, 
care a totalizat 4 victctii. Pe locurile următoare s-au clasat 
englezul Jay și belgianul Hulin — ambii cu cite 3 victorii.

CITITORI !
Abonați-vă din timp pentru anul 1970 

la ziarele și revistele românești. Consul
tați catalogul presei române care se află 
la oficiile P.T.T., la factorii poștali și di- 
fuzorii de presă din întreprinderi și insti
tuții

-

la atin-

Moment de atenție sub panoul de baschet. Imagine de la ora de educație fizică — înainte de un 
„amical" — profesorul Ștefan Bu jor, de la Liceul nr. 32 din Bucu rești, explică noile prevederi ale 

regulamentului Foto . c CiOBOATA

Vrînd să zică „stilizată" și 
greșind, tînărul și-a dat în pe
tic. Incultura l-a încolțit din 
toate părțile. Cluburile dețin 
veritabile resurse în educarea 
tineretului. De altfel, aceasta le 
este și menirea. Dar de la inva
riabila frază prezentă în mai 
toate planurile de activitate șl 
amintită de noi la începutul ma
terialului, se poate trece mai 
departe numai atunci cînd bu
nele intenții se transferă în 
haina concretă a realizării. E- 
ventuale acțiuni care să se su
prapună, pe de o j>arte necesi
tăților. instructive, iar pe de altă

parte 
tentă 
logul _ _ _ _ __ ___
plificăm : cițiva dintre membrii 
comitetului U.T.C. din între
prinderea căreia îi aparține clu
bul observă stridențe (și nu nu
mai membrii comitetului, ci 
oameni de cultură solicitați In 
acest sens) ; o acțiune ad-hoo 
propusă sălii : „un caz de am
nezie, un coleg ,de-al dumnea
voastră din această seară nu-și 
aduce aminte și nu poate povesti 
nici un film românesc de inspi
rație istorică. Câștigătorului, ce
lui care poate să-i spună cit 
mai multe, în scris, bineînțeles, 
îi oferim dansul „preferat". E 
numai un exemplu, bineînțeles, 
unul din atîtea posibile. Tn p»- 

celor distractive, la o a- 
radiografie derivă din dia- 
transcris mai sus. Exem-

neral, clnd vorbim despre ne
cesitatea acțiunilor educative 
care să le dubleze pe cele strict 
distractive, majoritatea activiș
tilor se gîndesc automat la ex
puneri, conferințe, simpozioane. 
Trebuie însă aflate, inventate 
chiar formule interesante, atrac
tive și operative,- cît mai î» 
„temă" și propuse unei săli în 
care tinerii vin totuși să se dis 
treze. E adevărat, pentru așa 
ceva trebuie să fii inventiv, s* 
cheltuiești inteligență și suflet, 
să nu treci indiferent pe lîncă 
ceea ce vezi și nu-ți place. Dar 
directorii de club, ca și destule 

organizații U.T.C. sînt deocam
dată mulțumiți să poată încasa 
bani pentru intrare, să poată 
scrie în darea de seamă eă 
„pentru tinerii noștri !»m orga
nizat manifestări distractive în 
fiecare sîmbătă’" și că „vor tre
bui luate măsuri împotriva ace
lor tineri îmbrăcați fără gust, 
care nu știu să se comporte ci
vilizat". Ca și cînd alții — și nu 
ei înșiși — sînt primii în drept 
și în măsură să adopte și să a- 
plice respectivele măsuri.

4. „Concret, acum nu pot să 
zvă dau nici un exemplu de cola

borare. Tinerii ne ajută la men
ținerea ordinii la intrare... Știți, 
noi colaborăm mai mult cu sin
dicatul... în ultima vreme afară 
de dans n-am prea avut alte 
activități la club... S-a stabilit

TREI INITIATIVE PE
CARE LE PROPUNEM

ORGANIZAȚIILOR U.T.C.
(Urmare din pag. I)obținută la „Dacia" deține o pondere de peste 35 la sută. Oprindu-ne asupra factorilor care au influențat asupra îndeplinirii și depășirii sarcinilor planificate la unitatea 'economică de care aminteam, tovarășa Elena Vrăbieș, șefa servi

ciului documentare, invenții ș) 
inovații, membră a comitetului 
de partid, ne spune :

— Continuînd preocupări
le existente și în ceilalți ani, 
amplificîndu-ie, am reușit în 
cele zece luni o folosire mai 
bună a capacității mașinilor 
prin reducerea timpilor de 
staționare, s-au făcut pași în
semnați în organizarea mai ju
dicioasă a locurilor de muncă, 
și optimizarea calității semi
fabricatelor din fazele pregă
titoare operațiilor finite. Re
zultate legate insurmontabil 
de creșterea gradului de cali
ficare a muncitorilor, de întă
rire a responsabilității față da 
munca ce o execută.Informațiile slujind drept introducere în>tr-o discuție mai largă își află concretizarea parcurgînd secția de fabricație a întreprinderii indiferent de ora la care ai face-o, indiferent dacă e vorba de cîteva minute după începutul programului sau de cîteva minute pînă la sfîrșitul lui, indiferent dacă alegi pentru investigație schimbul I. II sau III. în filatură, țesătorie sau finisaj la orice oră din zi și din noapte mașinile lucrează din plin.în astfel de condiții nu este de mirare că planul este îndeplinit ritmic pe luni, decade și chiar ore. Nu surprinde în nici un fel faptul că adeseori după primele 60 de minute de la sunetul sirenei ce marchează intrarea în primul schimb la secția țesătorie, de pildă, se atinge cifra de 3 300 de bătăi, asigurîndu-se încă de atunci posibilitatea depășirii planului pe schimb.Este însă tot atît de adevărat că drumul pină

ca joile să fie destinate unor 
organizații U.T.C. fruntașe din 
întreprindere" (Milan Milin, di
rectorul clubului „Tehnolemn"). 
„în afară de dans, ,în cadrul 
clubului (o precizare j în cazul 
de față numai spațiul destinat 
dansului) nu se face nimic". „La 
noi vin toate categoriile de ti
neri din tot orașul" (Ilin Ion, 
directorul clubului C.F.R.). „Co
mitetul municipal U.T.C. pînă 
acum ne-a ajutat numai cu sfa
turi și indicații" (Boldureanu 
Efrin, membru în comitetul 
U.T.C. din întreprinderea „Teh
nolemn").

„în această seară am aprobat 
acest dans cu intenția de a-i im
prima un caracter educativ. 
N-am reușit. Prin Casa de cul
tură a municipiului ni s-a pro
mis că în această seară în mij
locul tinerilor va veni un pro
curor. Am contat pe el, dar n-a 
venit. A trebuit să vorbesc eu 
cîteva cuvinte. Și astfel se în- 
timplă mereu. Organizăm, orga
nizăm și cînd să vedem visul 
împlinit, ne dăm seama că totul 
a fost clădit pe nisip" (prof. 
Grozescu Tudor, directorul că
minului cultural din cartierul 
înțre-vii).

Indiscutabil, optica degajată 
din astfel de răspunsuri trădează 
carențe în activitatea celor puși 
să răspundă de bunul mers al 
activităților culturale de masă 
destinate tineretului. Circulă în 
orașul Timișoara opinia că pri
cina de bază a inactivității ar fi 
lipsa unor localuri adecvate. 
Ceea ce este inexact. în acea 
sîmbătă 4 cluburi erau închise 
și cam în tot atîtea, dincolo de 
dans, nu mai era nimic. Ceea ce 
se poate transforma într-un su
biect de meditație și de acțiune 
pentru toate organizațiile U.T.C. 

gerea acestei sincronizări, pînă la sudarea legăturilor și corelațiilor optime om-mașină în scopul creșterii productivității muncii a solicitat și solicită din plin întreg colectivul întreprinderii, Ajunși aici considerăm oportun să precizăm că pe tot parcursul acțiunii pe care ne-am obișnuit de-acum s-o numim. organizare științifică a producției și a muncii, organizația U.T.C. de la unitatea e- conomică menționată s-a mani_ festat activ, competent șl constant ca principal factor, ca un catalizator al eforturilor masei de uteciști îndreptat spre îndeplinirea sarcinilor de plan. Lucru firesc dacă ne glndim că în totalul salariaților cei a- proape 400 de tineri au o pondere însemnată, că mare parte din ei își desfășoară activitatea în sectoarele cheie ale întreprinderii : filatură, țesătorie sau finisaj.
— Față de angajamentul ini

țial de export anual, de 37 000 
lei — ne spune tovarășa Maria Văideanu, secretara comitetului U.T.C. coordonator — 
avînd în vedere resursele in
terne potențiale, colectivul în
treprinderii a hotărît majora
rea Iui cu încă 763 000 lei. Pen
tru a putea realiza acest o- 
biectiv, pentru ca tinerii să fie 
in primele rînduri ai celor ce 
determină ritmul îndepliniri- 
lor,«am considerat necesar ca 
decadal membrii comisiei so- 
cial-profesionale să facă o 
analiză atentă a rezultatelor 
obținute de fiecare tînăr în 
parte. Concluziile astfel des
prinse ne-au permis apoi ca 
diferențiat, de Ia caz la caz, să 
intervenim direct la elimina
rea cauzelor care atrăgeau ne- 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Realizările înscrise a- 

cum în fișele individuale ne-au 
demonstrat 
acțiunii, 
onorării 
montelor 
port.Merită■ inițiative U.T.C. ia

concret eficiența 
ne dau certitudinea 
integrale a angaja- 

suplimentare de ex-reținute încă două ale organizației fel de eficace care
CONSTRUCTORUL 
DUMITRU BUDA
(Urmare din pag. I) 

notorietăți demne de invi
diat.

—O notorietate de existența 
căreia s-a arătat surprins în 
primul rînd, și în modul cel 
mai sincer, chiar Dumitru 
Buda. „E drept, ne-a spus el, 
mă număr printre construc
torii care lucrează in cadrul 
Șantierului de mai bine de 
10 ani. Am lucrat con
strucții industriale și blocuri 
de locuit la Ocna-Mureș 
și Cîmpia Turzii, la Tur
da și Cîmpeni, la Aiud și 
Cluj. Adică mai peste tot 
unde și-a lăsat „semnele" 
Șantierul nostru- Dar nu sînt 
singurul tînăr cu asemenea 
vechime în cadrul întreprin
derii (mai sînt fi alții care, ca 
fi mine, erau niște băietani 
cînd au venit aici) și, dacă 
stau să mă gindesc bme, de-a 
lungul acestor ani n-am fost 
niciodată autorul cine știe că
rei depășiri spectaculoase, 
n-am la activ nici un fel de 
inovație, iar ca maistru, ca șef 
de formații, sincer să ftu, nu 
mă socotesc nici mai bun, nici 
mai rău decît alții. Sînt un 
constructor anonim și nimic 
mai mult..."

Și totuși...
In ziua în care l-am cu

noscut pe Dumitru Buda, 
Șantierul trăia efervescența 
lucrului de finisare la blocu
rile P2, Ol și 02, unități pe 

care I.L.L.-ul abia așteaptă 
să le ia în primire. Peste 200 
de oameni, organizați in echi
pe de parchetari, mbzaicari, 
tîmplari, geamgii, fuseseră dis- 
tribuiți la aceste locuri de 
muncă, de cu zori, ca niște 
adevărate formații de luptă 
care trimiteau din jumătate-n 
jumătate de oră rapoarte ver
bale „conducătorului de stat 
major", adică inginerului-șef. 
Aceste rapoarte sunau cam 
așa: „Maistrul Gref, de la 
parchetari, mai cere patru oa
meni"; „Mozaicarii au nevoie 
de material"; „Geamgiii au 
terminat mai repede prima lu
crare și au nevoie de un ca
mion" ; în cutare loc lucrările 
de prefinisare nu s-au termi
nat așa cum fusese prevăzut; 
în altul..." Ei bine, la toate 
aceste mesaje venite de pe 
teren, cel însărcinat să 
rezolve rapid problemele a- 
desea surprinzătoare ridicate 
de eșaloanele aflate „în lup
tă" era Dumitru Buda. Tînă
rul subțirel, cu privire timidă 

au prins viață în perimetrul întreprinderii textile „Dacia".
1) Știind că nu peste mult timp 
vor începe lucrările de moder
nizare a filaturii, comitetul 
U.T.C. și-a pus problema fa
miliarizării din vreme a tine
rilor muncitori cu utilajele noi 
ce le vor deservi. Modul dă 
rezolvare ? Schimburile de ex
periență cu întreprinderea de 
industrializare a bumbacului 
Ia care funcționează deja ma
șini asemănătoare. în acest fel, 
trecerea de la un tip de utilaje 
Ia altul mai perfecționat se va 
putea face din mers. Conse
cință previzibilă: creșterea 
productivității muncii. 2) Con
ducerea secției finisaj semnala 
în urmă cu cîteva luni încăl
cări flagrante ale disciplinei în 
muncă datorate tinerilor, ma
terializate *n părăsirea utilaje
lor. Aceasta în condițiile în 
care orice lipsă de suprave
ghere poate avea consecințe 
grave pentru bunul mers al 
producției. Cîteva raiduri-an
chetă efectuate în cursul luni
lor septembrie, octombrie și 
noiembrie de către comitetul 
U.T.C. din această secție atît 
în schimburile 1 și 2 cît și 
noaptea, discutarea cazurilor 
la fața locului în prezența 
maiștrilor, reluarea lor în adu
nările de grupă au avut re
zultatele scontate. Acum, fără 
nici o excepție toți tinerii de 
aici se achită conștiincios da 
îndatoririle ce Ie revin. Inter
venția organizației U.T.C. a 
fost salutară.înainte de a încheia însemnările noastre din una din unitățile economice ale Combinatului de bumbac nr. 1 din București în care am căutat să spicuim cîteva din punctele de referință ale comitetului U.T.C. în complexa acțiune de organizare și conducere a producției ținem să menționăm, si de astă dată : faptele demonstrează că atunci cînd există preocupare, cînd organizațiile U.T.C. își pun „la inimă" și pe agenda de lucru problemele producției, rezultatele nu întîrzie, ele se circumscriu realizărilor pozitive ale colectivelor din care fac parte.

f* voce moale, cu mișcări pînă 
atunci leneșe, devenea dintr-o 
dată activ ca o strună bine 
întinsă, ochii-i căpătau strălu
cire, gesturile îi deveneau 
iuți, iar soluțiile — comunica
te inginerului șef cu voce a- 
cum sonoră — se iveau rapid, 
parcă scoase dintr-un depozit 
anume pregătit pentru aseme
nea întîmplări. Apoi, primind 
încuviințarea șefului, Dumitru 
Buda trecea urgent la execu
tare și, invariabil peste cel 
mult un sfert de -ceas, vestea 
că defecțiunea respectivă fu
sese înlăturată, ca urmare a 
soluției propuse de „omul de 
Șoc", sosea în micul birou ca 
o confirmare a harurilor pro
fesionale ale tînărului con
structor.

„Vedeți, mi-a spus ingine- 
rul-șef, acesta e Dumitru 
Buda: știe totul despre me
seriile finisajului. A intrat in 
construcții ca zugrav și vop
sitor. Acum poate fi oricînd 
mozaicar sau tîmplar, geam
giu, parchetar sau mecanic de 
utilaje la nivelul celei mai 
mari calificări. E ca un ma
nual viu al acestor profesii pe 
care le cunoaște de la cel mai 
mic detaliu pînă la interfera
rea lor în procesul finisatului. 
Aș putea spune că are vocație 
pentru această profesie, în 
care organizarea Jocului de 
muncă prețuiește mai mult 
decît lucrarea în sine, căci în 
tot ce întreprinde, oricît de 
greu ar fi, el vădește o1 ușu
rință de-a dreptul..', artistică. 
Și-apoi Dumitru al nostru este 
un mare generos: soluțiile 
propuse de el la un ioc de 
muncă sau altul au făcut ca 
multe echipe să-și cîștige o ■ 
faimă din care Buda, autorul 
principal, nu s-a ales decît cu 
bucuria de a-și fi ajutat tova
rășii..."

...Bucurie care, vom conchi- 1 
de noi, ajungînd la ideea care 
trebuie desprinsă din faptele 
acestui om, reprezintă, pentru 
tineri ca Dumitru Buda, cea 
mai mare recompensă. Spu- 
nîndu-ne despre sine că este 
„un anonim", tînărul construc
tor nu o făcuse cu modestie 
excesivă, cu umilință; ci, dim
potrivă, cu sentimentul gene
ros al celui care este stăpîn pe 
profesia îndrăgită — și pen
tru care cea mai mare satis
facție este aceea de a se ști 
util celor din jur.

—De unde și notorietatea 
trainică a acestui anonim.
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s hlot
Convorbirile
preliminare

sovieto-americane

cursei înarmărilor
strategice

HELSINKI IS (Agerpres). — 
Marți la Helsinki a avut loc cea 
de a doua întîlnire a reprezen
tanților U.R.S.S. și S.U.A. la con
vorbirile preliminare cu privire la 
limitarea cursei înarmărilor stra
tegice. Intîlnirea s-a desfășurat 
cu ușilș închise la Ambasada a- 

mericană din capitala finlandeză. 
Următoarea întrevedere a repre
zentanților celor două țări va 
avea loc la ambasada Uniunii So
vietice.

Tot marți, cele două delegații 
participante la convorbiri au fost 
primite de președintele Finlan
dei Urho Kekkonen.

varșovian,

întrevedere

W. Ulbricht
K. Bachmann

BERLIN 18 (Agerpres) 
delegație a ............ .....
condusă de 
prim-secretar 
P.S.U.G., și o delegație a condu
cerii Partidului Comunist Ger
man, condusă de Kurt Bach
mann, președintele partidului, 
s-au întilnit luni la Berlin pen
tru un schimb' de păreri cu pri
vire la probleme politice impor
tante și la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, informează agenția 
ADN.

In comunicatul dat publicită
ții se arată că reprezentanții 
celor două partide au subliniat 
dorința comună a clasei munci
toare și a tuturor oamenilor 
muncii din R.D.G. și R.F.G. de a 
veghea ca de pe pămîntul' ger
man să nu mai izbucnească nici
odată un război. Reprezentanții 
P.S.U.G. și P.C. German s-au 
pronunțat pentru ținerea confe
rinței de, securitate europeană, 
care constituie un pas impor
tant pentru pacea tuturor po
poarelor europene și au subliniat 
necesitatea stringentă a stabili
rii unor relații normale, pe baza 
dreptului internațional, între 
R.D.G. și R.F.G.

O
C.C. al P.S.U.G.,
Walter Ulbricht, 

al C.C. al

Vizita delegației
U.G.S.R. 

în Iugoslavia /

u-BELGRAD. — Delegația 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Florian Dănălache,
care se află într-o vizită în Iugo
slavia, a fost primită de Mitia Ki- 
bicici, președintele Vecei Execu
tive Federale, și de Edvard 
Kardeli, membru al Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului U.C.I., 
membru al Consiliului Federației.

Au fost prezențî Dușan Petro- 
vici-Șane, președintele Con
siliului Central al Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, și amba
sadorul României la Belgrad, Va- 
sile Șandru.

Marți, delegația U.G.S.R. a’vi
zitat Combin'atul agro-industrial 
„Beograd".

DELEGAȚIA Comitetului 
pentru Energia Nucleară din 
Republica Socialistă România, 
condusă de* academicianul IIo- 
ria Hulubei, care se află în 
R.S. Cehoslovacă, la invitația 
comisiei cehoslovace pentru 
Energia Atomică, a vizitat in
stitutul de cercetări nucleare, 
l'zina pentru centrale nu
cleare „Skoda" din Plzen, pre
cum și prima centrală nucleară 
cehoslovacă din Jaslovske Bo- 
hunice. In încneierea vizitei s-a 
semnat un acord de colaborare 
între 'comisia cehoslovacă pen
tru energie atomică și comitetul 
pentru energic nucleară din 
Republica Socialistă România.

coreene11 un
amestec in treburile interne ale acestui popor

In Comitetul politic al Adună
rii’ Generale a O.N.U. au luat 
sfîrșit dezbaterile asupra punc
tului privind așa-zisa „problemă 
coreeană"./Numeroși delegați au 
calificat înscrierea pe agenda 
actualei sesiuni a „problemei 
coreene" drept un abuz, un act 
incompatibil cu spiritul și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite, 
un amestec în treburile interne 
ale poporului coreean Ca și în 
sesiunile precedente, s-a încer
cat reeditarea atitudinilor dis
criminatorii față de R.P.D. Co- 
reană : printr-o rezoluție iniția
tă de delegatin' Statelor Unite 

' și de un grup de alte state s-a 
căutat să se impună acestei țări 
condiții cu totul inacceptabile 
ca preț al invitării sale la dez
bateri. Numeroși vorbitori au 
calificat aceste condiții drept 
discriminatorii, întrucît prin na
tura lor împiedică de fapt par
ticiparea R.P.D. Coreene la dez
bateri.

Ținînd seama de realități, un 
grup de 22 de state, printre care' 
și România, au prezentat un 
proiect de rezoluție prin care 
se cerea invitarea tără nici un 
fel de condiții 
R.P.D. Coreene 
sud, fapt care 
primul element

dezbatere sterilă care se conti
nuă de peste 20 de ani. Româ
nia a fost, de asemenea, coau
toare la un proiect de rezoluție 
semnat și de alte 22 de state, 
prin care se cerea retragerea în 
termen de 6 luni a tuturor for
țelor militare americane și ale 
altor țări, aflate în Coreea de 
sud. sub titulatura de „forțe ale 
O.N.U.", care constituie un fac
tor de provocări, 
prestigiul O.N.U. 
însăși prezența 
Cartei.

Un alt proiect 
cerea dizolvarea

subminează, 
și încalcă prin 
lor principiile

la dezbateri a 
și a Coreei de 

ar fi constituit 
pozitiv într-o

de rezoluție 
___  _______ în termen de 
două luni a așa-zisei Comisii a 
O.WU. pentru unificarea și refa
cerea Coreei, organism ce ser
vește interesele țărilor trupelor 
de ocupație și nu ale poporu
lui coreean.

Ultimul proiect cerea să șe 
pună capăt imediat discuțiilor 
de la O.N.U. în problema uni
ficării Coreei, această chestiune 
fiind în exclusivitate o proble
mă internă a poporului coreean.

Toate aceste probleme cuprin
se în proiectele de rezoluție pre
zentate, nu și-au găsit nici în! 
acest an o soluționare echitabi
lă, neîntrunind numărul de vo
turi necesar adoptării lor în Co
mitetul Politic.

O declarație 
a P. C. din Spania

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Spania a dat pu
blicității o declarație în care a- 
preciază schimbarea componen-

Fuziune controversată
• O afacere „strict secretă" • Washingtonul acționează dar/ 

rămîne inactivă ® Final neașteptat LLondra nu
Arthur Eric C. Drake, 

șeful concernului petrolier 
britanic British Petroleum 
(B.P.) nu a procedat nici
odată cu afîta discreție 
într-o afacere. Neinfor- 
mîndu-i, inițial, nici pe cei 
mai apropiați colabora
tori și sub cel mai strict 
secret „care l-ar umple de 
considerație chiar si pe 
James Bond" (NEW 
YORK TIMES) mr. Drake 
a dus, în primăvară, tra
tative cu conducătorul 
concernului petrolier d- 
merican- Standard Oii 
Company of Ohio 
(S.O.H.I.O.), Charles E. 
Spahr.

S.O.H.I.O- — creație a fostului 
concern gigant petrolier Rocke
feller — duce lipsă de ceea ce 
B.P. are din belșug: rezerve de 
petrol proprii. In schimb, același 
S.O.ILI.O. deține exact ceea ce-i 

' lipsește lui B.P- : rezerve finan
ciare și o foarte bine dezvoltată 
rețea de vînzare a petrolului în 
special în vestul mijlociu al 
S-U.A.

Dar, exact în momentul în care 
afacerea ultradiscretă era ca și 
perfectată, ministrul justiției al 
S.U.A. a declarat-o ilegală. Ri
chard Mc Laren, secretarul „co
misiei anti-monopol“ din cadrul 
ministerului a acuzat fuziunea în
cheiată între B.P. și S.O.H.I.O- ca 
fiind o încălcare a legislației a-

mericane „anti-trust". El a averti
zat că dacă britanicii nu se vor 
retrage din afacere se va intenta 
acțiune judiciară contra fuziunii.

Astfel, autoritățile de la 
Washington iși arătau,* de fapt, 
intenția de . a stopa pătrunderea 
firmei britanice pe piața petrolie
ră din Statele Unite. Faptul a 
provocat, în mod firesc, o reacție 
virulentă la Londra. Guvernul 
britanic, cel mai mare acționar al 
B.P. (48,9 la sută din pachetul 
de acțiuni) a calificat hotărîrea 
ministerului american al justiției 
drept „un act arbitrar, revoltător". 
Ministrul de externe englez Mi
chael Stewart a cerut colegului 
său american William Rogers „să 
reflecteze serios asupra repercu
siunilor unei asemenea atitudini 
arbitrare". Șeful diplomației bri
tanice atrăgea totodată atenția că 
„este de așteptat ca firmele bri
tanice să fie tratate în S-U.A. tot 
așa cum sînt concernele america
ne în Anglia".

Britanicii au relevat că firma 
rezultată din fuziune nu va dis
pune decît de 3,5 la sută din 
piața petrolieră a S.U.A. ceea ce 
nu reprezintă nici un sfert din 
procentul care ar intra sub inci
dența legislației anti-trust. Auto
ritățile americane s-au prevalat 
însă de faptul că noua firmă ar 
dispune în Pennsylvania de vest 
de circa SO la șută din piața ben
zinei și invocă o „lege specială" 
din 1890 (care nu a fost, însă, 
niciodată aplicată). Guvernul bri-

tanic și conducerea B.P- au acu
zat că se recurge la „chichițe .ju
ridice absolut fanteziste" și că în 
realitate este vorba de un caz ti
pic de „strangulare a concuren
ței străine pe piața Statelor Uni
te". Argumentul Londrei: în 
1968 organele „anti-trust“ din 
S.U.A. n-au avut nimic de obiec
tat fuziunii a două concerne pe
troliere americane Sun Oii și 
Sunray; noul concern deține o 
capacitate anuală de 24,5 milioa
ne tone, cu 8 milioane de tone 
mai mult decît cea a discutatei 
fuziuni B.P.—S.O.H.I.O.

Luni, guvernul american a re
venit asupra hotărîrii de a împie
dica fuziunea. Ministrul justiției 
al S.U-A. a anunțat că a fost 
realizat un acord de principiu 
menit să permită fuziunea celor 
două firme. Așadar, argumentele 
Londrei au avut cîștig de cauză.

Mai ales că dincolo de datele 
statistice, precedentele legislati
ve și „finețurile" de jurispruden
ts, britanicii dispun de argumen
tul suprem pe care notele oficiale 
nu l-au formulat prea direct dar 
care a fost expus într-un limbaj 
mai puțin diplomatic și fin de 
cotidianul britanic GUARDIAN : 
„Dacă americanii iși propun să 
practice lovitura de măciucă la 
orice instalare a unei firme brita
nice pe piața americană atunci ei 
trebuie să fie pregătiți și pentru 
o ripostă absolut simetrică în An
glia și nu numai în Anglia".

ței guvernului spaniol ea o ma
nifestare a 'contradicțiilor inter
ne ale regimului franchist și — 
în același timp — ca o conse
cință a puternicei opoziții care 
se manifestă în țără față de po
litica regimului. Consemnînd 
obținerea majorității portofo
liilor ministeriale de către ex- 
ponenți ai organizației „Opus 
Dei“. declarația subliniază legă
tura strînsă a acesteia cu capi
talul monopolist de stat.

Declarația subliniază necesita
tea intensificării luptei munci
torilor, țăranilor, tineretului și 
studenților pentru eliberarea tu
turor deținuților politiei, a con
ducătorilor și activiștilor comi
siilor muncitorești, pentru li
chidarea tribunalelor speciale, 
pentru încetarea represiunilor, 
pentru proclamarea republicii.

EM. RUCAR

Evolufia lui
HOUSTON — Miercuri la ora 

8,53 ora Bucureștiului are loc 
aselenizarea navei spațiale 
„Apollo-12“. în drum spre Lună 
nava s-a înscris marți — în cea 
de a 5-a zi a zborului spre Lună 
— pe o orbită lunară eliptică a- 
vînd 100 kilometri la periseleniu 
și 122 kilometri la aposeleniu. 
După plasarea cu succes pe pri
ma orbită ltțnară de 
cei trei astronauți au 
probarea să treacă la 
zarea acesteia. La ora 
Bucureștiului, Charles 
comandantul navei, 
pentru 17 secunde 
principal al cabinei de comandă 
și a înscris complexul spațial 
format din „Yankee Clipper" 
și „Intrepid" pe o orbită aproa
pe circulară. Operația a creat 
așteptare la Houston întrucît ea 
a fost realizată în timp ce ,.A- 
pollo-12“ se afla In partea in
vizibilă a Lunii, iar comunica
țiile erau întrerupte. De pe a- 
ceastă orbită modulul lunar ur
mează să se desprindă — 
miercuri la ora 6,46, ora Buou- 
reștiului, de cabina mamă și să 
aselenizeze după două ore în
tr-un punct fix din Oceanul 
Furtunilor.

Programul zilei a mai cuprins

„parcar^" 
primit a- 
circulari- 
10,10, ora 

Conrad, 
a aprins 

propulsorul

femeia îndărătnică : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele 9; 
11,45 ; 15,30; 18,15; 20,45).

PĂPUȘA : rulează la Republica 
(orele 10; 13,30; 17; 20,30).

CĂLDURA : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

ÎN împărăția leului de 
ARGINT : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,15; 13,45; 21), Favorit (orele 10; 
13; 15,30; 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15;; 18; 20,45).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

VIRIDIANA : rulează la Central 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST :

rulează la Grivița (orele 9,15; 12; 
15,15), Bucegi (orele 9,30; 12;
15; 16,30; 19,30).

BALTAGUL : rulează la Grivița 
(orele 18,15; 20,30), Fforeasca (orele 
9; 11,30; 15; 18; 20.30).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA î 
rulează la Doina (orele 18,15; 20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI : 
rulează la Doina (orele 9—16 în 
continuare).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri
Noi (orele 9—21 în continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN
ANTONIO : rulează la Feroviar
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI î rulează 
la înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile III 
și IV) : rulează la Buzești (orele 
15,30; 19). /

Dezbaterile generale 
privind dezarmarea

Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a început 
dezbaterile în problema dezar- 

. mării. Pe ordinea de zi figurează 
4 puncte și 6 subpuncte, printre 
care : dezarmarea generală și 
totală, problema interzicerii ar
melor chimice și bacteriologice, 
necesitatea urgentă a suspendării 
tuturor experiențelor . cu arme 
termonucleare, transpunerea în 
practică a rezultatelor conferin
ței statelor neposesoare de arme 

• nucleare etc.
Comitetul politic va dezbate de 

asemenea, raportul comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 
din care face parte și România. 
Membrii Comitetului de la Ge
neva apreciază pozitiv în ra
portul lor începerea tratativelor 
sovieto-americane de la Helsin
ki privitoare la limitarea ar
mamentelor nucleare strategice. 
Printre documentele anexă la 
raport se află un proiect de tra
tat referitor la interzicerea am
plasării de arme de distrugere în 
masă în teritoriile submarine.

înaintea începerii dezbaterilor, 
secretarul general al O.N.U. 
U Thant a dat publicității o de
clarație în care apreciază tra
tativele din Helsinki drept „cel 
mai important pas întreprins de 
cele două țâri în domeniul dezar
mării".

Luînd ouvîntul în cadrul dez
baterilor, ambasadorul U.R.S.S. 
la O.N.U., A. A. Roscin, a subli
niat importanța proiectului de 
tratat, supus dezbaterilor O.N.U. 
de către țările socialiste, pri- 
vind încheierea unei convenții 
pentru interzicerea fabricării,

perfecționării și stocării armelor 
chimice și bacteriologice. După 
ce a reamintit însemnătatea 
acordurilor internaționale rea
lizate pînă în prezent în dome
niul măsurilor colaterale de 
dezarmare, reprezentantul so
vietic a relevat dorința Uniunii 
Sovietice de a negocia noi mă
suri în vederea micșorării stocu
rilor de arme nucleare, pentru 
reducerea pericolului ce pla
nează asupra'omenirii.

Reprezentantul sovietic a de
clarat că U.R-S.S. se pronunță 
pentru interzicerea totală a ex
periențelor nucleare deci și a 
celor subterane necuprinse în 
tratatul din 1963.

Reprezentantul american Char
les Yost a subliniat în cuvînta- 
rea sa că Statele Unite consideră 
tratativele de la Helsinki drept 
cele mai serioase si mai impor
tante negocieri întreprinse de 
Statele Unite pînă în prezent 
în domeniile controlului arma
mentelor și dezarmării. El a 
relevat însemnătatea proiectului 
de tratat sovieto-american pri
vind interzicerea extinderii 
cursei înarmărilor nucleare pe 
teritoriile submarine, calificîn- 
du-1 drept cea mai însemnată 
realizare din acest an a lucră
rilor conferinței Comitetului de 
dezarmare de la Geneva.’ Refe- 
rindu-se la problema _ armelor 
chimice și bacteriologice, Yost, 
a arătat că după' părerea sa co
mitetul de la Geneva ar trebui 
să supună Adunării Generale a 
O.N.U. propuneri privitoare la 
controlul asupra unor astfel de 
arme.

Waldeck Rochet despre

probleme actuale europene
adunări 

și secu-
In cursul unei mari 

regionale pentru pace 
ritate in Europa, organizată du
minică la Strasbourg, s-a dat 
citire unei declarații a secreta
rului general al Partidului Co
munist Francez, Waldeck Ro
chet.

„P.C.F. se pronunță în primul 
rînd pentru retragerea Fran
ței din Pactul Atlanticului, 
arată Waldeck Rochet, deoarece 
este în interesul poporului fran
cez să se afle în afara blocu
rilor". Waldeck Rochet a subli
niat : „Noi nu vrem o Europă 
a blocurilor, noi vrem o Europă 
a cooperării celei mai largi. Noi 
nu vrem o Europă' a pregă
tirilor de război, noi vrem o 
Europă a securității. Pentru 
aceste motive noi ne pronunțăm 
pentru dizolvarea simultană a. 
blocurilor militare antagoniste 
și pentru înlocuirea lor prin- 
tr-un sistem de securitate co
lectivă. înfăptuirea securității 
colective va permite, în sfîrșjt, 
Europei să cunoască o destindere 
adevărată și să pășească in mod 
clar pe calea cooperării".

Evocînd apoi propunerea cu 
privire la convocarea unei con
ferințe a tuturor statelor conti
nentului pentru a examina pro
blema securității în Europa, se
cretarul general a adăugat : 
„TrebuiAorgariizată, în condițiile 
cele mai bune o conferință a 
tuturor statelor europene suve-

rane și egale in drepturi- Aceas
tă conferință trebuie să-și fi
xeze drept obiectiv deschiderea 
căii spre stabilirea unui sistem 
de securitate colectivă, care să 
înlocuiască 
să prevadă 
mare și de

blocurile militare și 
măsuri de dezar- 

cooperare".

George Macovescu'
la M.A.L al Franței

Apollo-12"
o emisiune de televiziune în cu
lori de 30 de minute care a pre
zentat imagini ale Lunii și Pă- 
mintului, precum și o ultimă ve
rificare a echipamentului și a- 
Faratajului modulului lunar.

n urma acestei verificări Cen
trul spațial de la Houston a 
permis astronauților să ia masa, 
iar la 14,52,' ora Bucureștiului 
să se odihnească. După opt ore 
și jumătate astronauții au fost 
treziți pentru a începe una din 
cele mai dificile zile a lor în 
spațiul cosmic. Miercuri, ei vor 
efectua diferitele operații legate 
de manevrele pentru aseleniza
rea modulului lunar și începe
rea activității pe Lună, unde vor 
rămîne 31 de ore. într-o confe
rință de presă ținută la Hous
ton, Pete Frank, șeful echipei 
de control a zborului, a decla
rat că „misiunea „Apollo-12“ 
continuă neașteptat de bine". 
„Nava, a declarat el, funcțio
nează aproape perfect, iar noi 
urmăm planul de zbor sută la 
sută". Singura preocupare este 
creată de plîngerea lui Conrad 
care simte o anumită iritare a 
pielii din pricina contactului a- 
paratajului medical amplasat 
pe corpul său pentru a trans
mite la sol date biomedicale.

re

PARIS. — Marți s-au încheiat 
la Que d’Orsay convorbirile din
tre George Mgcovescu, prim ad
junct al ministrului afacerilor ex- 
terne al României, și Herve Alp- 
hand, secretar general al M.A.E. 
al Franței.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, s-a procedat la o tre
cere în revistă a stadiului actual 
și perspectivelor de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale, precum și la 
un schimb de opinii asupra unor 
probleme internaționale 
res comun.

Marți seara, George 
cu, a fost primit de 
Schumann, ministrul 
externe al Franței. în cursul în
trevederii, au fost evocate aspec
te ale relațiilor bilaterale și ale 
situației internaționale actuale.

de inte

Macoves- 
Maurice 

afacerilor

pancarte pe care erau 
următoarele lozinci: 
americani nu vor să 
Vietnam", „Pace în

• SUTE DE TINERI ameri
cani care locuiesc în Columbia 
au organizat la Bogota o de
monstrație de solidaritate cu ac
țiunile de masă ce s-au desfă
șurat în numeroase orașe din 
S.U.A. împotriva intervenției 
militare americane din Vietnam. 
Ei purtau 
înscrise 
„Tinerii 
moară în 
Vietnam"/

• RAPHAEEE MINICHIEE- 
LO, tînărul american de origine 
italiană, care a deviat spre 
Roma un avion aparținînd com
paniei TWA, nu va fi executat 
pe scaunul electric, a asigurat 
ministrul italian al justiției, 
Silvid Gava. Gava a precizat, de 
asemenea, că Minichiello nu vn 
fi extrădat Statelor Unite.

• INTR-O DECLARAȚIE ra
diodifuzată, președintele Voltei 
Superioare, Sangoule Lamiza-

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile I și 
II) : rulează la Unirea (orele 
15,30; 19).

APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Progresul (ora 20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA î 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Miorița (orele 9,30; 12,30;
16,15; 19,30), Tomis (orele 8—14 în 
continuare; 17; 20).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulează 
la Lira (orele 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Cotroceni (orele 15,30; 20,30).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI: rulează la Cotroceni
(ora 18).

PARIA : rulează la Lumina (o- 
rele 8,45—16,15 în continuare; 
18,30; 20,45), Drumul Sării (orele

15; 17,30; 20), Moșilor (orele 15,30; 
18).

TIGRUL : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15), Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

OAMENI ÎMPIETRIȚI î rulează 
la Moșilor (ora 20,30).

LUPII ALBI : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Volga 
(orele 9—15,30 în continuare; 18; 
20,30).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Popular (o-

rele 15,30; 18), Vitan (orele
15,30; 18).

NOAPTEA: rulează la Popular 
(ora 20,30).

CRĂCIUN CU ELISABETA : 
rulează la Vitan (ora 20,30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Munca (orele 16; 20).

ADIO GRINGO : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Arta (orele 9,15—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

ATENTATUL DE LA SARA. 
JEVO : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : rulează la Rahova (ora 
20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).
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Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : METEORUL — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE —

Manila 
postelectorală

Urnele au dat cîștig de cauză președintelui Marcos. Este un 
record pe care tradiția filipineză nu l-a mai înregistrat. Preșe
dintele nu numai că și-a păstrat funcția, dar a reușit să-și în
vingă într-o manieră autoritară adversarul. Recordului reale
gerii îi putem adăuga un altul mai puțin festiv — cel al vio
lenței. Filipinezii sînt reputați prin temperamentul lor exploziv 
căruia i se adaugă o abundență a armelor de foc pe care ar 
indivia-o șf eroii din „westernuri”. De pe urma războiului și 
a prezențelor militare străine a rezultat o bursă neagră care 
a alimentat „armatele locale”, instruite și echipate din fonduri 
particulare și slujind, bineînțeles, pe cei ce furnizează aceste 
fonduri. Bătălia electorală a oferit acestor „armate" prilejul 
să iasă în scenă, bilanțul demonstrațiilor de forță fiind expri
mat în 63 morți și sute de răniți (U.P.I. scria despre „cele 'țai 
sîngeroase alegeri din istoria Filipinelor"). Desigur, au z&jrat 
gloanțele, spitalele au fost aglomerate, doliul a pătruns în des
tule case, dar alegerile n-au reprezentat doar o tragedie, ci și 
un spectacol care a împrumutat destule moravuri americane 
cărora li s-a adăugat coloritul local. Scria cineva despre „un 
festival al calomniei". Inflația de acuzații reciproce a luat 
asemenea proporții, îneît dacă numai o mică parte din ele 
corespundeau realității, candidații aveau suficiente motive pen
tru a ajunge în pușcării. Dar „dezvăluirile" de acest gen nu 
mai impresionează. S-a recurs — în speranța eficienței — la... 
metode moderne. Avioane și vapoare, elicoptere și automobile 
au parcurs republica insulară pentru a convinge pe alegători 
să voteze pe cei aflați în competiția electorală. N-au lipsit 
afișele și broșurile, însă aceste accesorii electorale indispensa
bile au fost completate cu umbrele, caschete, jucării și chiar... 
macaroane pe care fuseseră imprimate numele protagoniștilor 
bătăliei pentru voturi. După calcule menționate în presa străină 
candidații au cheltuit, fiecare, cîte 500—600 milioane pesos, 
ceea ce explică de ce LE MONDE afirma că timp de cîteva 
luni „campania electorală a devenit prima industrie a țării". 
(Osmena, senatorul ce se dorea președinte, dar înfrînt fiind 
refuză încă să se recunoască învins, afirma că partidul la pu
tere a cheltuit 700 milioane pesos, adică 175 milioane dolari).

în această tară în care urmele secolului trecut au rămas 
puternic reliefate, în care proprietarii locali au o forță mai 
mare decît a autorităților, în care armatele locale „fac legea”, 
iar printre problemele capitale ale țării se înscriu corupția, 
frauda și criminalitatea, în această țară cu mare dificultate se 
putea stabili o graniță între cei doi candidați la președinție. 
Programele aveau nenumărate puncte comune care, în gene
ral, umbreau deosebirile. Marcos a învins pentru că a fost mai 
abil și și-a pus mai bine în valoare atuurile. Opoziția miza 
pe o dorință de schimbare, pe consecințele firești ale „uzurii 
puterii". Președintele a reușit să obțină, totuși, chiar voturile 
nemulțumiților. Performanța se datorește, în mare măsură, ati
tudinii adoptată față de prezența^mericană în Filipine. „Acum 
zece ani, spunea o personalitate filipineză, antiamericanismul 
era echivalent cu o sinucidere politică. în schimb, în acest an, 
pentru prima oară, o atare problemă s-a strecurat pînă în 
inima dezbaterilor electorale" (LE MONDE). De altfel, comen
tatorii remarcau că este întîia oară cînd un candidat car 
afișează dorința de a se îndepărta de Statele Unite obt“ 
cu relativă ușurință fotoliul prezidențial. Un puternic curent oV 
opinie publică în favoarea afirmării independenței economice 
și politice a țării a introdus accente noi în lupta electorală. 
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR cita pe unul din princi
palii oameni de stat filipinezi, vechi prieten al Washingtonului : 
„Ne-am agățat destul de haina unchiului Sam. Trebuie să ne 
debarasăm de stigmatul de a fi o marionetă americană. Tre
buie să dobîndim demnitate națională".

Țară cu o populație tînără (70 la sută din locuitori au sub 
25 ani), Filipinele nu pot rămîne indiferente la perpetuarea unor 
fenomene cu profunde repercusiuni. „Faptul că sectoarele cele 
mai sensibile și mai importante ale economiei noastre sînt în 
mîinile nefilipinezilor diminuează considerabil veniturile țării" 
— se constata într-un raport al Congresului./„Nefilipinezii" sînt 
lesne identificabili. Firmele americane domină industria petro
lieră, farmaceutică, extracția' de aur, cupru și fier, sectoarele 
cheie ale chimiei, îngrășămintelor, comerțul exterior etc. 800 de 
întreprinderi aparțin în întregime capitalului american, iar 
acesta este prezent în largă măsură și în alte 400. U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT relata că proprietățile americane „în 
pămînturi, cherestea, petrol și minereuri” sînt evaluate între 
400—600 milioane dolari. Dar nu este vorba doar de economie. 
Cele 36 de baze militare ale S.U.A. instalate pe teritoriul fili- 
pinez sînt o sursă de permanentă neliniște. Descriind una din 
aceste baze, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR scria : „Ne 
aflăm poate în Filipine, dar 33 000 de americani au transformat 
baza Clark într-un orășel american, cu înfățișare tropica'“'L

„Relațiile speciale" dintre Manila și Washington se at? 
de un punct critic deși conducătorii filipinezi nu intenționa „5 
să provoace o ruptură a legăturilor cu S.U.A. Filipinele doresc 
să-și dozeze mai realist politica externă, să-și promoveze inte
resele proprii mai curajos. Un prim gest a fost semnalat prin 
hotărîrea de a se retrage cei 1 500 militari filipinezi dislocați 
în Vietnamul de Sud. Operațiunea se va desfășura pînă la sfîr- 
șitul lunii decembrie 1969. Washingtonul a anunțat, la rîndul 
său, că „efectivele militare ale S.U.A. amplasate pe teritoriul 
filipinez vor fi reduse cu aproximativ 10 la sută". (ASSOCIATED 
PRESS).

Un ziarist american scria că „deși filipinezii se aprind repede, 
mînia lor durează puțin". De astă dată, spiritele nu s-au do
molit după o furtună politică. „Filipinizarea" politicii și econo
miei nu înseamnă o simplă lozincă electorală, ci o revendicare 
națională cu adinei rezonanțe în această țară cu 7170 insule. ’

EUGENIU OBREA

na, a anunțat un program me
nit să restabilească în această 
țară vest-africană un guvern ci
vil după aproape 4 ani de con
ducere militară, instaurată în 
ianuarie 1966, în urma unei lo
vituri de stat. Prima măsură a- 
nunțată, în acest sens o consti
tuie ridicarea interdicției impu
se imediat după lovitura de stat 
asupra activității partidelor po
litice. După aceasta, a arătat 
Lamizana, va fi numită o co
misie însărcinată cu elaborarea, 
unui proiect de constituție, ce 
va fi supus unui referendum 
popular în cel de al 2-lea tri
mestru al anului viitor.

• LA MAINZ în Republica 
Federală a Germaniei au luat 
sfîrșit marți lucrările congresu
lui Uniunii creștin-democrate. 
Participanții la lucrările acestei 
prime mari întruniri a U.C.D. 
după trecerea în opoziție, l-au 
reales în funcția de președinte

al partidului pe fostul cancelar, 
Kurt Georg Hiesinger, care a 
ybținut 386 din cele 471 de voturi 
exprimate. Restul echipei con
ducătoare cuprinde nume noi : 
patru din cele cinci posturi de 
vice-președinți ai partidului au 
fost atribuite unor oameni poli
tici care pătrund pentru prima 
oară în conducerea U.C.D., și a- 
nurne Iui Gerhard Stoltehbergt 
fost ministru pentru problemele 
cercetărilor, Helmut Kohl, mi
nistru âl landului Renania—Pa
latinat, Hans Katzer, fost mini
stru al muncii și Helga Wex. 
Din vechea echipă conducătoare 
a rămas doar Gerhard Schroder, 
fost ministru al apărării.

• ION DATCU, 
extraordinar și ple 
Și-a prezentat marți 
de acreditare ca î 
permanent al Româr 
oficiul Națiunilor Ui 
tuțiile specializate 
din Geneva.

ora 20 ; Teatrul Mic : TANGO — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : CURSA 
DE ȘOARECI — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
LA CIORBA DE POTROACE — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : BUCUREȘTI VARIETE — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
UMBRA DOCTORULUI NAGVAN 
— ora 18,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) : ELEFĂNȚELUL 
CURIOS — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30 ; (Cal Vic
toriei) : FEMEI. FEMEI. FEMEI — 
ora 19,30 ; Circul de Stat : RITMU
RILE ARENEI — ora 19,30.

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Copil cîntă șl dansează. Program

Interpretat de ansamblul folcloric 
de cîntece și dansuri „Românașul" 
al Palatului Pionierilor e 18,30 
Dropiile — film, producție a stu
dioului „Al. Sahia" o 18,45 Arte 
frumoase. înfrumusețarea raționa
lă a obiectelor de uz casnic, a lo
cului de producție și a agregatelor, 
crearea unui cadru ambiant optim 
pentru desfășurarea vieții șl pro
ducției, • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,30 Totul cîntă. Instru
mente muzicale populare • 20,00 
Tele-cinemateca : „Barbă Roșie" 
— producție a studiourilor japo
neze • 21,30 Reflector — telefoile- 
ton cotidian q 21,40 Microavan- 
premlera • 21,45 Teleglob — O- 
rele Parisului. Film de Manase 
Radnev • 22,10 Salonul literar al 
TV. Dialog cu epoca. Amfitrion : 
Șerban Cioculescu « 22,50 Tele
jurnalul de noapte o 23,00 închi
derea emisiunii.
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