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Acțiuni ferme
pentru instaurarea

Ca de fiecare dată, colecti
vul de muncă al marelui 
Combinat petrochimic Pi
tești, unul din pilonii de 
bază ai industriei noastre, 
raportează, din primele ore 
productive ale anului, im
portante succese in contul 
realizărilor celui de al doilea 

an al cincinalului. S ; ■
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disciplinei muncitorești
în Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște lucrează foarte mulți tineri, și din diverse motive sau pur și simplu *Â”S vreo justificare anume, dintre ei ne-au creat tot trecut destule probleme, inclus în această categorie pe toți cei care obișnuiesc să comită abateri de la disciplină sau nu-și îndeplinesc normele de producție. Este suficient să arăt că în fiecare zi a anului trecut în uzina noastră au lipsit nemotivat în medie cîțe 10 oameni, că un număr destul de însemnat dintre muncitorii tineri care lucrau în a- cord nu și-au îndeplinit normele. Chiar dacă s-au luat severe măsuri administrative împotriva celor care nu răspundeau pe deplin exigențelor disciplinei de uzină — la 450 dintre aceștia, li s-au desfăcut contractul de muncă pentru repetate absențe nemotivate de la serviciu — situația s-a menținut aproximativ aceeași pe tot parcursul anului trecut. A devenit evident astfel faptul că acțiunile inițiate de organizația U.T.C. în acest timp per>- tțu întărirea disciplinei nu au 'dat rezultatele scontate, că nu .- 1 găsit încă o soluție accep- t1 bilă pentru sprijinirea celor cjiire nu reușesc să îndep’i- nească normele. Noului comitet U.T.C. ales în urmă cu trei luni i-a revenit sarcina de mare răspundere de a pune capăt a- cestei situații. Cum? prin revi- talizarea unor acțiuni mai vechi, organizate pînă acum doar sporadic sau formal, prin sporirea capacității de intervenție a organizației U.T.C., o dată cu materializarea cîțorva inițiative inspirate ale uteciștilor, despre care vreau să vorbesc în continuare. Anul 1972 trebuie să marcheze deci o schimbare radicală a stilului nostru de muncă, o îmbogățire substanțială a vieții noastre de organizație. Discuțiile organizate ad-hoc vor fi încheiate de fiecare dată cu măsuri nu numai administrative ci și educative inspirate de situația dată. Fiecare utecist fruntaș va răspunde de comportarea și evoluția profesională a unui asemenea „tînăr-problemă“. în acest sens vom colabora ți cu cei. mai virstnici de la care, noi. tinerii, mai avem multe de învățat. Intenționăm ca încă în această Tună să invităm membrii de familie ai celor indis- ciplinați la o dezbatere comună pe tema disciplinei. Am constatat cu surprindere că uneori părinții nu știu că băiatul lor nu vine la uzină în fie-

fără unii anulAm

VASILE OPRESCU, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al Uzinei de utilaj petrolier 

Tîrgoviște

(Continuare în pag. a V-a)

STUDENȚII
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Proletari din toate țările, uniți-vă !

CINCINAL — ANUL DOI

ȚARAN1I COOPERATORI ȘI LUCRATORII din unitățile agricole de stat din județul Ialomița desfășoară ample lucrări pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor cu exces de umiditate. Ei au executat, pînă acum, prin acțiuni patriotice, un canal de desecare în zona Grindu-Colilia, Muntenii-Bu- zău, în lungime de 34 km, și au făcut terasamenfe în zona Co- cora-Bucu-Slobozia-Perieți, însumînd peste 127 000 mc. pămînt. O acțiune de proporții se desfășoară și in nord-vestul localității Cocora pentru evacuarea apei de pe 500 ha. Totodată, pe Valea Mataragiului, se lucrează la desecarea apei de pe o mare suprafață de teren aparținînd cooperativelor agricole de producție din comunele Radu Negru, MăgurenT, Călărașii Vechi și Cuza Vodă. De asemenea, în sistemul de irigații Moștiștea se va deschide un nou șantier în vederea redării agriculturii unor importante suprafețe de teren din raza unităților agricole din Lehliu, Dragoș-Vodă și Dor Mărunt.Asemenea lucrări de (desecări au loc și pe teritoriul comunelor Răzvani, Modela, Țăndărei, Rași, Balaciu etc., țăranii cooperatori fiind hotărîți să folosească, în acest an, la întregul potențial, cea mai mare parte din suprafețele cu exces de umiditate existente în județ.
„STARTUL“ ÎN ANUL 1972 a fost pregătit cu grijă, cu 

spirit gospodăresc pe șantierele de construcții din țară.
Un exemplu în acest sens îl dau constructorii întreprinde

rii județene de construcții-montaj Brăila, care — pentru a 
face față sarcinilor sporite care le revin în noul an — au 
organizat, pe unele șantiere, ateliere de confecționare a ele
mentelor prefabricate pentru finisaje.

Inițiativa constructorilor brăileni a început să dea roade 
chiar din primele zile ale anului 1972. Atelierele montate pe 
șantierul Viziru I au pus la dispoziția constructorilor — 
pentru necesitățile șantierului — o serie de elemente pre
fabricate pentru finisaj. Folosirea acestor elemente ridică 
gradul de industrializare a unor lucrări și elimină procesele 
umede, lucru care se bucură de aprecieri unanime, în special 
în timpul iernii. Datorită lor, într-o singură zi de muncă au 
fost executate lucrări pentru care normele prevedeau ter
mene de 2—4 zile.

ZESTREA ECONOMICA A JUDEȚULUI DOLJ s-a îmbogățit în primul an al cincinalului cu 30 de noi obiective și capacități de producție. La Uzina „Electroputere“ — Craiova, de exemplu, au fosț date în funcțiune noi spații industriale care au permis sporirea capacităților existente. La Filiași se construiește Fabrica de piese de schimb și utilaje forestiere, iar la Băilești au fosterecepționate primele spații industriale ale Fabricii de celule electrice prefabricate.Au intrat, de asemenea. în producție o fabrică profilată pentru tuburi din beton destinate lucrărilor de canalizare a localităților urbane și sectoarelor zootehnice din agricultură, spații și instalații noi. Ia ...fabrica de confecții . din -Craiova, diverse secții din industria locală etc. Acest lucru, alături de folosirea mai bună a capacităților de producție existente a contribuit la îndeplinirea integrală a sarcinilor revenite județului în 1971 la principalii indicatori ai planului în industrie.Și pentru anul în curs, Doljului i s-a repartizat un însemnat volum de investiții care se vor materializa în ridicarea a noi obiective economice și social-culturale. In industrie vor intra astfel în funcțiune ultimele capacități ale fabricii de celule electrice prefabricate de la Băilești, Fabrica de transformatoare electrice de putere mică, amplasată în orașul Filiași și vor fi începute lucrările de construcție la o nouă unitate de îngrășăminte complexe în cadrul Combinatului chimic din Craiova. In acest fel se vor crea condiții ca în. 1972, în județ să se realizeze un volum de producție cu 17 la sută mai mare față de nivelul înregistrat aici în anul de debut al actualului cincinal(Agenpres)
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obiectiv important pe agenda de lucru 
a organizațiilor U. T. C de la sate

Anul universitar 1971—1972 va fi consemnat 
în istoria învățămîntulvi superior românesc 
pentru mai deschisa sa orientare către practică 
ți producție. In repetate rînduri, în vara ți 
toamna anului trecut, secretarul general al 
Partidului Comunist Român a arătat că învăță- 
mintul superior trebuie strîns legat de viața 
practică, că studiul nu se dovedește eficient 
dacă nu este îmbinat cu o bogată ți variată 
activitate de ordin practic, că o atare organi
zare a pregătirii viitorilor specialiști va fi de

natură să scurteze perioada de adaptare a lor 
la locurile de muncă unde vor fi repartizați.

Cum s-au materializat aceste prețioase în
drumări pentru studenții Facultății de limbă și 
literatură română din cadrul Universității Bucu
rești, ce particularități îmbracă practica pe 
care o exercită ei, ce căi și mijloace se reco
mandă pentru maxima sa eficiență — iată 
obiectul discuțiilor pe care le-am purtat în 
cadrul facultății.Eugen Mari-Tovarășul lector nescu- ne-a pus în temă cu aspectele de ansamblu ale acestei deosebit de însemnate componente ale activității studențești: „Practica productivă are, după cum spune și titulatura sa, două scopuri : acela de a asigura o experiență practică studenților și acela de a fi productivă, de a realiza pentru instituția in ca-

re muncesc studenții o operație utilă. Acest al doilea scop al său, vă va fi demonstrat de studenții înșiși care au primit sarcini concrete in diferite locuri de muncă. Eu voi insista asupra primului aspect. în stabilirea locurilor de muncă am urmărit să facilităm studenților contactul direct cu procesul de editare operei literare, cunoașterea, sub

aspect tehnic, a unor profesii ce ar putea fi îmbrățișate după absolvirea facultății. Ne-am propus ca, și prin intermediul practicii, să-i formăm pe stiktenți ca viitori activiști culturali. In acest sens, planul practicii productive din timpul verii cuprinde repartizarea studenților noștri pe lingă cămine culturale, clubnri, pe lingă consiliile de e- ducație socialistă. Ei vor funcționa ca instructori culturali, vor intra in contact cu diferite medii, — vor participa efectiv la organizarea diferitelor activități culturale. Cit privește locurile de muncă din timpul anului universitar, ele au fost stabilite Ia propunerea consiliului A.S. șiIRINA GORUN
(Continuare in pag. a IV-a)
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care o cunosc de mai 
vreme, colegii, priete- 
identificat-o cu uștirin- 
tînăra din fotografie.

multă 
nii au 
ță pe
Oferim această posibilitate și
cititorilor noștri. Se numește 
ANA ATANASIU. Obiecti
vul aparatului fotografic a 
surprins-o la locul său de 
muncă — în secția de cusut 
a Fabricii de tricotaje „1 
iunie“-Timișoara. Absolventă, 
din 1965, a școlii profesio
nale, utecista Ana Atanasiu 
se dovedește o pricepută lu
crătoare, bine pregătită pro
fesional, preocupată să-și în
deplinească cu bine sarcinile 
de producție.

De cîteva zile am pășit în al doilea an al cincinalului. De cîteva zile despre sarcinile a- nului 1972 nu se mai vorbește la viitor, ele au devenit — deși este iarnă — obiectivele muncii de astăzi, de mîine, de poimîine a fiecărui tînăr cooperator, mecanizator, specialist sau lucrător în agricultura de stat. Paralel, însă, cu activitatea în zootehnie, în răsadnițele calde șl în serele legumicole, în plantațiile pomicole, la fertilizarea cîmpiilor, în atelierele de reparații a mașinilor agricole și cu preocupările vizînd întocmirea planurilor de producție, întreaga lume a satului învață. Pentru că, traducerea în fapte a amplului program de dezvoltare și intensificare a producției agricole, de edificare 
a satului reclamă oameni cu înaltă pregătire politică, științifică și tehnică, cu un larg orizont de cunoștințe generale și deprinderi practice. In acest scop — parte integrantă a complexului program de perfecționare permanentă a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii — a fost adoptat Programul privind desfășurarea acțiunilor de propagandă agricolă și de instruire profesională a țăranilor cooperatori și lucrători din unitățile agricole de stat. Asupra sarcinilor ce derivă din conținutul său pentru consiliile tineretului sătesc și organizațiile U.T.C., precum și formele și mijloacele prin care întregul tineret să fie atras la înfăptuirea acestor acțiuni profesionale am insistat într-o discuție avută cu tovarășul POPESCU, secretar al al U.T.C.— Agricultura nu se mai te practica astăzi ca în trecut, întocmai ca și alte sectoare ale economiei noastre socialiste ea progresează rapid, ceea ce impune ca țăranul — ca și muncitorul, ca și intelectualul — să învețe mereu, să fie în stare să muncească din ce în ce mai productiv. în acest sens, programul la care ne referim este un program vast care, într-o viziune largă și cuprinzătoare, prevede îmbunătățirea activității de propagare a cunoștințelor tehnico-economice în rîndurile țăranilor cooperatori, muncitorilor din unitățile agricole de stat și țărănimii din zonele ne- cooperativizate, informarea specialiștilor și a cadrelor de conducere din agricultură asupra celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Prin conținutul său vizează plurivalent munca, pregătirea profesională, competența în producție a peste un milion de tineri. Mulți dintre

tjSiì ^nbiTilr

ION POPESCU
secretar al C.C. al U.T.C.

IONC.C,poa-

aceștia se află în primul sau în al doilea an de activitate ca mecanizator 6au zootehnist, ca mo- topompist în sectorul de irigații sau ca legumicultor, adică în acel moment cînd mai mult ca oricînd se face simțită nevoia prezentării experienței acumulate de către mai virstnici, a discuțiilor asupra celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în domeniu. De aceea, înfăptuirii acestui program consiliile tineretului sătesc, comitetele tuturor organizațiilor U.T.C. de la sate trebuie să-i acorde maximă atenție.— Este de reținut faptul că în aceste forme de pregătire profesională obligatoriu vor fi cuprinși toți locuitorii satelor, iar conducerile unităților agricole, și specialiștii agronomi, mecanici agricoli și medici veterinari au răspunderi clar formulate în ce privește pregătirea lecțiilor și discuțiilor de sinteză. Atunci, în ce constă a- cel evantai de sarcini ce revin consiliilor tineretului sătesc și comitetelor U.T.C. ?_ — Explicabil, ridicarea pregătirii profesionale este în interesul fiecărui om, al fiecărei formații de muncă, al tuturor unităților agricole. Dar faptul că într-o perioadă scurtă de timp, numai trei-patru săptămîni, se

vor dezbate 12—15 teme cu participarea a sute și sute de oameni din fiecare unitate agricolă, fără îndoială va ridica multiple _ probleme. în primul rînd de înscriere și de participare. Prin dezbaterea în prima adunare generală a programului privind desfășurarea acțiunilor de propagandă agricolă și de instruire profesională — și prin discuții cu tinerii ce lucrează într-un sector de producție sau altul al unității a- gricole se va căuta lămurirea în detaliu a cerințelor politice economice și sociale ce impune această formă de pregătire intre mijloacele de primă importanță. Iar în final, toți tinerii care lucrează în agricultură să fie convinși asupra necesității de a-și însuși noi și temeinice cunoștințe profesionale, să se străduiască după aceea să le a- plice cu bune rezultate în producție. Apoi, primind sprijinul specialiștilor și tehnicienilor din unitatea agricolă respectivă, comitetele U.T.C. pot transforma acțiunile patriotice inițiate pentru perioada de iarnă — a- menajarea și semănatul in răsadnițele calde, tăierile, stropirile și fertilizarea în plantațiile pomicole, repararea mașinilor și utilajelor agricole, executarea lucrărilor pe pășuni și a amenajărilor pentru irigații și desecări etc. — în activități practice prin care să se aplice cunoștințele acumulate în săli, la dezbaterile organizate. Și, toii în acest interval de timp, comitetele organizațiilor U.T.C.Dar faptul că GH. FECIORU
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AMBIANȚA 
FESTIVĂ

de GEORGE IVAȘCU

IN LOC DE FLORI l-A DĂRUIT

I cărui final i elocvent : seama cum lucru... ce etc.

0 LUCRARE DE DIPLOMĂ

Cîteva din pie
sele — corp de
lict — în cazul 
la care se referă 
ancbeta de față

— Vacanță... fotbalistică

— Este adevărat — ne declară asistentul universitar Constantin Cernat, de la catedra de turnătorie a Institutului Politehnic din Capitală — faptul că am contribuit la conceperea lucrării de stat a studentei E. Z. scriind chiar eu anumite pasaje. Este adevărat, de asemenea, faptul că lucrul se datorează „simpatiei deosebite“ pe care i-o purtam studentei mele. Recunosc că procedînd astfel am comis o

gravă greșeală. Urmează o penibilă înșiruire de scuze și pseudojustificări, al este, poate, și mai„Nu-mi dau totuși de ați aflat acest ghinion am avut“ <— Și studentei I. B. i-ați purtat aceeași „simpatie deosebită“, tovarășe asistent, de vreme ce și într-o lucrare de-a ei ați intervenit direct, scriind chiar dv.

«numite pasaje, efectuînd diverse planșe ?— Oarecum... Eu sint, în general, foarte atașat de studentele mele... Dar să știți că în ca?ul I. B. nu a fost vorba de lucrarea de stat, ci doar de o
ANDREI BÄRSAN 
VIOREL RARA

(Continuare în pag. a V-a)

CULTURA unei epoci se manifestă în multe chipuri, ma
nifestarea însăși implicînd gradul și stilul de civilizație, cli
matul, ambianța în care e difuzat și receptat actul de cul
tură.

O cultură străveche, cu origini bimilenare, s-a manifestat 
de-a lungul veacurilor (ca atare s-a păstrat prin perpetua
rea ei în conștiințe) și se manifestă, în zilele noastre, cu un 
sentiment de regăsire și resuscitare : cea folclorică, a obi
ceiurilor cu prilejul „Sărbătorilor de Iarnă". Ca atare, între 
altele, am urmărit, în ultimele zile ale anului încheiat, ceea 
ce micul ecran al Televiziunii ne-a proiectat de la Muzeul 
Satului ca „Danț și cîntec din Moldova". Ne-am regăsit, 
astfel, ° dată mai mult pe noi înșine, întru cele ale copilă
riei și tinereții noastre, în ambianța satului răzășesc din 
Țara de Jos, cu temei de la Ștefan cel Mare, în stratificate 
— de-a lungul a zeci, sute de generații — modalități de 
expresie a unei culturi populare, de altfel încă nu îndea
juns studiate în valențele ei de tradiție pe cit de specifică, 
pe atît de universal-umanistă.

O cultură de o nouă tipologie, determinată prin chiar 
condiția de viață a omului contemporan, prin implicarea 
lui în coordonatele citadine ale stilului de viață „secol 20", 
stil care asaltează și mediul rural, este cultura de mas» 
media, facilitată de revoluționarea (adică potențarea la 
maximum) a mijloacelor de comunicație, auaio-vizuale. A- 
ceste mijloace — cuceriri ale civilizației intrate în epoca 
revoluției tehnico-științifice — determină noi și noi forme 
de manifestare a spiritului uman.

Vin ele în întîmpinarea unei necesități reale, vitale ?
întrebarea capătă, desigur, răspunsuri diferite, unele 

contradictorii, cum diferite, unele contradictorii, au de
venit și gusturile, preferințele, mâdele gustului contem
poran.

Spunem „gust", — ca să denumim, în fond, un întreg 
complex de psihologie socială, extrem de variat, ca atare

(Continuare în pag. a V-a)
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, KURT WALDHEIM, următoarea telegramă :
„ISTORIA PATRIEI DIN 
CELE MAI VECHI TiM 
PURI PÎNĂ ASTĂZI"

• CRONICI » CRONICI • CRONICI •

Am plăcerea ca. In numele guvernului român și al meu personal. să adresez. Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia preluării funcției de secretar general al Organizației Națiunilor Unite.Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră dedicată înfăptuirii țelurilor și principiilor înscrise în Carta O.N.U., cauzei nobile a dezvoltării cooperării între state, întăririi păcii și securității internaționale. *
0 delegație a 

a plecatMarți dimineața, a plecat în Liban o delegație a C.C. al P.C.R., formată din tovarășii Vasile Pat.ilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. și Vasile Marin, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al III-lea Con-

C.C. al P.C.R. 
în Libangras al Partidului Comunist Libanez.La plecare, pe aeroportul O- topeni, delegația a fost condusă de tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Savu, membru al C.C. al P.C.R.. Nicolae Iani, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Recent a apărut in librării, sub semnătura profesorului Constantin Giurescu, cunoscut istoric român și a fiului său conf. univ. Dinu C. Giurescu, lucrarea „îs; toria Patriei din cele mai vechi timpuri pină astăzi“.Volumul, apărut în condiții grafice deosebite la editura „Albatros“, pune la îndemîna marelui public o lucrare de mare acurateța științifică, scrisă atractiv și cu căldură, presărată cu legende, fragmente de cronici, epistole etc, la care se adaugă o vastă iconografie ajutătoare, in bună parte inedită. Cititorul găsește în această moașă frescă a noastre, din cele puri pînă astăzi, ceelor, ca și celor ce se pregătesc pentru examenul de bacalaureat și de admitere la facultate. li se pun la îndemină date deosebit de importante, necesare pregătirii lor. (H. LEREA).

lucrare o fru- istoriei patriei mai vechi tim- iar elevilor li-
A

Intilim prietenească la sediul 
ambasadei Republicii Populare PoloneCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Partidului Muncitoresc Polonez, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Jaromir Ochedusz- ko, a organizat, la sediul ambasadei, o întîlnire prietenească.Au participat Andrei Vela și Vasile Vlad, membri supleanți ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii ziarelor și publicațiilor centrale, ai Radiotelevi- ziunii, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, atașați de presă, ai ambasadelor unor țări socialiste, ziariști străini.Despre semnificația acestui eveniment și despre activitatea desfășurată de Partidul Muncitoresc Unit Polonez, urmașul

tradițiilor revoluționare ale mișcării muncitorești poloneze, a vorbit ambasadorul R.P. Polone la București.Vorbitorul a subliniat însemnătatea înființării Partidului Muncitoresc Polonez pentru lupta armată a poporului polonez împotriva ocupanților fasciști și pentru independența țării, rolul său în construirea noului stat polonez și în unificarea mișcării muncitorești, prin crearea în decembrie 1948 a Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care conduce de 23 de ani procesul de construcție socialistă în țara prietenă. în încheiere, ambasadorul polonez a relevat tradițiile și legăturile luptei comune a partidelor clasei muncitoare din România și Polonia.

EXPOZIȚIE 
NAȚIONALĂ

Marți după-amiază a sosit în Capitală, lordul Drumalbyn, ministru tără portofoliu, în guvernul Marii Britanii, care va face o vizită în țara noastră.Oaspetele va avea convorbiri la unele ministere în vederea dezvoltării relațiilor economice româno-britanice.Pe aeroportul Otopeni, ministrul britanic a fost întîmpinat de

Ioan Avram, ministrul industriei, construcțiilor de mașini, Nicolae Cocoș, adjunct al ministrului, Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de alte persoane oficiale.A fost prezent Denls Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București, membri ai ambasadei.

Ieri, s-a deschis cea de a treia expoziție națională columbofilă. Citeva informații ni le oferă tovarășul Petre Tănăsescu, membru în comitetul de conducere al Uniunii columbofile, președintele asociației „FAUNA“ din Municipiul București : „Sint prezentate mai mult de 350 e- xemplare, aparținind a peste 40 de rase din categoriile porumbeilor de agrement, de decor și de carne, de o foarte largă varietate. Prioritate au porumbeii autohtoni... Noutatea expoziției constă in participarea, pentru prima dată, a crescătorilor din provincie (Arad. Timișoara, Buzău. Botoșani, Ploiești ș.a.m.d.) și în existența unui ștand cu vin- zare... Pot fi admirați in expoziție reprezentanți ai raselor care au participat la expoziții si concursuri internaționale, exemplare cu mari performanțe, privind haremurile specifice. Intre aceștia sint și „jucătorii timișoreni“ care. în 1964, la Expoziția de la Budapesta au fost foarte solicitați“.Dar să lăsăm vizitatorilor plăcerea să admire „pe viu“ cele mai frumoase exemplare de porumbei. expuse pînă la data de 9 ianuarie a.c. în Pavilionul I al Expoziției Naționale. (M. N.)

In primele zile ale noului an portul Constanța a cunoscut animația obișnuită a muncii. Au fost încărcate 6 vase cu destinația Africa, Albania, Liban, Egipt, Italia ; a fost descărcat un vas sosit din R.P. Chineză • Cercetătorii și inginerii Institutului pentru chimizarea gazului metan din Mediaș au intrat in anul 1972 cu 20 de noi brevete de invenții • în prima zi de lucru a celui de al doilea an al cincinalului la Fabrica de zahăr din Buzău s-au tăiat 2 700 tone sfeclă de zahăr. In acest fel colectivul a realizat peste plan 400 tone de zahăr • In primul său revelion petrecut pe platforma cuptorului nr. 5 — Oțelăria nr. 1 Hunedoara — Alexandru Suciu și echipa în care lucrează au realizat peste plan 5 tone de oțel • Au ieșit primele pale de nun de pe coșul Termocentralei Rogojelu, lucrare la care și-au adus contribuția peste 1 500 de tineri brigadieri. Se lucrează la ultimele verificări pentru darea în funcțiune a agregatului de 2<M) MW • In județul Hunedoara au fost organizate peste 50 de „Revelioane ale tineretului“ • în localitățile Călimănești, Govora, Olănești, Brezoi și Horezu au fost deschise cluburi ale elevilor • Brigada „Argeș 27“ formată din elevii Grupului școlar țJ.M.M. din Cîmpulung, a fost distinsă cu Diploma de onoare » 
C.C. al U.T.țl. fiind deținătoarea locului I pe țară în întrecerea dintre brigăzile de muncă patriotică • La Sinnicolau Mare, în cadrul sărbătoririi majoratului, C7 de tineri au fost distinși cu diplome de onoare ale C.C. ai U.T.C. • Expoziția „Port și obiec- ►o populare", organizată la Caracal, a întrunit excelente aprecieri din partea vizitatorilor • In sala Teatrului „Fantasio“ din Constanța a avut loc deschiderea primei Sesiuni naționale de comunicări științifice ale societăților șl cercurilor științifice ale elevilor, organizată de C.C. al U.T.C. și Ministerul Invățămîn- tulul o Timp de o săptămînă în sala de spectacole a Casei de cunură a studenților din Cluj s-a desfășurat Festivalul de teatru scurt „Zaharia Bîrsan" • In orașul Bistrița s-a dat în folosință un Supermagazln, iar la Beluș a intrat in probe tehnologice noua fabrică de mobilă • La Cluj, Societatea de lectură „Gheorghe Lazăr" a elevilor Liceului pedagogic cu același nume a organizat o serbare a datinilor de iarnă, veritabilă trecere în revistă a bogăției folclorului nostru • 11 elevi de Ia Școala ge- n-raiă nr. 2 din Petroșani au fost primiți, tntr-un cadru festiv, în rîndurile organizației U.T.C. • Teatrul dramatic „Bacovia" din Bacău a primit in anul trecut 7 distincții la diferite competiții cu caracter republican (De la corespondenții noștri : DOINA MOIGRADEANU, anghel miclea, ion hanu, benone NEAGOE, ALEXANDRU VASILE, GH. VOICU, JEAN IO- NESCU, IOAN VLAD, THOMAS BREIER, COSTEA MARI- NOIU, C. RADULESCU, CORVIN ALEXE).

rrrrUNCHIUL VANIA
LA TEATRUL DE STAT DIN ARAD

Reîntîlnirea cu colectivul tea- 
Arad capătă, încă 

spectacol, semnifica- 
unor posibile regăsiri. 11 

oare pe Alexa Visa-
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LITORALUL - 
UN ȘANTIERîn plină iarnă, litoralul se pregătește pentru sezonul estival 1972. Cochetele stațiuni marine s-au transformat intr-un amplu șantier de construcții diverse : noi hoteluri, restaurante, terenuri sportive etc. Potrivit proiectelor Ministerului Turismului, in cursul acestui an urmează a fi puse la dispoziția vilegiaturiști- lor încă 5 900 locuri în hoteluri și 2 000 locuri in campinguri. De asemenea, sint prevăzute a fi terminate 8 noi restaurante, 24 de piscine cu apă marină, 10 terenuri de minigolf, 3 bowling- uri, 20 de unități comerciale amplasate pe plajă etc.
ByoovĂ J

PĂRINȚII DESPRE
VREMEA CÎND ERAU
UTECIȘTI
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400 DE ANI 
ȘCOLARI !

prima diplomă în original a Facultății de drept, programul cursurilor din primii ani de învă- țămint superior, alte documente importante. O suită de date și imagini reflectă marea înflorire pe care universitatea ieșeană a cunoscut-o în anii socialismului. Sint prezentate noile spații de învățămînt, laboratoarele, unitățile de cercetare, in care studiază in prezent peste 10 000 de stu- denți, înscriși la cursurile de zi și fără frecvență.
CONSTRUCȚII 
SOCIAL-CULTURALEstrăveche se află în urbanistică, în acest an de interes

în municipiul Suceava, sărbătorirea semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist a început, încă de acum patru luni, prin deschiderea neri despre organizației re. Elevilor frumoasa și .. ......... ..............Casei de cultură din Suceava li s-au prezentat pînă acum expuneri despre începuturile mișcării democratice și revoluționare a tineretului din România, crearea organizației revoluționare de tineret in urmă cu 50 de ani, precum și despre activitatea organizației de tineret in anii ilegalității. Dar popularizarea Istoriei U.T.C.-ului nu se lim’tează doar la expuneri. De fiecare dată au fost invitați și părinți ai elevilor, foști uteciști, unii chiar din anii ilegalității, pentru a Ie vorbi tinerilor despre felul cum se desfășura munca de organizație in perioada prezentată în expunere. La una dintre intilniri, Constantin Ștefănescu, de pildă, a evocat înființarea primei celule a tineretului comunist în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. „Prezentată in acest fel, istoria organizației noastre de tineret este urmărită cu mare interes de elevi, ne spune tovarășul Alexandru Vornicii, prim secretar al Comitetului municipal Suceava al U.T.C. Folosind aceeași modalitate, vom evoca, in lecția următoare, participarea tineretului la pregătirea și desfășurarea insurecției armate. iar celelalte vor fi dedicate altor etape ale activității organizației de tineret — pînă în zilele noastre.(I. MORARU).

unui ciclu de expu- istoria și activitatea noastre revoluționa- adunați periodic in Încăpătoare« sală a
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ȘTAND DE PROBĂLa Depoul de locomotive din Pitești, tinărul maistru Alexandru Dumitru, de la secția LDE a realizat un ștand pentru probarea vitezometrelor. Prin comparare cu un etalon, ștandul Indică unde anume există o defecțiune, iar după reparații verifică calitatea acesteia și comportarea în funcționare a vitezometrelor. Avînd în vedere faptul că vitezometrele pentru LDE sint importate, ștandul realizat de A. Dumitru permite nu numai reducerea numărului de vitezometre importate, ci și realizarea unor însemnate economii prin reducerea timpului de staționare a locomotivelor și recuperarea unor aparate considerate pină acum ea inutilizabile. (I. VOICU)

Bl

„SOLDĂȚELUL
DE PLUMB"în sala Palatului, Teatrul de stat din Galați oferă celor mai tineri spectatori bucureșteni două spectacole, joi la ora 10 dimineața și la ora 15, cu piesa „Soldățelul de plumb“ de scriitorul cehoslovac Sașa Lichy. Lumea de basm in care autorul își transpune publicul se împletește cu dorința Iui de a satiriza războiul. „De la părinții și învățătorii voștri — se adresează Lichy copiilor — știți că războiul e un lucru inspăimintător. In comedia mea am vrut să vă arăt că războiul este și un lucru nenatural și, in majoritatea cazurilor, nici necesar.“ Teatrul din Galați a realizat un speotacol vioi, din care nu lipsesc umorul, muzica, dansul, dar, mai ales, nu lipsesc înțelesurile educative. Regia e semnată de Traian Ghițescu-Ciu- rea, iar din distribuție semnalăm pe Mitică Iancu, Victor Iancu- lescu, D. Pîslaru, Anton Filip, Sorin Lepa, Stela Popescu-Teme- lie, prezenți și în fotografia noastră. (V. S.), »> Ci 0 " * '
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LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 9; 12; 15; 18; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45). Feroviar (o- 
rele 9, 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45). 
Excelsior (orele 9: 11,15; P.30; 16; 
18,30, 20.45) Melodia (orele 9;
11,15; 1330; 16; 18,30; 20,45).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15, Scala (orele 9; 11,15;

La Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, prima ctitorie de învățămînt superior din țara noastră, s-a redeschis muzeul universității, care oglindește dezvoltarea invățămintului in Moldova de-a lungul a 400 de ani (1572—1972). în sălile muzeului sint expuse, la loc de cinste, actul original al întemeierii Universității ieșene, semnat de domnitorul Al. I. Cuza și Mihail Kogălniceanu,

Orașul Tulcea — poartă a Deltei — plină dezvoltare Aici, se vor construi mai multe obiective social-cultural și gospodăresc- edilitar. Astfel, se prevede realizarea a peste 1 000 de apartamente — cu fonduri de la stat și proprietate personală '— terminarea pieței civice a orașului, darea în folosință a unui mare magazin universal, a unei școli cu 20 de săli de clasă și a unui restaurant pe faleza Dunării.Este programată, de asemenea, Începerea construcției unui spital cu 750 de paturi și policlinică, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și amenajarea unui nou complex de odihnă și recreere pentru locuitorii orașului dunărean.

trului din 
înainte de 
țiile 
vom regăsi 
rion, regizorul acelui excelent 
„Cartofi prăjiți cu orice“ de 
pe scena „Cassandrei“, pe care 
apoi îl căutasem zadarnic, pen
tru că nu avea decît să ne de
zamăgească în „Năpasta“ la Pia
tra Neamț și mai ales în „Doi 
tineri din Verona“, la Botoșani ? 
Interpretarea Larisei Stase Mu
reșan va confirma promisiunile 
acelei surprinzătoare Nore, de 
pe scena teatrului din Baia 
Mare ? Iar în ținuta și pretenți
ile spectacolului, vom putea des
cifra un efort de autodepășire 
al întregului colectiv, în care 
eventual să-l recunoaștem și pe 
Dan Alecsandrescu, ca director 
al trupei ?

La toate aceste întrebări 
spectacolul — cu toate inegali
tățile și contradicțiile lui — răs
punde totuși afirmativ, pentru 
că reușește ceea ce era mai greu 
și, anume, să regăsească, în an
samblul său, atmosfera și lumea 
lui Cehov. O lume crepusculară, 
în care avînturile au traiectoria 
zborului frînt, o lume care își 
presimte sfîrșitul și are senti
mentul sfîrșitului, ajungînd chiar 
să și-l dorească, pentru că de 
fapt nu mai știe, sau nu mai 
poate să-și dorească nimic. O 
lume a liniștii, dar a liniștii 
care scrîșnește la fiecare pas, 
dureros și obsedant, înainte de 
a deveni pentru totdeauna o 
lume a tăcerii

în excelentele decoruri sem
nate de Vittorio Uoltier — nume 
încă necunoscut, dar despre 
care, cu siguranță, se va mai 
auzi — tulburătoarea lume ce- 
hoviană își găsește un echivalent 
plastic bogat în sugestii poetice, 
traducînd deopotrivă o stare de 
spirit, o speranță stinsă ca flacă
ra unei luminări sau o îmbol
năvire a rădăcinilor sociale, ex-

plicind ratarea fiecărei existențe 
în parte. Consonantă detaliului 
plastic, indicația regizorală stă
ruie cu minuțiozitate asupra fie
cărui amănunt, punînd în va
loare cu maturitate și fantezie o 
expresie scenică de certă teatra- 
litate. Uneori, însă, se insistă 
disproporționat pe cizelarea de
taliului teatral și se pierde în 
schimb din vedere posibilitatea 
reală a actorului de a acoperi 
datele personajului, ori se negli
jează sensul integrării acestuia în 
ansamblul expresiei scenice. A- 
cest foarte talentat tînăr regizor 
Alexa Visarion nesocotește în
grijorător faptul că spectacolul, 
în afară de virtuozitatea indica
ției regizorale și originalitatea vi
ziunii de ansamblu, are nevoie, 
în primul rînd, de actori cu po
sibilități adecvate, cel puțin pen
tru majoritatea rolurilor princi
pale. Este motivul care explică 
și aici, în „Unchiul Vania“, ct- 
teva flagrante nereușite: actori
cești dar și regizorale, în măsu
ra în care acestea din urmă con
stituie evidente erori de distri
buție. Ne referim astfel la distri
buirea lui Vasile Varganici în 
profesorul Serebreacov și a lui 
Adrian Vișan în doctorul Astrov, 
personajele avînd nevoie de cu 
totul alte date actoricești — adi
că de unele reale, certe, prezente 
ca atare în spectacol, în pielea 
personajelor. Un Serebreacov 
care trece prin viață fără să pri
ceapă nimic, poate fi bine gîndit 
regizoral, dar trebuie să se pe
treacă același lucru și cu actorul 
care îl joacă. Iar un Astrov de 
o perfectă platitudine e greu de 
imaginat că ar putea intra în 
relațiile pe care le are în piesă 
cu Sonia, cu Elena Andreevria 
sau cu unchiul Vania. Și totuși, 
spectacolul rezistă. Aproape pa
radoxal, pentru că nici unul din
tre personaje nu se bucură de o 
mare creație actoricească, așa 
cum era normal să nădăjduim,

. chiar de la înscrierea piesei în

repertoriu. Sint însă și eforturi 
notabile, conducînd la interpre
tări corecte, la parțiale reușite, 
sau chiar la excelente momente 
de spectacol, îndreptățindu-ne 
să-l urmărim și în viitor pe Alexa 
Visarion cu același interes și cu 
aceeași încredere. El se dovedeș
te a fi, în străfulgerarea unor 
asemenea momente, unul dintre 
puținii noștri regizori-polemici, 
care, atunci cînd polemizează 
cu o întreagă lume, înțelege s-o 
facă și cu el însuși.

Interpretarea Larisei Stase 
Mureșan în Elena Andreevria e 
reușită, fără să depășească însă 
performanța atinsă în Nora: o 
veselie mereu puțin tristă, o ne- 
sfîrșită tandrețe în nuanțări, o 
sfîșietoare nevoie de apărare și 
mîngîiere, dar prea mult plictis 
și prea puțină lene. Ca personaj, 
Elena Andreevria riscă să se a- 
propie excesiv de Sonia, care, în 
interpretarea corectă a actriței 
Gabi Daicu, nu mai e decît o 
altă ipostază a aceluiași tip de 
feminitate.- Tot corectă, dar fără 
suficientă greutate și strălucire, 
interpretarea lui Constantin A- 
clamovici în unchiul Vania. Cu 
o justă intuiție a rolului, Gelu 
Bogdan Ipașcu rămîne totuși 
greu de crezut în Telechin, îi 
reușește numai compoziția prbj 
prietarului scăpătat Ilia Ilici, c ‘tr 
nu ajunge niciodată la tristeț a 
blîndă a „ciupitului“. Olimppi 
Didilescu în Voinițcaia și Elena 
Drăgoi în bătrîna dădacă Mari
na întregesc distribuția spectaco
lului, fără a-i adăuga importante 
note în plus.„Unchiul Vania“ de la Arad 
rămîne în amintirea noastră 
spectacolul unei superbe sceno
grafii și a unei viziuni regizora
le perfect integrate universului 
cehovian. Strălucirea actoriceas
că a unei distribuții maț bine a- 
coperite i-ar fi dat poate dreptul 
să fie unul dintre cele mai bune 
spectacole ale acestei stagiuni.

VICTOR PARHON
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ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT
UREAZĂ TUTUROR ASI6URAȚIL0R

De mai multă vreme Muzeul de Artă al R.S.R. desfășoară cu succes, în 24 de licee și școli profesionale din Capitală — un lectorat de istoria artei. Custo- zii — pe care adesea ni-i închipuim doar simpli „depozitari de prețioase date“ (și atît), sacerdoți ai artei — la această mare instituție de artă sînit factorii activi de propagandă a culturii și educației în rîndurile tineretului. Ei deschid larg, de cîteva ori pe săptămînă, amfiteatrul palatului ucenicilor de la Școala profesională Vulcan, sau „23 August", elevilor de la Liceul Lazăr sau Matei Basarab, pentru ca aceștia să cunoască de timpuriu valorile Renașterii, epoca frămîntată a pictorilor patruze- cioptiști, arta modernă sau civilizația orientului. Paralel cu aceste lecții muzeul mai organizează — în diverse localități din țară, cu precădere în județele care nu beneficiază încă de un așezămînt muzeal, cicluri de conferințe pe teme de artă. La Tîrgu Jiu, Motru. Covasna. Ba- raolt, Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Calafat, Fetești, Călărași, Roșiori, întorsura Buzăului etc. muzeografii (Marcela Săndu- lescu, Eugenia Gavrea, Maria Cătănescu, Doina Teodorescu) au vorbit la căminele culturale, în cluburi muncitorești sau case de cultură despre începuturile picturii românești, arta plastică de după 23 August, barocul spaniol, pictura flamandă sau despre a- nul internațional Dürer. Se po?te spune că Muzeul de artă al Republicii a avut prin publicul prezent la aceste inedite lecții, tot at.îția vizitatori. Rembrandt, Ti- țian, El Greco, Grigorescu, An- dreescu, Pallady ; zece mii de diapozitive au transpus pe peliculă întregul tezaur muzeal pentru cercul de istoria artei de la club sau căminul cultural...
★Șapte zile Muzeul Satului din București a fost cadrul pitoresc oare a găzduit obiceiurile și manifestările populare legate de sărbătoarea Anului Nou. Colindele din județul Suceava . (Capra, Ursul, Brezaia, Căiuții) au

fost cîntate pe „ulițele“, moldovenești ale satului muzeu ; obiceiurile din Vrancea au venit la casele din Vrancea, ș.a.m.d. Cortegiul sărbătoresc a mers cu urările și la Clubul Uzinelor „Grivița Roșie“ și la alte întreprinderi din Capitală. Manifestările populare recent organizate la Muzeul Satului s-au înscris în cadrul preocupărilor de îmbogățire și diversificare a relațiilor cu publicul ; au pus în valoare și mai pregnant tezaurul muzeal și documentar pe care îl deține „satul“ din București.
★Și Muzeul etnografic din Golești, județul Argeș și-a proous să iasă din cadrul îngust al conservării! Mai clar, organizația de partid a Muzeului a hotărît să ia parte direct la viața culturală a satelor înconjurătoare, în vechea șcpală rurală înființată de pașoptistul Dinicu Go- lescu acum 150 de ani, muzeografii organizează o serie de manifestări educative, cu caracter istoric, îndrumă și conduc societatea culturală de la Ștefă- rmsti : în mul’e rînduri locuitorii satelor din jur nu știu către ce activități culturale trebuie în primul rînd să se îndrente ; la căminul cultural sau la Muzeul etnografic: instituțiile au a- ceeasi identitate funcțională, vizează același scon fundamentai — Dronaganda culturală, o propagandă autentică a valorilor, convingătoare si eficientă în rîn- dul maselor.Iată am citat trei frumoase e- xemnle de muzee publice care (în af=>ra programului de lucru cu publicul. stabilit între orele 10—17) au trecut la acțhW directe de influențare a maselor ; Muzeul de artă »1 R.SR. are cum am văzut „filiale“ în șa-te județe din țară. Muzeul din Golești desfășoară acțiuni convergente. a’Sfuri de. sau împreună cu căminele culturale : Muzeul satului nu conservă doar case, ei adună si v’ter'f'că dp prin sate cele mai f-umo-se și autentice creații spirituala pe

t

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 19).

care le oferă unui public generos. Faptele dovedesc că aceste muzee nu mai sint simple depozitare de valori, care își așteaptă „eventualii“ vizitatori. Prin programul lor de propagare a culturii in mase, în rîndu- rile tineretului, mai cu seamă, muzeul ia parte direct la instruirea și educarea publicului, devine în esență o instituție culturală activă. între exponatul rece, zăvorit sub geamul de cristal și public s-a interpus cercetătorul, muzeograful cu priceperea și personalitatea sa. Valorile muzeale constituie doar materialul documentar care îmbogățește și ajută la reușita u- nei manifestări culturale....Se știe, avem în țară foarte multe și vom avea din ce în ce mai multe muzee, case memoriale sau biblioteci muzeu: la Constanța, Galați. Craiova, Tîrgu Mureș, Botoșani sau Alba Iulia Cînd aceste veritabile instituții de propagandă culturală vor trece la activități educative nemijlocite, părăsind (fără niciun risc), cadrul clasic de conservare, așa cum au procedat cele trei muzee mai înainte menționate ?
ION MARCOVICI

19,30; Teatrul Gluleștl : FREDDY 
— ora 19,30; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) : BU ALI — ora 
15: (Sti. Academiei) : DE CE A 
FURAT ZMEUL MINGEA — Ora 
10; Teatrul ,.Ion Vasilescu“ : ÎN- 
TR-UN CEAS BUN — ora 19,30.

13,30; 16, 18,30, 21), București (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), ” 
VOi’it (orele 9,30; 12; 15.30;
20.30) .

CHEMAREA DESTINULUI : 
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

RUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Doina (orele 16; 18,15) ; PALA
TUL DE CLEȘTAR (orele 11,30;
13.30) ; ACQPERIȘUL (ora 20.30) ; 
PROGRAM DE DESENE ANIMA
TE (orele 9—10).

DECOLAREA • rulează 
(orele 15,30; 18: 20,15), 
Sării (orele 15,30: 17,45; 20).

WATERLOO rulează la Gloria 
(orele 9,30; 12,30; 16; 19,15), Tomis 
(orele 9.30. 12.30 16; 19,30).

LUMEA COMICĂ A LUI HA- 
ROLD LOYD : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 — în continua
re) ; PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE (ora 20,15).

NU TE ÎNTOARCE : rulează Ia 
Lumina (orele 9—19,45 în conti-

Fa- 
18;

ru

la Arta 
Drumul

nuare).
SORGUL ROȘU : rulează 

Grivița (orele 9,30; 12; 15.30; 
20.30).

OLIVER ■ rulează la Bucegi 
rele 15,30; 19) . Gluleștl 
15,30; 19).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18.15; 20.30). Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

GARA BIELORUSA : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45;

FRAȚII ............................
(orele 16; 18;

PĂDUREA 
rulează ia 
18; 20,15).

TRENUL: 
(orele 9,30;
Modern (orele 9; 11,45: 14.30; 17,15; 
20).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Popula, (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Lira 
(orele 15,30. 19). Laromet (orele

la 
18;

„ (O’ (orele

. !0). 
rulează la Unirea 
20).

DE MESTECENI : 
Buzești (orele 15,30;

rulează Ia Aurora
12; 15; 17,45. 20.15),

15,30: 18.30).
MIHAIL STROGOFF : rulează 

la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Ferentari (orele 15.30; 
17.45: 201 Munca (orele 16; 18; 20).

POVESTE SlNGEROASA : ru
lează la Vltan (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 18; 19,15).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETR7CH 
(orele 15,30;

FLOAREA
ză Ia Pacea ,. ...

DUPĂ VULPE : rulează
Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15).

TICK.-------- -------- ‘ "
Cosmos

DUEL
Rahova

CASTANELE SINT BUNE • ru
lează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).
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rulează la Moșilor 
18; 20.15).
DE CACTUS : rulea- 
(orele 15.45; 18; 20). 

VULPE : la

TICK. TICK : rulează 
(orele 15.30: 18: 20,15).

STRANIU : rulează 
(orele 15,30; 18; 20,15),

la

la

Opera Română : CHOPINIANA; 
GISELLE — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30; Teatrul Național „Ion Luca 
Caragiale“ (Sala Comedia) : 
TAKE, IANCHE ȘI CADIR — ora 
20; (Sala Studio) : JOCUL DE-A 
VACANȚA — ora 20 ; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
OMUL CARE... (cedat) — ora 10; 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SUS PE ACOPERIȘ...
IN SAC — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRIND-
BERG — ora 20 ; (Sala Studio) : 
MINCINOSUL — ora 20; Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GENE
RAL — ora 20 ; Teatrul Mic : 
BALTAGUL — ora 16 ; ZADAR
NICE JOCURI DE IUBIRE — ora 
20 ; Teatrul „C. Tănase” (Sala 
Savoy) : P’MBII’.CA — ora 19,30; 
(CaL Victoriei) : GROAPA — ora

15.45—17.05 Matineu de vacanță. 
Film artistic pentru tineret și co
pii : „Căpitan la 15 ani“ — ecra
nizare după romanul lut .Tules 
Verne. 18,00 Muzică populară eu 
Maria Schlpor și Matei Constan
tin. 18,20 Mult e dulce ți fru
moasă.... 18,35 Timp ți anotimp 
în agricultură. 18.55 Gala Inter- 
preților : Emilia Petrescu. 19,10 
Tragerea pronoexpres. 19,20 1001 de 
seri — „La circ”. 10.30 Telejurna
lul de seară. 20,10 Avanpremieră. 
20,15 Teleclnemateca: Zboară co
corii". 22,00 Artiști ai jazz-ului ; 
Duke Eljngton. 22,30 Teleglob: Ni
geria. Reportaj filmat de Iile 
Ciurăscu. Tiberiu Tomcsany ți 
Sergiu Stejar. 22,50 Telejurnalul 
de noapte.
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L
privind gospodărirea

E
apelor

PROIECT

inA Republica Socialistă România
Comitetul Executiv al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român a hotărît ca pro
iectul de lege privind gospodărirea apelor în 
Republica Socialistă România să fie supus 
dezbaterii publice pentru a da posibilitatea 
comitetelor executive ale consiliilor populare, 
cadrelor din economie, specialiștilor, tuturor

oamenilor muncii să-și aducă contribuția la 
definitivarea acestei legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în le
gătura cu acest proiect de lege vor fi înain
tate consiliilor populare județene, Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, precum și presei centrale și locale.

Tn scopul conservării resurselor de apă ale țării, gospodă
ririi lor raționale, protecției calității apelor și apărării popu
lației și a bunurilor împotriva acțiunii distructive a apelor, 
Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege :

CAPITOLUL I

Dispoziții generaleART. 1. — în Republica Socialistă România, gospodărirea apelor constituie o problemă de stat.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, prin Consiliul Național al Apelor, înfăptuiește politica partidului și statului cu privire la buna gospodărire a apelor și asigurarea surselor de apă pentru necesitățile întregii economii naționale și ale populației, coordonează, îndrumă și controlează folosirea și protecția calității surselor de apă.Amenajarea apelor, conserva- rea și folosirea lor rațională, prowția calității împotriva poluări prevenirea și apărarea împtriva acțiunii distructive a apelor sint sarcini Ia a căror înfăptuire trebuie să participe, conform legii, toate organele și organizațiile de stat, organizațiile cooperatiste, alte organizații obștești și toți locuitorii țării.ART. 2. — Sint supuse prevederilor prezentei legi :a) apele de suprafață : cursurile de apă naturală și artificiale, lacurile naturale și artificiale, bălțile ;b) apele subterane, inclusiv izvoarele ;. c) apele maritime interioare;d) marea teritorială.Sint de asemenea supuse prevederilor prezentei legi albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, malurile, faleza, plaja mării, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale, precum și lucrările ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele prin care, dippct sau indirect, se produS modificări definitive sau temporare în regimul de scurgere sau, în calitatea apelor.Apele ce formează sau traversează frontiera de stat sînt supuse dispozițiilor prezentei legi, în măsura în care prin convenții internaționale la care Republica Socialistă România este parte, nu se prevede altfel.ART. 3. — Prin gospodărirea apelor, în sensul prezentei legi, se înțelege totalitatea măsurilor și lucrărilor menite să asigure în mod unitar regimul apelor cel mai corespunzător intereselor generale, în vederea prevenirii și combaterii acțiunii distructive a apelor, folosirii lor raționale pentru satisfacerea nevoilor so- cial-economice și protejării lor împotriva epuizării și poluării.ART. 4. — Tn vederea coordonării activității de gospodărire a apelor, pentru amenajarea complexă și valorificarea optimă a resurselor de apă, pentru protecția acestora împotriva poluării, precum și pentru prevenirea acțiunii distructive a apelor, Consiliul Național al A- pelor asigură întocmirea, în colaborare cu ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, interesate, a planurilor de amenajare ale bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România.Planurile de amenajare evidențiază situația cantitativă si calitativă a resurselor de apă, 
pe bazine hidrografice, stabilesc excedentul și deficitul de apă în raport cu nevoile dezvoltării social-economice și indică măsurile cadru cele mai potrivite din punct, de vedere tehnic și e- conomic pentru soluționarea, pe etape, a problemelor de gospodărire a apelor, în cadrul amenajării de perspectivă a bazinelor hidrografice.Planurile de amenajare sau, cind este cazul, numai schemele hidrotehnice de amenajare complexă, se reactualizează periodic, corespunzător etapelor de dezvoltare ale economiei naționale.ART. 5. — Gospodărirea apelor se face planificat.Propunerile de plan pentru lucrările de punere în valoare complexă a surselor de apă și pentru lucrările complexe de a- părare împotriva acțiunii dis- structive a apelor se fac de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor, care, prin Consiliul Național al Apelor, centralizează cererile de ană si propunerile pentru lucrări de apărare ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului Bucureșt’ si le corelează, stabilind lucrările cele mai eficiente din punct de vedere al folosirii complexe șl încadrării acestora în perspectiva gospodăririi apelor.Pentru lucrările ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele și care modifică regimul de scurgere sau calitatea acestora, altele decît cele prevăzute ia alineatul precedent, propunerile de plan se fac de ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, cu acordul Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.ART. 6. — Apele și lucrările de gospodărire a apelor — noduri hidrotehnice, acumulări, 

derivații, prize importante — se vor folosi complex, în scopul satisfacerii cu aceeași cantitate de apă și prin aceeași lucrare a unui număr cît mai mare de cerințe și pentru coordonarea folosirii apelor cu măsurile de combatere a efectului lor distructiv și cu măsurile de protecție a resurselor de apă împotriva epuizării și poluării.
CAPITOLUL II

Prevenirea 
și combaterea acțiunii, 

distructive a apelor

Secțiunea I

Măsuri generale privind 
apărarea împotriva 
acțiunii distructive 

a apelorART. 7. — în vederea prevenirii și combaterii acțiunii distructive a apelor, prin planul și bugetul de stat, se asigură mijloacele necesare pentru construirea principalelor lucrări de regularizare a cursurilor de apă, acumulări, apărări de maluri, îndiguiri, corectări de torenți, desecări, asanări, împăduriri de terenuri degradate, prevenirea și combaterea eroziunii solului, precum și pentru activitatea de prognoză hidrometeorologică și de avertizare asupra pericolului de inundații.In zonele expuse acțiunii distructive a apelor, organizațiile socialiste, celelalte .persoane, ju- -'ridică? ptecum’:și persodnele fi- ' zice sînt obligate să ia măsurile ■și să execute lucrările necesare pentru apărarea bunurilor pe care le au în proprietate, administrare directă sau folosință.
Secțiunea a ll-a

Scurgerea apelorART. 8. — Apele trebuie lăsate să se scurgă conform cursului natural, deținătorii terenurilor din aval fiind obligați a primi apele ce curg în mod natural de pe terenurile situate în amonte.Lucrările de ba ire sau traversare a cursur. ar de apă, digurile, podurile, drumurile, căile ferate, canalele și orice alte lucrări care pot constitui obstacole în scurgerea naturală a apelor vor fi astfel executate îneît să nu se înrăutățească condițiile de scurgere.ART. 9. — Lucrările sau orice alte măsuri prin care se modifică regimul de scurgere a apelor pot fi executate numai cu avizul organelor de gospodărire a apelor, dat asupra documentației tehnice, în conformitate cu prevederile legii. Pentru lucrările și măsurile care modifică șenalul apelor pe care se face navigație sau gabaritele de navigație, este necesar și avizul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.ART. 10. — Ceî ce schimbă fără avizul organelor de gospodărire a apelor regimul de scurgere a apelor și prin aceasta cauzează sau ar putea să cauzeze pagube vor fi obligați de Consiliul Național al Apelor să restabilească situația inițială, în caz de refuz, Consiliul Național al Apelor va dispune desființarea lucrărilor executate cu încălcarea prevederilor prezentei legi, sau executarea lucrărilor suplimentare ce se impun, pe cheltuiala celor vino- vați.
Secțiunea a lll-a

Protecția albiilor, 
malurilor și lucrărilor 

de apărareART. 11. — Albia este partea din valea naturală prin care se scurg apele ce se colectează din bazinele hidrografice.Albia prin care se scurg apele Ia niveluri mici și mijlocii constituie albia minoră, iar suprafețele de teren peste care se revarsă apele la niveluri mari oonstituie albia majoră.Delimitarea albiilor se face de organele de gospodărire a apelor, cu consultarea organelor de cadastru funciar și a deținătorilor cu orice titlu a terenurilor riverane.ART. 12. — Albiile minore ale cursurilor de apă și cuvetele lacurilor sau bălților în starea lor naturală, precum și fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale sînt în administrarea directă a organelor de gospodărire a apelor. Cuvetele lacurilor sau bălților în starea lor naturală, aflate pe terenurile aparținînd organizațiilor socialiste, altor persoane juridice sau persoanelor fizice, se administrează de acestea, potrivit indicațiilor organelor de gospodărire a apelor.ART. 13. — Terenurile care alcătuiesc albiile majore ale 

cursurilor de apă sau formează zone inundabile ale lacurilor și bălților se folosesc de cei ce Ie au în proprietate, administrare directă sau folosință, cu respectarea prevederilor prezentei legi.ART. 14. — Riveranii și beneficiarii folosințelor de apă sînt datori să participe la executarea lucrărilor de întreținere a albiei pe porțiunea pe care sînt riverani sau beneficiari de folosință, pentru a împiedica erodarea, prăbușirea malurilor ori împotmolirea albiei din cauza vegetației dăunătoare sau altor obstacole care ar stingheri scurgerea normală a apei.Organele de gospodărire a a- pelor coordonează îndeplinirea de către riverani și beneficiarii de folosință a obligației ce le revine, potrivit prevederilor alineatului precedent, stabilind sarcinile și contribuția fiecăruia din ei și acordînd, la nevoie, asistența tehnică de specialitate.In cazul în care albiile sînt amenajate prin construcții, tera- samente sau alte lucrări, întreținerea, repararea și refacerea a- cestor lucrări, precum și întreținerea albiilor pe zona amenajată, revine celor ce au în administrare directă sau în folosință lucrările respective.Lucrările de întreținere a albiei minore și a malurilor in lo- . calitățile riverane cursurilor de apă, în zonele neamenajate, se asigură de organele de gospo- . dărire a apelor. La aceste lucrări se poate folosi și contribuția bănească și în muncă a locuitorilor din aceste localități, in conformitate cu dispozițiile Legii organizării contribuției bănești și în muncă pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc.ART. 15. — Depozitarea de materiale de orice fel, în albiile apelor, nu este permisă decît cu aprobarea organelor de gospodărire a apelor, dată cu acordul deținătorului de teren.ART. 16. — Este interzisăplantarea sau tăierea arborilor și arbuștilor de pe terenurile ce nu fac parte din fondul forestier, situ'ate în albiile apelor, fără aprobarea organelor de gospodărire a apelor, dată cu consultarea organelor silvice.Pentru terenurile ce constituie fond forestier, situate în albiile apelor, tăierile de arbori și împăduririle se vor face pe baza planurilor cuprinse în amenaja- mentele silvice avizate de organele de gospodărire a apelor.în zonele în care se află poduri, podețe sau alte lucrări de artă ori plantații de protecție a terasamentelor căilor de comunicație, aprobarea prevăzută la alineatul precedent se va elibera și cu consultarea organelor care au în administrare directă sau în folosință aceste lucrări, iar în zonele în care se face navigație și cu acordul organelor competente ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.în zonele declarate parcuri naționale sau rezervații naturale, aprobarea se va da și cu acordul Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii.La cererea organelor de gospodărire a apelor, iar pentru a- pele navigabile și a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, deținătorii de terenuri sint obligați să facă plantări sau defrișări în albii, dacă interesele apărării malurilor, asigurării scurgerii nestingherite a apelor, folosirii apelor sau navigației, impune aceasta, cu respectarea prevederilor legale.ART. 17. — Exploatarea nisipului, pietrișului, pietrei de rîu, argilelor, marnelor și altor materiale din albiile sau din malurile cursurilor de apă, lacurilor sau mării este-permisă numai pe baza și în condițiile autorizației eliberată de oficiile județene de gospodărire a apelor.In cazul în care exploatarea afectează baraje, căi de comunicație, poduri și alte lucrări de artă, pentru obținerea autorizației este necesar și acordul a- celor care au în administrarea directă sau în folosință acele baraje, căi de comunicație, poduri sau alte lucrări de artă.Se exceptează de la prevederile acestui articol extragerile de balast sau nisip efectuate de către organele Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor pe cursurile de apă navigabile, în scopul întreținerii șe- nalului navigabil, precum și extragerile efectuate în scopul întreținerii șenalului navigabil al canalelor din Delta Dunării, de către unitățile de exploatare a stufului.Sint, de asemenea, exceptate de la prevederile acestui articol, extragerile de materiale din albii in cantități mici pentru trebuințele gospodăriilor aparținînd persoanelor fizice. Aceste extrageri se pot face numai la o distanță de minimum 200 m de posturile hidrometrice sau de alte lucrări hidrotehnice și cu aprobarea comitetului executiv al consiliului popular pe a cărui rază teritorială se face extragerea care, în funcție de condițiile locale, va stabili de la caz la caz aceste cantități, astfel îneît să nu se provoace degradări ale albiilor și malurilor.Extragerile de materiale din albii în cantități pînă la 1000 m.c. pe an, necesare întreținerii drumurilor publice, se pot autoriza global la începutul anului, pe baza listei de amplasamente prezentată de beneficiar.ART. 18. — In vederea îmbunătățirii regimului de scurgere a apelor, modul de amenajare și 

exploatare a terenurilor expuse degradării sub influența a- pelor, se stabilește, după caz, de organele, agricole, silvice sau piscicole cu acordul organelor de gospodărire a apelor și a comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, iar pe cursurile de apă navigabile și cu acordul organelor Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.ART. 19. — Pentru ca apele să nu fie lipsite de protecția pe care le-o asigură pădurile și pentru îmbunătățirea regimului de scurgere a apelor, în pădurile din zonele de deal și munte, se vor. limita tăierile de arbori, la nivelul prevăzut în amenaja- mentele silvice, iar suprafața parchetului ce se va tăia ras, nu va depăși 10 hectare.Planurile de împădurire și de amplasare a masei lemnoase de exploatat, precum și planurile de lucrări pentru combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti și de stingere a torenților, pe bazine hidrografice, vor fi avizate de organele de gospodărire a apelor.în bazinele hidrografice în care există sau sînt prevăzute a se realiza diguri, canale, baraje și lacuri de acumulare organele interesate vor lua măsuri de protecție a acestora, prin lucrări de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apei pe versanțl și de amenajări silvice în bazine, precum și prin aplicarea unor reguli speciale de întreținere a lucrărilor executate și de exploatare a fondului forestier.ART. 20. — In scopul protejării lacurilor de acumulare, barajelor, digurilor, canalelor sau altor lucrări de acest fel, în jurul sau în lungul lor, vor fi prevăzute zone de protecție.Mărimea zonelor de protecție și modul de folosire a terenurilor din aceste zone se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.ART. 21. — Terenurile situate în zona dig-mal vor putea fi folosite numai în condițiile compatibile cu interesele apărării împotriva acțiunii distructive a apelor, stabilite de organele de gospodărire a apelor de acord cu ceî ce au în exploatare și întreținere digurile.ART. 22. — La cererea anga- jaților organelor de gospodărire a apelor, deținătorii terenurilor riverane sînt obligați să permită :a) trecerea sau circulația an- gajaților organelor de gospodărire a apelor, în scopul îndeplinirii îndatoririlor ce revin acestor organe ;b) efectuarea în albie și pe maluri — de studii și măsurători privind regimul apelor, precum și întreținerea instalațiilor destinate acestor activități ;c) transportul și depozitarea materialelor și utilajelor pentru acțiuni de asigurare a scurgerii apelor și de apărare împotriva acțiunii distructive a acestora, precum și executarea de lucrări de intervenție în acest scop.Dacă accesul la ape al anga- jaților organelor de gospodărire a apelor, in scopurile prevăzute la acest articol, nu se poate face decît prin terenuri agricole și forestiere sau prin terenuri a- parținînd Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne sau Consiliului Securității Statului, căile de acces se vor stabili de acord cu organele care au în administrare, folosință sau proprietate aceste terenuri. In cazul terenurilor a- gricole sau forestiere la stabilirea căilor de acces se va obține și acordul comitetului executiv al consiliului popular municipal, orășenesc sau comunal, după caz. Pentru daunele cauzate culturilor, deținătorii terenurilor vor fi despăgubiți conform normelor legale.ART. 23. — în scopul protecției digurilor, barajelor și altor lucrări de apărare împotriva acțiunii distructive a apelor, este interzis, fără autorizația organelor de gospodărire a apelor :a) a extrage pămînt sau alte materiale din diguri, baraje sau din alte lucrări de apărare, precum și din zonele de protecție ale acestora ;b) a planta pomi și arbori de orice fel pe diguri, baraje și pe alte lucrări de apărare ;c) a circula cu vehicule sau a trece cu animale pe diguri sau baraje, în afară de cazul cind acestea sint carosabile sau trecerea se face prin locuri anume destinate acestui scop ;d) a lăsa animale să pască pe diguri sau pe baraje, pe maluri sau în albii, în zonele în care sint executate lucrări, precum și în perimetrele de protecție ale acestora.
Secțiunea a IV-a

Organizarea apărării 
împotriva inundațiilor 

și ghețurilorART. 24. — Apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor constituie o sarcină permanentă pentru toate organele și organizațiile de stat, celelalte organizații socialiste, precum și o îndatorire pentru toți locuitorii țării,ART. 25. — îndrumarea, coordonarea și controlul măsurilor de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România, se face de Consiliul Național al Apelor, prin Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor și altor organe centrale interesate.Pe teritoriul fiecărui județ și al municipiului București, acțiunea de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor este coordonată și controlată de comitetele executive ale consiliilor 

populare, prin comisii județene, municipale, orășenești sau comunale de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor.în cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale, precum și la unitățile care pot fi afectate de inundații, se constituie comandamente de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor.Componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a. comisiilor și comandamentelor de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor se stabilesc prin Regulamentul de a- părare împotriva inundațiilor și ghețurilor, care se aprobă prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.ART. 26. — Apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor se desfășoară pe bază de planuri de apărare ce se întocmesc pentru fiecare județ, municipiu, oraș și comună, de comitetul executiv al consiliului popular local, cu asistența tehnică a oficiului județean de gospodărire a apelor, iar pentru fiecare obiectiv de apărat, de cei ce au în administrare directă sau în folosință a- cele obiective. Conținutul cadru al planurilor de apărare se stabilește în Regulamentul de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor.ART. 27. — In perioadele de ape mari, spre a se evita producerea de calamități, la propunerea comisiilor județene de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor poate dispune inundarea dirijată a unor incinte dinainte stabilite prin planurile de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor sau să introducă restricții în funcționarea sistemelor de evacuare a apelor, deținătorii terenurilor riverane fiind obligați să permită reținerea provizorie a a- pelor pe terenurile lor.Despăgubirea celor dăunați prin reținerea provizorie a a- pelor sau prin inundarea terenurilor în mod dirijat, se a- probă, în raport de paguba cauzată, prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, la propunerea și pe baza documentațiilor întocmite în acest scop de comitetele executive ale consiliilor poulare județene sau al municipiului București, cu avizul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.ART. 28. — Tn cazuri deosebite ' la acțiunea de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor participă și forțele armate ale Republicii Socialiste România. Intervenția forțelor armate se face prin unitățile militare din zonă, pe baza dispozițiilor date, după caz, de Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne sau Consiliul Securității Statului.ART. 29. — Organizațiile socialiste sînt obligate să asigure întreținerea corespunzătoare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, la obiectivele expuse inundațiilor, aflate în administrarea sau în folosința lor și să le înzestreze cu unelte, materiale și utilaje, conform normativelor în vigoare.ART. 30. — în caz de pericol de inundații sau a altor calamități produse de ape. deținătorii terenurilor riverane sînt obligați să permită folosirea pămîntului, nisipului, pietrișului, pietrei și a altor materiale din albii, os- troave și malurile apelor, în vederea executării lucrărilor urgente de apărare împotriva acțiunii distructive a apelor.In cazul terenurilor din fondul forestier cu vegetație lém- noasă, terenurilor cu construcții, zonelor portuare, curților, instalațiilor subterane, precum și în cazul terenurilor aflate în administrarea Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, dispozițiile a- lineatului precedent se aplică numai cu acordul deținătorilor.ART. 31. — în perioadele de ape mari, pentru prevenirea sau combaterea calamităților provocate de acestea, toți locuitorii apți de muncă sînt obligați ca, la cererea organelor locale ale administrației de stat, să participe la acțiunea de apărare organizată de acestea. De asemenea, în același scop organizațiile socialiste, celelalte persoane juridice și persoanele fizice sint obligate, la cererea acelorași organe, să pună la dispoziție materialele, uneltele, mijloacele de transport și utilajele ce le dețin, pentru a fi folosite la acțiunea de apărare, în condițiile prevăzute de lege.
CAPITOLUL III

Folosirea apelor •ART. 32. — Apele vor fi gospodărite astfel îneît să se asigure folosirea lor rațională și complexă, pentru satisfacerea cerințelor de apă. actuale și de perspectivă, ale populației și economiei.ART. 33. — Cerințele noi de apă se satisfac din resursele de apă disponibile. în ordinea importanței social-economice a folosințelor, stabilită prin prezenta lege sau alte acte normative.Satisfacerea cerințelor de apă pentru populație primează față de orice altă folosință.Au prioritate, de asemenea, alimentarea cu apă a unităților de deservire a populației și a sectorului zootehnic.în caz că. într-o anumită zonă, nu există resurse de apă disponibile și apar cerințe de apă justificate. care au prioritate din punct de vedere socîal-econo- mic, acestea pot fi satisfăcute din resursele de apă repartizate anterior altor folosințe.în acest caz, organele de gospodărire a apelor vor stabili 

noului beneficiar al folosinței de apă, prin avizul dat în conformitate cu art. 59, lucrările sau măsurile pe care acesta trebuie sâ le realizeze pentru a se asigura funcționarea in continuare a folosințelor de apă limitate.ART. 34. — Apele subterane, inclusiv izvoarele, sint destinate în primul rînd alimentării cu apă potabilă a populației și nu pot fi folosite în alte scopuri, cu excepția stingerii incendiilor, decît în cazul în care cerințele de alimentare cu apă a populației nu sînt afectate.ART. 35. — Apa potabilă din rețeaua de alimentare cu apă a centrelor populate este destinată satisfacerii cerințelor populației și activităților social-economice, care nu pot fi lipsite de apă potabilă.Această apă poate fi destinată și altor folosințe, numai dacă s-a asigurat satisfacerea cerințelor prevăzute la alineatul precedent și numai cu condiția ca noile folosințe să poată fi limitate sau desființate, în cazul cind se ivesc cerințe noi pentru alimentarea cu apă a populației.ART. 36. — Organizațiile care folosesc apa sînt obligate să a- dopte tehnologii de producție bazate pe consumuri de apă cît mai mici și să economisească, apa prin recirculare sau folosire repetată. Consiliul Național al Apelor stabilește. în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, norme cu privire la consumurile de apă și urmărește aplicarea lor.ART. 37. — Deținătorii de terenuri pot folosi liber, pentru trebuințele lor, apele care cad și se adună în mod natural din ploi și zăpezi pe aceste terenuri.Apele de suprafață și subterane pot fi folosite liber, de oricine, pentru băut, adăpat, spălat. îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a calității apelor, dacă pentru aceasta nu se folosesc nici un fel de instalații sau se folosesc instalații de mică capacitate destinate exclusiv satisfacerii necesităților gospodăriei proprii.ART. 38. — Folosirea apelor de suprafață și subterane, pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigații, piscicul- tură. stuficultură, plutărît, flo- taj, agrement, producerea de e- nergie sau în orice alte scopuri, în afara celor prevăzute Ia art. 37, este permisă numai pe baza și în condițiile autorizației eliberate de oficiile județene de gospodărire a apelor.ART. 39. — Dacă din cauze naturale sau alte cauze obiective. resursele de ană se micșorează’astfel îneît debitele de apă autorizate nu- pot fi asigurate în întregime tuturor folosințelor, organele de gospodărire a apelor pot aplica restricții temporare în consumul de apă.Restricțiile se aplică, în funcție de importanta social-econo- mică a folosințelor, pe bază de planuri întocmite de organele de gospodărire a apelor, în colaborare cu beneficiarii folosințelor de apă. aprobate de comitetele executive ale consiliilor populare județene.La aplicarea restricțiilor se va acorda prioritate satisfacerii a- limentării cu apă a populației, unităților de deservire a populației, sectorului zootehnic și a- sigurării rezervei de apă pentru stingerea incendiilor. La unitățile piscicole amenajate, restricțiile nu vor depăși limita critică de viețuire a peștelui.ART. 40 — Navigația, pescuitul, folosirea apelor minerale și termale, precum și exploatarea stufului în Delta Dunării sînt reglementate prin norme speciale. Lucrările ce se execută în aceste scopuri, dacă modifică regimul de scurgere sau calitatea apelor, sînt supuse prevederilor prezentei legi.Navigația, plutăritul, flotajul si pescuitul vor fi efectuate astfel îneît să nu se producă stricăciuni malurilor și albiilor, construcțiilor și instalațiilor din albii, monumentelor naturii și să nu se stînjenească folosirea apei de către alți îndreptățiți.ART. 41. — Gospodărirea a- pelor subterane de sub straturile freatice se face pe baza resurselor de apă confirmate de Comisia republicană de rezerve geologice.ART. 42. — Pentru odihna și recreerea oamenilor și valorificarea frumuseților naturii, organele centrale și locale ale administrației de stat. în colaborare cu Ministerul Turismului și alte organe interesate, se îngrijesc de studierea și amenajarea de-a lungul cursurilor de apă sau în jurul lacurilor a unor zone turistice și de agrement.
CAPITOLUL IV

Protecția 
calității apelorART. 43. — Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale ale administrației de stat, organizațiile socialiste, alte persoane juridice, precum și toți locuitorii țării, au datoria de a proteja apele împotriva poluării, astfel ca acestea să poată fi folosite în scopurile pentru care sînt necesare populației, economiei și pentru ocrotirea vieții acvatice.ART. 44. — Prin poluarea a- pelor se înțelege alterarea caracteristicilor naturale — fizice, chimice, biologice sau bacteriologice — ale apelor, în urma căreia acestea devin dăunătoare sănătății populației, animalelor și vegetației sau necorespunzătoare folosirii potrivit destinației lorART. 45. — Evacuarea apelor uzate ori aruncarea sau injectarea, în orice mod, de materii care pot produce poluarea apelor de suprafață sau subterane 

nu este permisă decît pe baza și în condițiile autorizației eliberate de oficiile județene de gospodărire a apelor.Evacuarea și injectarea de ape uzate sau alte materii în orizonturile acvifere subterane, situate sub stratul freatic, se face și cu avizul Departamentului geo~ logiei din Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.ART. 46. — Ape uzate, în înțelesul prezentei legi, sînt apele care se scurg după ce au făcut obiectul unei folosiri, cum sînt apele utilizate în așezări omenești, spitale, sanatorii, fabrici, uzine, mine, schele, ferme zootehnice, depozite, scurgerile de la nave și ambarcațiuni precum și scurgerile de ape din precipitații sau din alte surse care s-au încărcat cu substanțe străine provenite de la aceste folosințe.Apele care în urma folosirii devin radioactive sau își măresc nivelul de radioactivitate naturală se consideră de asemenea ape uzate.ART. 47. — Folosirea, transportul, manipularea și depozitarea de materiale ori alte substanțe, pe ape, în zonele din jurul apelor și în orice alt loc din care aceste materiale ori substanțe ar putea ajunge în apele de suprafață sau subterane, se va face în astfel de condiții îneît să nu se producă poluarea a- pelor.ART. 48. — Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru construirea de stații și instalații de epurare la unitățile de sub îndrumarea și controlul lor care evacuează ape uzate cu un conținut ce depășește limitele stabilite de organele de gospodărire a apelor. Pentru apele uzate radioactive, aceste limite se stabilesc în colaborare cu organele centrale de stat competente.Obligația prevăzută la alineatul precedent se referă și la completarea sau extinderea stațiilor și instalațiilor de epurare existente, pe măsură ce capacitatea acestora devine insuficientă.Unitățile care evacuează ape uzate în rețelele de canalizare ale centrelor populate sau ale altor beneficiari sînt obligate să respecte condițiile de calitate impuse de organele de exploatare ale acestor rețele, conform normativelor în vigoare din a- cest domeniu, asigurînd, atunci cînd este cazul, epurarea apelor uzate la locul de producție, pînă la nivelul necesar.ART. 49. •— Este interzisă darea în exploatare de noi unități sau extinderi de unități existente care prin activitatea lor pot constituj surse de poluare a a- pelor, fără stații și instalații de epurare, ori fără alte lucrări sau măsuri de protecție a calității apelor, prevăzute în avizul de gospodărire a apelor. Prin acest aviz, pe lîngă condițiile de epurare a apelor uzate, organele de gospodărire a, apelor pot impune unităților industriale, care se alimentează cu apă din surse de suprafață, să evacueze apele epurate în a- monte de propria lor captare, ca o măsură de siguranță suplimentară de protecție a calității apelor.ART. 50. — Organizațiile care posedă stații sau instalații de e- purare a apelor sînt obligate să le exploateze la capacitatea necesară asigurării calității apelor împotriva poluării și să le întrețină în bune condiții, în conformitate cu normele tehnice de epurare și cu prevederile autorizației eliberate de organele de gospodărire a apelor.ART. 51. — La stabilirea sau schimbarea procedeelor tehnologice, unitățile care evacuează ape uzate vor lua măsuri pentru reducerea în cît mai mare măsură a volumului de ane u- zate, micșorarea nocivității a- cestor ape, recuperarea materialelor valoroase și epurarea apelor uzate evacuate, pînă la limitele stabilite de organele de gospodărire a apelor.ART. 52. — în caz de poluare gravă a apelor, precum și în cazul existenței unui pericol de poluare gravă care amenință sănătatea populației sau poate produce nagube însemnate economiei. Consiliul Național al A- nelor poate dispune oprirea funcționării unității sau instalației care provoacă poluarea apei, pînă la înlăturare^ cauzelor, cu încunostiințarea prealabilă a organului central sau a comitetului executiv al consiliului popular județean ori al municipiului București. în subordinea căruia se află unitatea sau instalația în cauză.ART. 53. — Pentru asigurarea calității apei potabile, Ministerul Sănătății stabilește condițiile de potabilitate a apei, măsurile sanitare necesare la instalațiile de alimentare cu apă și la punct- tele de consum și asigură controlul asupra acestora.în vederea protejării surselor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, se instituie în jurul acestora zone de protecție sanitară în care, pe lîngă măsurile prevăzute în acest capitol, se aplică și măsuri de protecție speciale. Stabilirea zonelor ds protecție sanitară și a regimului de folosire a terenurilor din a- ceste zone se reglementează prin norme legale speciale.ART. 54. — Organele de gospodărire a apelor asigură organizarea fondului de date privind calitatea apelor, prin urmărirea sistematică a acestora și pun la la dispoziția organizațiilor socialiste, la cererea acestora, rezultatele studiilor și cercetărilor întreprinse, precum și date cu privire la condițiile de descărcare a apelor uzate în apele de suprafață sau subterane. La constituirea fondului de date privind calitatea apelor, contribuie toate organizațiile care efectuează analize de ape, în condițiile ce se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

ART. 55. — Organele de gospodărire a apelor exercită, potrivit normelor legale, controlul sistematic al aplicării măsurilor de protecție a calității apeld?-. în acțiunea dc control a aplicării măsttrFror de protecția calității apelor, colaborează cu organele sanitare, piscicole și vînătorești, turistice și cu alte organizații da stai și obștești.
CAPITOLUL V

Proiectarea, 
executarea, întreținerea 
și exploatarea lucrări
lor ce se construiesc pe 

ape sau au legătură 
cu apeleART. 56. — în sensul prezentei legi, prin lucrări ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, se înțelege :a) lucrări de apărare împotriva acțiunii distructive a apei : îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albii, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei. combaterea e- roziunii solului, corectări de torenți, desecări și asanări, alte lucrări de apărare ;b) lucrări de folosire a apelor cu instalațiile aferente : alimentări cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole, amenajări stufi- cole, centrale hidroelectrice, folosințe hidromecanice, amenajări pentru navigație, plutărit și flotaj, poduri plutitoare, amenajări pentru agrement sau balneare, alte, lucrări de acest fel ;c) lucrări de protecție a calității apelor sau care influențează calitatea apelor : lucrări de canalizare, deversare și evacuare de ape uzate, stații și instalații de epurare, injecții de apă în subteran, alte asemenea lucrări ;d) lucrări ce modifică regimul de scurgere a apelor : acumulări, derivații, traversări, amenajări pentru balastiere și exploatări de materiale, împăduriri și defrișări, perdele antierozionale sau filtrante, orice lucrări în albiile cursurilor de apă și în lacuri ;e) lucrări ce se execută pe plaja mării, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale sau lucrări pentru a- părarea țărmului mării ;f) lucrări de foraje, instalații hidrometrice. borne topohidro- grafice și orice alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele.ART. 57. — La elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrările prevăzute la art. 56 se va ține seama de prevederile planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care au caracter director pentru toate lucrările ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele.Planurile de amenajare vor fi avute în vedere și la executarea altor lucrări decît cele enumerate in art. 56, în scopul conservării amplasamentelor viitoarelor lucrări de punere in valoare a resurselor de apă.Organele de gospodărire a a- pelor vor ține la dispoziția unităților . interesate planurile de amenajare la care se referă prevederile acestui articol.ART. 58. — Dacă o lucrare din categoria celor enumerate la art. 56 este corespunzătoare sau poate fi făcută corespunzătoare spre a fi folosită simultan de mai multe părți interesate, acestea se pot asocia pentru a executa în colaborare lucrarea de interes comun.Organele de gospodărire a a- pelor vor prevedea, în avizul a- supra documentației tehnice, a- socierea și colaborarea părților interesate, ori de cîte ori din punct de vedere al gospodăririi apelor și al eficienței economice este mai indicat ca, în locul mai multor lucrări din categoria celor prevăzute în art. 56, să se realizeze o lucrare cu caracter complex, după un proiect unitar.De asemenea, în lipsa unor prevederi legale sau a unei înțelegeri între părți, organele de gospodărire a apelor stabilesc în aviz, care sînt părțile ce urmează să se asocieze, cotele cu care acestea urmează să participe Ia cheltuielile de execuție în raport cu foloasele sau interesele fiecăruia din ele, precum și termenele la care urmează să fie asigurate fondurile necesare.ART. 59. — In vederea folosirii raționale și complexe a a- pelor,. protecției calității apelor, și evitării pagubelor produse de acțiunea distructivă a apelor, documentațiile tehnice ale lucrărilor ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele trebuie să aibă avizul conform al organelor de gospodărire a apelor.Competențele de avizare se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Avizul organelor de gospodărire a apelor se referă Ia :a) încadrarea lucrărilor în planul de amenajare a bazinului hidrografic respectiv ;b) asigurarea scurgerii normale a apelor ;c) apărarea împotriva acțiunii distructive a apelor :d) posibilitățile de satisfacere a debitului de apă solicitat ;e) coordonarea cu folosințele de apă existente și cu interesele riveranilor ;f) protecția calității apelor ;g) folosirea complexă a apelor șî a lucrărilor hidrotehnice și adoptarea celor mai raționale și economice soluții din punct de vedere al gospodăririi apelor;h) stabilirea condițiilor de exploatare a lucrărilor din punct de vedere al gospodăririi apelor ;

(Continuare în pag. a IV-a)
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privind gospodărirea apelor în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. a Ill-a)i) respectarea convențiilor internaționale privitor la apele ce formează sau traversează frontiera de stat.Consiliul Național al Apelor stabilește conținutul documentației tehnice pentru obținerea avizului de la organele de gospodărire a apelor și procedura avizării.Dacă lucrarea nu este pusă in executare in termen de doi ani și jumătate de la data avizării, este necesar un nou aviz.ART. 60. — Planurile și schemele hidrotehnice de amenajare a bazinelor hidrografice și reactualizările periodice ale acestora, precum și documentațiile tehnice ale lucrărilor complexe de gosnodărire a apelor de importanță deosebită, se avizează de organul colectiv de conducere al Consiliului Național al Apelor, cu participarea reprezentanților organelor centrale și locale interesate.ART. 61. — Se exceptează de la nrevederile art. 59 •a) lucrările cu caracter provizoriu pentru alimentarea ou apă a lucrărilor de organizare de șantier, precum și a forajelor de cercetare geologică, dacă debitul total prelevat nu depășește doi litri pe secundă ;b) injecțiile în scopuri teh- “ologice a apelor de zăcămi.nt,'ovenite de la schelele de extracție a țițeiului, care nu produc poluarea straturilor de apă traversate.ART. 62. — Avizul organelor de gospodărire a apelor prevăzute in art. 59 este necesar si îh caz de modificare sau desființare a unor lucrări ale căror documentații tehnice au fost anterior a- vizate. dacă se schimbă elementele avute în vedere la emiterea avizului inițial.ART. 63. — Organele de gospodărire a apelor pot obliga pe cei ce solicită să li se atribuie un drept de folosință, precum și pe cei cărora li s-a atribuit un astfel de drept, să execute’lucrările sau să ia măsurile necesare pentru a nu se înrăutăți regimul de scurgere ori calitatea apelor, a nu se stînjeni funcționarea folosințelor existente sau ce se vor crea și a nu se provoca pagube riveranilor din amonte și aval.ART. 64. — Darea în exploatare de către beneficiarii de folosințe, a lucrărilor pentru extragerea de materiale din albii pentru folosirea apelor ori pentru evacuarea apelor uzate, nu este permisă decit pe baza și în condițiile autorizației prevăzute în art. 17, 38 și 45 din prezenta lege.La eliberarea autorizației, organele de gospodărire a apelor verifică respectarea prevederilor avizului dat în conformitate cu art. 59 din prezenta lege și stabilesc, ținînd seama de acest aviz, modul în care se va exercita dreptul de folosință și vor fi exploatate lucrările.ART. 65. — Autorizațiile se solicită de organizațiile socialiste, celelalte persoane juridice sau de persoanele fizice care exploatează lucrările.Pentru lucrările care deservesc mai mulți beneficiari se eliberează o singură autorizație, celui care are în administrare directă sau în folosință acea lucrare. Branșamentele și racordurile se aprobă de titularii autorizației, în limitele drepturilor și cu respectarea condițiilor prevăzute în autorizația de exploatare a lucrării.Consiliul Național al Apelor Stabilește conținutul documentației tehnice necesare eliberării autorizației și procedura emiterii acesteia.ART. 66. — Autorizația se poate elibera pe timp nedeterminat sau cu termen.Dreptul dobindit in baza autorizației nu poate fi transmis fără acordul organelor de gospodărire a apelor.Autorizația pentru folosirea temporară a apei pentru lucrări de foraj geologice se poate da global, la începutul anului, pe baza listei de amplasamente a punctelor de prelevare a apei ce se au în vedere în acel an.ART. 67. — Autorizația își pierde valabilitatea in următoarele cazuri :a) a expirat termenul pentru care a fost eliberată ;b) drepturile dobîndite nu sînt exercitate timp de doi ani consecutiv,ART. 68. — Autorizații poate fi modificată, suspendată sau retrasă de organele care au eliberat-o. dacă :a) resursele de apă sau albiile au suferit schimbări esențiale față de situația avută în vedere la eliberarea autorizației ;b) apar noi cerințe de apă care trebuie satisfăcute cu prioritate;c) din cauze neprevăzute sau din culpa titularului autorizației, exercitarea in continuare a dreptului dobindit periclitează viața sau sănătatea populației ori securitatea bunurilor obștești sau ale persoanelor fizice.ART. 69. — Lucrările construite pe ape sau avînd legătură cu apele sint fonduri fixe ale organizațiilor socialiste care le-au construit sau le-au dobindit in orice mod.ART. 70 — Cei ce au în proprietate, administrare directă sau în folosință lucrări construite pe ape sau avînd legătură cu apele sînt obligați să le întrețină în bune condițiuni și să le exploateze în conformitate cu prevederile avizelor și autorizațiilor eliberate de organele de gospodărire a apelorîn cazul în care lucrarea de gospodărire a apelor deservește mai mulți beneficiari, aceștia se pot asocia în vederea întreținerii și exploatării.ART 71. — Lucrările construite ne ape sau avînd legătură cu ai?e'e, în care sînt interesați mai m-’Vi beneficiari, se întrețin și se exploatează, după caz :pi de beneficiarul principal Btjr'ltt prin actul de aprobare a lucrării ;
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b) de fiecare beneficiar pentru partea de lucrări aferentă ;c) de asociația beneficiarilor ;d) de organele de gospodărire a apelor sau de alte organizații specializate stabilite prin dispoziții legale.în cazurile prevăzute la acest articol, modul de întreținere și de exploatare a lucrărilor se stabilește prin regulament elaborat de părțile interesate. în regulament se stabilesc și cotele de participare la cheltuielile comune de întreținere și exploatare, ori de cîte ori pentru apa livrată, primirea de ape uzate in emisar sau pentru servicii prestate prin intermediul lucrărilor, nu sint stabilite prețuri sau tarife legale.Dacă întreținerea șl exploatarea lucrărilor nu se face de organeje de gospodărire a apelor, regulamentul prevăzut la a- lineatul precedent va fi avizat de aceste organe.în lipsa unor prevederi legale sau în caz de nețnțelegere într® părți, organele de gospodărire a apelor stabilesc cine sînt părțile interesate în întreținerea și exploatarea lucrărilor prevăzute în acest articol, precum și cota lor de participare la suportarea cheltuielilor comune.ART. 72.— Cei ce renunță la folosirea unei lucrări construite pe ape sau avînd legătură cu a- pele sint obligați, la cererea organelor de gospodărire a apelor, să desființeze această lucrare, dacă împiedică scurgerea apelor. în caz de refuz, Consiliul National al Apelor este în drept să dispună desființarea lucrării pe cheltuiala beneficiarului de folosință.
CAPITOLUL VI

Măsuri pentru apărarea 
și conservarea terenu
rilor agricole în legă
tură cu executarea lu
crărilor ce se constru

iesc pe ape sau au 
legătură cu apeleART. 73. — Proiectarea și executarea lucrărilor ce se construiesc pe ape sau in legătură cu apele se va face cu respectarea prevederilor legale privind apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole.ART. 74. — La stabilirea traseelor și amplasamentelor lucrărilor de îndiguiri, apărări și consolidări de maluri, rectificări și reprofilări de albii și de combatere a eroziunii solului se va urmări evitarea ocupării de terenuri arabile, vii sau livezi.ART. 75. — La proiectarea lucrărilor de folosire sau protecție a calității apelor, ca stații de pompare, rezervoare, stații de tratare, stații de epurare, stații de transformare electrice, ateliere, clădiri anexe, se vor adopta amplasamente, dispoziții în plan și soluții constructive care să asigure o folosire maximă a terenurilor ocupate, evitînd spații neutilizate în scop tehnologic.în cazul dezvoltării unor lucrări de genul celor prevăzute la alineatul precedent se va urmări folosirea maximă a terenurilor din nerimetrul deja a- feotat lucrărilor existentă, pentru a se evita sau reduce la strictul necesar scoaterea din producția agricolă a altor terenuri.ART. 76. — La proiectarea lacurilor de acumulare se va a- vea în vedere ca, pe lîngă obținerea unor indicatori tehnico- economici favorabili, suprafețele de teren arabil, vii și livezi, inundate prin crearea lacurilor să fie cît mai reduse și totodată să se obțină un volum de ană acumulat cît mai mare raportat la aceste suprafețe.ART. 77 — Pentru comnensa- rea pierderilor de producție a- gricolă de pe terenurile arabile inundate prin crearea lacurilor do acumulare. în documentațiile tehnice se vor urmări :a) scoaterea de sub regimul inundațiilor. în vederea trecerii la o categorie superioară de folosință. a unor suprafețe de teren, situate în aval de fiecare lan de acumulare, de mărime cel puțin echivalentă cu sunra- fața de teren arabil inundată de lacul de acumulare ;b) asigurarea irigării cu apă din lacurile de acumulare create în sconu! alimentării cu apă potabilă și industrială, produce-' rii de energie electrică și cînd este nosibil și din cele nent.ru apărarea împotriva inundațiilor a unor suprafețe de teren de pe care să se obțină un spor de producție agricolă mai mare deci t producția ce se realiza pe terenurile inundate de aceste lacuri.ART. 78. — La Organizarea e- xecutării lucrărilor ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, terenurile agricole folosite temporar pentru îngroparea conductelor de aducțiune sau evacuare a apelor, precum și pentru Organizările de șantiere. vor fi ocupate pe o durată de timp strict limitată la necesitățile procesului tehnologic de execuție și vor fi redate în stare de a putea fi folosite în producția agricolă la terminarea lucrărilor. Se va urmări, de asemenea, ca redarea terenurilor în producția agricolă să se facă înaintea perioadei de cultură a- gricolă.Neredarea terenurilor în stare de a putea fi folosite în producția agricolă la expirarea termenului pînă la care s-a aprobat scoaterea temporară a acestora dia producția agricolă constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor 

legale.

CAPITOLUL VII

Organizarea 
și controlul în domeniul 

gospodăririi apelorART. 79. — Organe de gospodărirea apelor în înțelesul prezentei legi sînt :a) Consiliul Național al Apelor, care asigură gospodărirea apelor pe bazine hidrografice și pe întreg teritoriul țării ;b) Oficiile județene de gospodărire a apelor, din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare județene care a- sigură gospodărirea apelor pe plan local.ART. 80. — Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi și a- sigurarea disciplinei de stat în domeniul apelor, angajații organelor de gospodărire a apelor, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, au dreptul :a) de acces- la ape, în zonele din lungul apelor, precum și în orice loc unde este necesar a face constatări privind aplicarea măsurilor de gospodărire a apelor ;b) de a inspecta lucrările construite pe ape sau avînd legătură cu apele și de a verifica dacă acestea sînt executate, exploatate și întreținute în conformitate cu dispozițiile legale și dacă s-au respectat prevederile din avizele și autorizațiile eliberate de organele de gospodărire a apelor ;c) de a examina, la unitățile controlate orice date sau documentații necesare controlului și a oreleva probe de apă.Conducerile unităților controlate sînt obligate a da toate informațiile necesare efectuării controlului.d) de a da indicații obligatorii Unităților controlate pentru luarea măsurilor necesare în vederea înlăturării deficiențelor constatate ;e) de a dispune sistarea temporară sau desființarea lucrărilor ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, fără aviz și autorizație legală sau căre se execută cu încălcarea avizului sau autorizației și prin aceasta pun în pericol sănătatea populației sau creează pagube economiei ;f) de a constata încălcările care constituie infracțiuni sau contravenții în domeniul gospodăririi apelor și a încheia actele prevăzute de dispozițiile legale.Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul precedent, în unitățile Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, organele de gospodărire a apelor vor obține în prealabil aprobarea acestora.Organele miliției si celelalte organe de stat sînt obligate să dea concurs angajaților organelor de gospodărire a apelor. în cazul cînd acestea întîmnină rezistență în exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul IART. 81. — Măsurile ce se iau de organele de gosnodărire a a- pelor, în conformitate cu prevederile art. 80, nu înlătură obligația celor vinovați de a repara pagubele produse prin încălcarea prevederilor prezentei legi sau a avizelor și autorizațiilor emis® de organele de gospodărire a a- pelor.ART. 82. — Pentru exercitarea inspecției și controlului în domeniul gospodăririi anelor, în cadrul Consiliului Național al Apelor funcționează Inspecția de stat a apelor. Organizarea și funcționarea Inspecției de stat a apelor se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.ART. 83. — în vederea cunoașterii resurselor de apă și a regimului acestora, Consiliul Național al Apelor efectuează prin unitățile de specialitate observații. măsurători, studii hidrologice, hidrogeologice și meteorologice, păstrează, prelucrează și pune la dispoziția Organizațiilor socialiste daté, informații și prognoze, necesare activității acestora.

„Cred că astfel de concursuri sînt deosebit de 
utile. Abia acum îmi dau seama că între o între
cere sportivă și una care pune în discuție cuno
ștințe profesionale nu există nici o deosebire in 
privința rezultatului. Există bucurii, sint stîrnlte 
pasiuni, se aud suspine de regret. Toate laolaltă 
însă se adună intr-un cîștig“.

Cele de mai sus reprezintă doar un fragment 
din discuția pe care el, Gheorghe loja, construc
torul de strunguri din Arad, clasat pe locul doi 
pe țară anul trecut, a purtat-o cu un constructor 
de tractoare din Brașov. Firește, totul a pornit 
de la întrebarea dacă piesa dată concurenților în 
cadrul fazei practice, a putut fi sau nu realizată 
în limita timpului de două ore. Asistînd la discu

ția celor doi, din care unul tot timpul era domi
nat de insuccesul suferit, ne-am dat seama că 
oamenii, pentru a le putea scrie din cînd în cînd 
numele cu majuscule, își creează asemenea ma
șini, unei manete, roți sau scheme, rezervîndu-l-se 
infinite mișcări subtile. In funcție de priceperea 
cu care știi să mînuiești aceste ascunse detalii, 
poți ciștiga sau pierde o întrecere. Sîngele aces
tui nebănuit circuit se cheamă pasiune. Ea poten
țează șl întreține focul sacru al permanentului 
progres.

Text : ION DANCEA 
Foto : PA VEL TÎNJALA

Organizarea și păstrarea fondului de date hidrologice, hidrogeologice și meteorologice, precum și modul de deservire cu date, informații și prognoze, se stabilesc prin hotărire a Consiliului de Miniștri.Organizarea și păstrarea fondului de documentații hidrologice pentru apele subterane urmează regimul stabilit de dispozițiile legale pentru lucrările geologice.ART. 84. — Organele de gospodărire a apelor întocmesc și țin la zi cadastrul general al a- pelor, cuprinzind date asupra resurselor de apă, lucrărilor și folosințelor de apă, zonelor inundabile, degradărilor produse de ape pe albiile acestora, surselor de poluare a apelor și alte elemente caracteristice, furni- zind organizațiilor socialiste datele și informațiile ce le sint cerute.Deținătorii terenurilor riverane și beneficiarii de lucrări construite pe ape sau avind legătură cu apele sînt obligați să pună la dispoziția organelor de gospodărire a apelor, la cererea acestora, datele necesare pentru întocmirea și ținerea la zi a cadastrului general al apelor.ART. 85. — Beneficiarii lucrărilor construite pe ape sau avind legătură cu apele sint obligați să efectueze in zona acestor lucrări și să comunice organelor de gospodărire a apelor, potrivit instrucțiunilor tehnice date de a- ceste organe, observații, analize și măsurători sistematice cu privire la regimul apelor și la modul de comportare a lucrărilor, asigurîndu-și în acest scop instalațiile necesare.Instrucțiunile tehnice prevăzute la alineatul precedent se dau o dată cu eliberarea autorizației prevăzute in art. 17, 38, 45 și 66 alineatul ultim.ART. 86. — Oficiile județene de gospodărite a apelor acordă, în problemele ce formează o- biectul atribuțiilor lor, asistență tehnică de specialitate comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.ART. 87. — Organele de gospodărire a apelor sint in drept a percepe taxe pentru folosirea a- pei și pentru evacuarea in apele de suprafață și subterane a apelor uzate.Folosințele la care se aplică prevederile alineatului precedent, mărimea taxelor, elementele de stimulare a Unităților, precum și modul de utilizare pentru lucrări de gospodărire a apelor a sumelor încasate din taxe, se stabilesc prin hotărire a Consiliului de Miniștri.Pentru degradarea calității resurselor naturale de apă, în condiții ce depășesc limitele admise de nor nele de igienă, se pot aplica și penalități ce se vor stabili prin hotărire a Consiliului de Miniștri.ART. 88. — La ministere, la celelalte organe centrale și la organele locale ale administrației dc stat, care au în subordine unități ce folosesc sau evacuează cantități importante de apă, precum și la aceste unități, vor fi desemnați unul sau mai mulți salariați care să aibă răspunderea pentru problemele de folosire rațională și protecție a calității apelor.Cazurile in care se aplică prevederile acestui articol se stabilesc de Consiliul Național al Apelor, de acord cu ministerele, celelalte organe centrale și organele locale ale administrației de stat, interesate.
CAPITOLUL VIII

SancțiuniART. 89. — Executarea de lucrări pe ape sau avind legătură cu apele, ori modificarea sau extinderea unor astfel de lucrări, fără avizul organului de gospodărire a apelor sau cu încălcarea avizului, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru popu

lație ori s-ar putea cauza pagube economiei naționale, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.Cu aceeași pedeapsă se sancționează evacuarea de ape uzate în apele de suprafață sau subterane, dacă prin aceasta se periclitează sănătatea oamenilor, viața animalelor, producția a- gricolă sau industrială, ori fondul piscicol sau orice alte folosințe.In cazul în care faptele prevăzute la alineatele 1 și 2 au a- vut ca urmare vătămarea sănătății ori a altor interese legale ale unei persoane sau au produs o pagubă economiei naționale, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă.ART. 90. — Angajații organelor de gospodărire a apelor, a- nume desemnați de președintele Consiliului Național al Apelor, sînt competenți să întocmească acte de constatare a infracțiunilor in domeniul gospodăririi apelor și a infracțiunilor silvice privind tăierea fără drept a vegetației forestiere care asigură protecția malurilor cursurilor de apă și lucrărilor de gospodărire a apelor.ART. 91. — Faptele '•are constituie contravenții la normele privind gospodărirea apelor și sancțiunile corespunzătoare se stabilesc prin hotărire a Consiliului de Miniștri. Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.
CAPITOLUL IX

Dispoziții finaleART 92. — în afară de cazurile ce au fost prevăzute expres, măsurile pe care organele de gospodărire a apelor sînt în drept a le lua în baza prevederilor prezentei legi și care afectează interesele beneficiarilor de folosințe, riveranilor sau altor părți interesate, vor fi luate cu consultarea prealabilă a acestora.ART. 93. — Supravegherea și urmărirea comportării în timp a barajelor și a altor construcții hidrotehnice, în vederea prevenirii degradării și avarierii acestora, precum și controlul modului cum se îndeplinește această obligație, se vor face în conformitate cu norme legale speciale.ART. 94. — împotriva măsurilor luate de organele de gospodărire a apelor în baza prevederilor art. 10. 68 și 72. se poate face plîngere. in termen de 15 zile de la comunicarea măsurii, la Consiliul Național al Apelor.Plîngerea se soluționează de președintele Consiliului Național al Apelor sau delegatul acestuia, prin încheiere motivată, care este definitivă și executorie.Actul de stabilire a cheltuielilor prevăzute la art. 10 și 72. împotriva căruia nu s-a făcut plîngere în termenul prevăzut în a- lineatul 1, precum și în cazul respingerii plîngerii, constituie titlu executoriu.împotriva măsurilor luate de organele de gospodărire a apelor în baza prevederilor art. 14 alineatul 2, se poate face Plîngere, în termen de 15 zile de la comunicarea măsurii, la comitetul executiv al consiliului popular județean în raza administra- tiv-teritorială a căruia s-a luat măsura. Plîngerea se soluționează prin decizie, care este definitivă și executorie.ART. 95. — Autorizațiile prevăzute lă articolele 17, 23, 38, 45 și 66 alineatul ultim, eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea.ART. 96. — Prezenta lege intră în vigoare după 30 zile de la publicare. Pe aceeași dată, decretul nr. 143 din 4 aprilie 1953 privind folosirea rațională, amenajarea și protecția apelor, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi, se abrogă.

Ce urmează după repartizare ?
(Urmare din pag. I)în urma discuțiilor purtate ta cadrul consiliului profesoral“.O primă constatare deci : este de apreciat strădania organizatorilor, precum și receptivitatea unităților gazde ale practicii, de a asigura un cadru de muncă de profil celor ce se pregătesc să adere la frontul larg al activiștilor culturali.Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Academiei — au primit peste 200 de studenți din anii I, II și III ; la Institutul de lingvistică. Centrul de cercetări fonetice, Institutul „G. Călines- cu“, Muzeul de istorie a literaturii române — fac practică 50 studenți din anii II și III ; in redacțiile ziarelor și revistelor sînt repartizați 112 studenți din anii II și III ; în cadrul editurilor au fost repartizați alți 43 de studenți din anii II și III.Desigur, chestiunile organizatorice legate de practică își au rolul lor in asigurarea unor legături directe ale studenților cu instituțiile care deservesc frontul nostru cultural. întrebarea e : ce fac studenții în zilele a- fectate practicii, ce deprinderi au dobindit în lunile care au trecut de la deschiderea anului universitar ? Ne-o mărturisesc cîțiva dintre ei :Zoe Ioniță, anul I : „Lucrez la Biblioteca Centrală Universitară. Am triat cărți după cote, am întocmit fișe de cărți și am lucrat in depozit. Acum particip la alcătuirea unui catalog al cărților străine intrate in bibliotecă. Ut’Iitatea prezenței în bibliotecă pentru viitorii bibliotecari este evidentă. Pentru mine ceea ce iac înseamnă o experiență în plus și îmi suplinește rolul unui curs de biblioteconomie. Am aflat cum va fi organizată activitatea practică de vară și mi se pare interesantă. Aș adăuga însă și o propunere : in continuarea cursului de folcloristică făcut în anul I să se organizeze cercetarea folclorului prin muncă de teren“.Gabriel Năstase, anul II : „Am optat, am dorit mai bine zis să

(Urmare din pag. I)din unități agricole vecine, pot iniția vizite și schimburi de experiență cu participarea reciprocă a tinerilor, mai ales din zootehnie, legumicultura și viti- pomicultură. De asemenea, dez- voltînd o tradiție, la căminele culturale , la agrocluburi și la cluburile S.M.A. și I.A.S., comitetele U.T.C. vor organiza conferințe, consultații, seri de întrebări și răspunsuri, sfaturi practice, proiecții de filme și diapozitive pe teme agricole, întîlniri cu brigăzile științifice. Iar în scopul promovării tehnologiilor moderne, în fiecare fermă sau sector de activitate, organizațiile U.T.C. se recomandă să patroneze loturi demonstrative sau experimentale pentru a dovedi în practică — adică în producții mai mari, în veniturile suplimentare la unitatea de suprafață, în beneficii — eficiența a ceea ce se dezbate la cursuri. Colectivele de redacție ale gazetelor „Tineretul și producția” pot organiza apariția numerelor speciale care să o- glindească modul de desfășurare al învățămîntului agricol.— De fapt, o bună parte din aceste sârcini au constituit o- biectiv dc dezbatere atit în cadrul întîlnirilor consiliului tineretului sătesc din cadrul C.C. al U.T.C. cît și — mai ales — în consfătuirile pe țară ale tinerilor din diferite sectoare organizate în luna decembrie anul trecut.— Toate aceste forme de însușire a noului, de sporire a e- fortului și interesului pentru pregătirea continuă in meseria aleasă le-am conceput ca parte integrantă a complexului de acțiuni cu aderență și de largă cuprindere „Tineretul și agrotehnica“. De pildă, cunoașterea, prezentarea și studierea cărții de specialitate și a întregii game de tipărituri cu subiect agricol și de mecanică agripolă, organizarea de consfătuiri și concursuri gen „Cine știe cîștigă“, de întîlniri cu specialiștii unităților agricole în scopul dezbaterii în detaliu a indicatorilor de plan și prezentării noutăților tehnice, patronarea de către tineri a loturi

lucrez Ia un ziar, pentru că asta intenționez să fac și în viitor și cred că îmi va folosi. Nu știu încă ce voi face acolo, sper insă să nu fiu pus doar să fac corectură, ci adevărată „ucenicie“ gazetărească. Prevederea de a activa in timpul studenției la cluburi, ca activiști culturali, mi se pare binevenită ; adăugată practicii pedagogice pe care o vom face în anul IV, practica de activist cultural ne va ajuta să ne formăm ca adevărați profesori de literatură. Personal, aș vrea să continui în vară activitatea la un ziar județean. In general, cred că ar fi bine, dat fiind specificul facultății, să a- vem posibilitatea opțiunii“.Mirela Ocinic, anul II : „Sînt repartizată la Institutul de lingvistică, dar nu am inceput încă lucrul propriu-zis. Mi s-au oferit mai multe variante de lucru. Am ales un dicționar lexicologie. Voi face fișe de cuvinte, ceea ce îmi va facilita familiarizarea cu problemele de lexicologie asimilate Ia curs. Introducerea aceasta in universul semantic al unor scriitori îmi va folosi apoi în analize personale“.Mihaela Dumitru, anul II : „De o săptămină mă aflu Ia Institutul „G. Călinescu“. Deocamdată, impreună cu ceilalți colegi repartizați aici, lucrăm fișe pentru biblioteca institutului, treeînd in Cataloage, în afara cărților din anticariate, cărți străine venite prin comenzi. Sint cărți de critică și teorie literară deosebit de interesante. Din semestrul II ni se vor repartiza teme de bibliografii pentru o proiectată revistă de bibliografie a Institutului. Utilitatea acestei munci este desigur deosebit de mare, mă a- jută chiar Ia cursuri. Mărturisesc însă că aș fi preferat să lucrez la Institutul de lingvistică, o asemenea muncă legindu-se mai bine de intențiile mele viitoare“.Valentin Feurstein, anul II : „Editura pedagogică la care am fost repartizat ne-a pus in față două alternative : corectură pe carte și corectură pe manuscris, acesta din urmă fiind un stadiu mai profund de activitate edi

PROPAGANDA
AGRICOLĂ

lor demonstrative în zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură și în cultura mare, toate acestea constituie puncte principale în programele de activități din aproape toate organizațiile U.T.C. atit din C.A.P., I.A.S. și S.M.A. cît și din satele necooperativizate. Se întrevăd progrese și în ce privește modul de conlucrare cu Direcția de propagandă și învățămînt din cadrul M.A.I.A.S.A. împreună cu care a fost elaborat regulamentul concursului „Tineretul și agrotehnica 1972“. Ar fi însă necesar să se realizeze mult mai mult în ce privește colaborarea noastră, să se vadă lucrurile și dincolo de întocmirea unui regulament. Spun acest lucru avînd în vedere faptul că de cele mai multe ori la Direcția de propagandă și învățămînt din cadrul M.A.I.A.S.A. n-am găsit înțelegere în ce privește declanșarea unor acțiuni de propagandă agricolă. De asemenea, inițiativele apărute la comitetele județene U.T.C. a- pare necesar să fie privite cu mai multă căldură de către direcțiile generale ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.— Poate aveți o propunere în sensul îmbunătățirii colaborării pe acest plan cu ministerul de resort...— Da ! Cred că s-ar ciștiga foarte mult dacă Direcția de propagandă și învățămînt din cadrul M.A.I A.S.A., Consiliul tineretului sătesc din cadrul C.C. al U.T.C., U.N.C.A.P. și secția de resort din cadrul Uniunii pe ramură a sindicatelor ar concepe un plan comun de propagandă agricolă și ar acționa în colectiv pentru transpunerea lui in fapte. S-ar evita paralelismul, iar sumele de bani afectate acestui domeniu ar fi mai chibzuit și cu mai mare eficiență cheltuite.— Apreciați mai înainte că programul privind desfășurarea acțiunilor de propagandă agricolă și de instruire profesională a țăranilor cooperatori și lucrătorilor din unitățile agricole de stat trebuie privită și rezolvată ca o sarcină politică, economică și socială...Și acesta este adevărul. Desigur, accentul principal în 

torială. Apreciez că nu nl «-a limitat aria lucrărilor ce ne vor fi puse Ia dispoziție atît din domeniul tehnic cit și din cel literar. Ni se va da, de exemplu, să corectăm textul unui proiect de lucrare despre Eminescu. Practica ni se pare utilă, chiar dacă nu voi exercita, după absolvire, o profesie specifică locului de muncă la care sînt repartizat a- cum. Dacă m-a nemulțumit ceva a fost însă lipsa oricăror explicații și indicații de lucru la începutul acțiunii. De ce să „furăm“ primele noțiuni, precum ucenicii altădată, cind ni se putea face un instructaj, chiar 3U_ mar, al obligațiilor ce ne rrfh?“Desigur, practica în proc 'cție — nu ca noțiune, ci ca f< lină nouă și eficientă de organizare a acestei laturi deosebit de importante de formare a viitorilor specialiști — se află la începuturile ei. E o realitate și nu o scuză pentru eventualele lipsuri, inconsecvențe ori superficialități. De aceea nici nu ne grăbim să tragem concluzii. Totuși, și din opiniile reproduse, se desprind cîteva observații bare impun măsuri urgente.în primul rind, sint studenți care n-au inceput încă activitatea practică. Știu unde vor lucra, știu și cam ce vor face, dar asta nu înseamnă că problema e rezolvată.în al doilea rind, nu se asigură peste tot introducerea organizată a studenților in problemele de care urmează să se ocupe. „Mersul de la sine1' în această direcție poate avea repercusiuni nedorite în sensul că studenții vor căpăta mai greu deprinderile necesare1 executării operațiilor încredințate, nu vor avea imaginea' de ansamblu a utilității muncii lor, vor fi pîndiți de pericolul de a minimaliza orele de practică.Și, în sfirșit, trebuie studiată posibilitatea îmbinării soluțiilor găsite la nivelul facultății cu preferințele studenților, mai ales ale acelora care și-au clarificat domeniul de activitate căruia i se vor consacra după absolvire.

ce privește instruirea oamenilor muncii din agricultură trebuie pus pa expuneri și dezbateri aprofundate, însoțite de demonstrații și aplicații privind e- xecutarea lucrărilor agricole, îngrijirea animalelor, utilizarea îngrășămintelor, modul de folosire a mașinilor și instalațiilor, însușirea tehnologiilor moderne specifice fiecărui sector de activitate. Dar în egală măsură va trebui să se acorde atenție înarmării cursanților cu cunoștințe economice și organizatorice. în această direcție, o deosebită importanță prezintă necesitatea de a se insista asupra includerii în tematica fiecărui cerc agrozootehnic a dezbaterilor privind organizarea și retribuirea muncii în cadrul a- cordului global ; a dezbaterilor pe probleme referitoare la organizarea, normarea și retribuirea muncii în cadrul formațiunilor mixte de lucru, analiza eficienței economice pe culturi, specii de animale sau alte sectoare. Să se explice temeinic hotărîrile partidului cu privire la agricultură, legile statului referitoare la dezvoltarea a- cestei ramuri a economiei naționale. De asemenea, în urma consultării tinerilor, comitetele U.T.C. au datoria să insiste pentru ca programa acțiunilor de propagandă agricolă și de instruire profesională să cuprindă dezbaterile pe temele ce-i interesează cel mai mult....Toate acestea sînt cerințe sine oua no_n pentru înfăptuirea cu influență maximă asupra ridicării conștiinței oamenilor satului, de sporire a producțiilor. a _ acestui vast program de acțiuni stabilit de conducerea partidului ca parte integrantă a complexului de măsuri politice, ideologice și economice elaborate după Congresul al X-lea.Sînt mijloace prin care organizațiile U.T.C. vor asigura transpunerea în fapte a sarcinilor desprinse din expunerea secretarului general a! Partidului Comunist Român la recen- ta Conferință a secretarilor de partid și primarilor din comune, ăcțiuni — parte integrantă în complexul de activități cu care tineretul întîmpină anives- , sarea Semicentenarului creării 1 Uniunii Tineretului Comunist

nent.ru
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CU SCRISORILE
In fată

o ÎN SPRIJINUL LECȚIILOR DE GEOGRAFIE, 
o ARIPI FLEXIBILE LA NAVELE COSMICE I

NOUTATE DE PE VREMEA LUI PITAGORA Io O..

INEENI05II2R

Am publicat de nenumărate 
ori propuneri de construire a 
unor aparate și dispozitive 
destinate laboratoarelor de 
fizică și chimie. Iată că un 
cititor — începînd de azi 
membru al „Clubului ingenio
șilor“ — s-a gîndit la ceva 
util și pentru pasionații geo
grafiei. Așadar, ce ne propu
ne GABRIEL ȘTEFAN din 
București.

O construcție (un fel de 
suport) destinată sprijinirii 
hărților și planșelor. Con
strucția se compune din două 
discuri prevăzute cu nouă o- 
rificii (unul central și opt dis
puse la distanțe egale pe o 
circumferință cu o rază mai 
mică decît raza discurilor). 
Centrele discurilor sint unite 
de o bară metalică sprijinită 
pe două lagăre care permit 
rotirea. Cele opt orificii ser
vesc la fixarea unui număr de 
opt tije metalice prevăzute la 
capete cu cîte un arc din cele 
utilizate la rulourile jaluze
lelor. Hărțile sau planșele se 
fixează pe aceste tije cu aju
torul unor bucăți de pînză 
late de 1—2 cm. pentru a se 
putea schimba ușor. Harta

car® nu mai este necesară ex
punerii se rulează și, în locul 
ei, se derulează o alta.

Propunerea este demnă de 
luat in seamă. Evident, cu 
unele completări. Trebuie gă
sită, de exemplu, o soluție — 
simplu de realizat — pentru 
blocarea rotirii axului central 
După cum nu trebuie să scă
păm din vedere faptul că dia
metrul discurilor trebuie ast
fel ales incit să permită înfă
șurarea hărților de dimensiuni 
mari. Cit privește numărul de 
opt tije de fixare a hărților, 
el este sugerat desigur întîm- 
plător de corespondent. Nu
mărul urmează să fie stabilit 
de la caz la caz, în funcție de 
mărimea hărților și a discu
lui. Pasionaților de geografie, 
biologie (și aici se poate utili
za la expunerea de planșe) 
etc. care vor fi interesați să 
execute construcția de mai 
sus. le dorim succes

Primim din Suceava, de la 
ADRIAN HOROS, o propu
nere pentru îmbunătățirea in
dicelui de frînare a capsulelor 
cosmice la întoarcerea „la 
bază“. Trecând cu vederea 
eroarea referitoare la „întoar
cerea la bază“ (ne mai des
part cîțiva ani și mai ales 
mai sint multe, foarte multe 
probleme de rezolvat pînă ce 
capsulele se vor reîntoarce pe 
cosmodrom) să-i reamintim 
tînărului nostru cititor că re
venirea pe Pămînt a navelor 
cosmice se deosebește de ate
rizarea unui avion. Chiar 
dacă capsula ar fi prevăzută 
cu aripi flexibile — cum pro
pune A. Horos — manevra
rea lor ar fi prea complicată. 
Pe de altă parte, caracteristi
cile acestor aripi (propuse 
...a fi construite din material 
plastic) nu ar spori deloc

Acțiuni ferme pentru instaurarea
disciplinei muncitorești

(Urmare din pag. I)care zi. De aceea am facem vizite acasă, mim părinții despre tarea lor la fabrică, timp ne-am propus
săhotă rit să infor- compor- In același să corespondăm cu căminele culturale din comunele apropiate municipiului Tîrgoviște din care fac naveta spre uzina noastră mulți muncitori pentru a populariza pe tinerii fruntași, făcîn- du-i cunoscuți în sat pe cei indisciplinați. O să mergem de altfel și cu tație, tru a scena pre munca și comportarea consătenilor lor care lucrează în uzina noastră. Vom îmbina critica cu popularizarea fruntașilor. Aceasta este de fapt și ideea noii serii a articolelor și caricaturilor de la Gazeta de gerete „Tineretul și producția“.'upă cum se poate vedea, încercăm să folosim toate mijloacele pentru a pune capăt indisciplinei, indiferenței unor tineri față de îndeplinirea sarcinilor lor profesionale. Preocupat să cuprind în cuvinte esențialul preocupărilor viitoare nu omit ultima noastră inițiativă a anului 1971, începută în secțiile mecanică grea și mecanică ușoară. La ședința comitetului oamenilor muncii de la sfîrșitul lui decembrie am propus înființarea unor colective la nivelul secțiilor pentru urmărirea zilnică a condițiilor

in comunele respective brigăzile noastre de agi- cu program adecvat pen- vorbi oamenilor de pe căminului cultural des-

de lucru ale tinerilor, felul cum maiștrii le repartizează lucrul și sculele necesare. Numai așa vom depista adevăratele cauze a;e rămînerilor sub normă și vom putea acționa in consecință. Propunerea a fost primită cu mare interes și comitetul oamenilor muncii l-a desemnat pe tovarășul inginer Ion Gavrilă. directorul tehnic al uzinei, să ne ajute pentru finalizarea eficientă a inițiativei. Ne preocupă în mod special educarea în chip comunist a celor mai tineri muncitori, maturizarea lor profesională. Vrem să stimulăm interesul tinerilor pentru meseria aleasă, să profităm de perioada lor de practică pentru a-i deprinde cu disciplina muncii în uzină. Profesori la a- ceastă școală a responsabilității pot și trebuie să fie toți uteciștii, cei care au absolvit școala profesională în urmă cu un an sau doi și au reușit deja să devină fruntași în producție. Ne-am propus în această idee să organizăm întîlniri periodice Intre tinerii muncitori fruntași și colegii lor de mîine, pentru a discuta despre dificultățile integrării lor profesionale, să acționăm împreună pentru învingerea lor. Am enumerat doar cîteva din acțiunile noastre dedicate în special întăririi disciplinei, cu care Începem anul 1972, Ele constituie, după opinia noastră, garanția că în cel mai scurt timp vom reuși să lichidăm absențele nemotivate, să punem capăt ne- îndeplinirilor de normă.
I AMBIANȚA

(Urmare din pag. I)

greu de definit și — în orice coz — aproape imposibil de 
sistematizat pe categorii : de opjiuni, de nuanțe, de aspecte 
mai mult sau mai puțin colective, dacâ nu străfulgerate de 
un insolit individualism.

Ne amintim, în această privință, că la sesiunea — de 
acum cîțiva ani — a „Tntîlnirilor internaționale de la Ge
neva", cu o dezbatere pusă sub titlul Ârta în societatea 
contemporană, — Gaëtan Picon, în conferința concluzivă, 
demonstra ceea ce el denumea ca primordial astăzi în ac
tul — evident social — de definire a culturii artistice ; fe
nomenul de „bulimie a artei", adică (transpunînd acest 
termen împrumutat medicinii), procesul de foame continuă 
după nou, care, prin consecință, neagă (evident, cu pretenții 
de anulare) ceea ce e anterior, — astfel îneît receptorul 
contemporan „trăiește" arta prin chiar acest — inevitabil —■ 
perpetuum mobile al formelor, recte : al inovațiilor, al ex
perimentelor artistice. Evident, Gaëtan Picon exagera „pro- 
causa" dar el se referea, în fond, la ambianța psihologică 
invadată de „șoc", de neprevăzut, de insolit, de inedit și 
așa mai departe...

Ambianța festivă a „Sărbătorilor de Iarnă" a oferit, de
sigur, ceea ce, mai mult sau mai puțin plauzibil, poartă 
profilul, tensiunea, ritmul ânului 1971 — an pe care con
venția calendarului l-a trecut, — iată — ca pe un simplu 
dosar în raftul Timpului. Iar noi, ca beneficiari ai am
bianței lui culturale, am fost — unii — de-a dreptul fericiți, 
alții mai puțin, unii de-a dreptul fermecați, alții retrăgîn- 
du-se în ceața propriului lor trecut biografic, în numele cu- 
tărei sau cutărei tradiții sau cutărei categorii din registrul 
— atît de vast — al culturii.

De aceea, abia intrafi în 1972, ne întrebăm ce și cît — 
dintre propriile noastre preferințe întru ale culturii ni se va 
oferi ?

Căci, în ultimă analiză, receptarea culturii este o stare 
de spirit. A fiecăruia, în parte ; a unei colectivități, în an
samblu.

La apariția primei ediții a „Clubului ingenioșilor" din anul 
1972, redacția mulțumește celor care ne-au scris în anul în
cheiat și urează membrilor clubului, tuturor cititorilor și cola
boratorilor rubricii, succese în activitatea de fiecare zi, cît mai 
numeroase realizări în domeniul tehnicii și bineînțeles multă in
geniozitate I

Reproducem alăturat, urările pe care savantul HENRI 
COANDA — președintele de onoare al „Clubului ingenioșilor" 
a avut amabilitatea de a le transmite cititorilor rubricii.avut amabilitatea de a le transmite cititorilor rubricii.

siguranța navei la pătrunde
rea cu viteză în păturile den
se ale atmosferei. Zborurile 
cosmice aduc cu fiecare eta
pă tot mai multe și mai spec
taculoase noutăți. Printre a- 
cestea figurează și planurile 
construirii unor navete spa
țiale, care ar asigura legătura 
între sol și stațiile orbitale, 
navete prevăzute cu aripi. 
Dar rigide. Fără îndoială că 
problema frînării la revenire 
și a navelor cosmice ocupă 
un loc important în cercetă
rile specialiștilor, care desi
gur vor găsi soluții optime.

Ne vom opri acum la scri
soarea expediată de elevul 
sergent IOAN BABIUC, care 
începe astfel: „Propunerea mea vine în sprijinul învăță- mîntului școlar din clasele elementare“. Care este pro
punerea pe care autorul ne-o 
recomandă ca f iind originală ? 
Un tabel cu 10 linii și 10 co
loane, deci 100 de pătrățele 
cu ajutorul căruia se pot e- 
fectua înmulțiri cu cifre pînă 
la 10: „Acest tabel — preci
zează autorul — se poate desena pe fondul negru al tablei de dimensiuni 1,56 x 2,06 m.“. Apreciind efortul tînă
rului I. Babiuc de a măsura 
tabla, îl informăm că „nou
tatea“ asupra căreia el își re
vendică dreptul de autor, era 
prezentată în urmă cu ...2500 
de ani, de către Pitagora,

astfel: „Tablă de înmulțire 
care se compune dintr-un pă
trat cu 10 linii și 10 coloane. 
Pe prima linie se scriu nume
rele de la unu la zece; pe a 
doua linie, dublul numerelor 
de pe prima linie ■ pe linia 
a treia, suma numerelor din 
primele două linii; pe linia a 
patra, suma numerelor din li
niile întîi și a treia ; pe linia 
a cincea, suma numerelor din 
liniile întîi și a patra etc. In 
punctele de intersecție a linii
lor și coloanelor se află pro
dusul numerelor din prima 
linie și din prima coloană“. 
Mai cităm din scrisoare: „Propun ca tabelul pe care vi-1 trimit să apară pe copertele caietelor de matematică“. 
Păi a și apărut. Cu cîțiva ani 
în urmă era reprodus pe ulti
ma copertă a caietelor.

Cum să tratăm propunerea 
de mai sus ? Ca pe o glumă 
de Anul Nou ? Ca pe o do
vadă a lipsei de informare a 
corespondentului nostru ?... 
Preferăm să o socotim ca pe o 
concretizare a acelei maxime 
franceze care spune că „Les beaux esprits se rencontrent". 
Ceea ce, raportat la cazul de 
față, s-ar putea „traduce“ cam 
așa : „Ideile de bun simț sint... 
la mintea cocoșului“.

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU

Data nar ii obstacolele!Sezonul alb a fost așteptat cu nerăbdare și cu speranțe de către amatorii sporturilor cu patine, schi și săniuțe. Faza de masă a concursurilor ce se vor organiza pentru tineret va cuprinde peste 20 000 de parti- cipanți din orașele și satele județului Mureș. Preocupările factorilor învestiți cu răspunderi în acest domeniu se materializează în o serie de măsuri organizatorice care, in caz că iarna va fi de partea sportivilor. vor asigura condiții satisfăcătoare pentru desfășurarea sporturilor de iarnă in aer liber. în ce se concretizează ele ? S-au stabilit bazele sportive și locurile în care se vor amenaja patinoare pentru timpul iernii, s-au pregătit acestea ca o dată cu primele zile geroase să permită practicarea patinajului. Astfel, la Tg. Mureș au fost pregătite pentru patinaj terenurile de handbal și baschet din Parcul sportiv Voința, terenurile de tenis și baschet din parcul „23 August“, terenurile de handbal de la Liceul de artă, Liceul „Bolyai“, curtea Grupului școlar Metalotehnica, a Liceului „Alex. Papiu Hartan“ la care se adaugă prin grija asociației sportive „Lemnarul" baza nautică de la Weekend, unde s-au făcut amenajări pentru crearea unui patinoar popular pentru 2 000 de oameni și o pistă de patinaj viteză. Pentru schi au fost curățate, prin munca patriotică a tinerilor, pîrtiile naturale de la Platoul Cornești, Tg. Mureș, Tinege, Sîngeorgiul de Mureș, Lunca Bradului, Stîn- ceni, Răstolnița și Adămuși, iar pentru săniuțe la Sovata și platoul Cornești. O vizită la Asociația sportivă „Comerțul“ ne edifică asupra pregătirilor de aici pentru sporturile de iarnă. Echipamentul din dotarea asociației e pregătit.— Condițiile pentru antrenamente și concursurile pe care le vom organiza, relatează ALEXANDRU REK, antrenorul de schi al asociației, practic fiem de parte de oraș, ore numai pentru deplasare. De 2 ani se discută amenajarea unei pîrtii moderne pentru co- bonre Ia platoul Cornești. S-a aprobat bugetul, s-a întocmit documentația, dar ne lovim de rezistența organelor silvice care nu vor să avizeze lucrarea, deoarece trebuie defrișată o porțiune de pădure. Dacă am obține aprobarea, prin muncă pa-

triotică și cu banii pc care ii avem, in timp de o lună am satisface o necesitate acută a celor peste 3 000 de schiori tîr- gumureșeni și sint convins că ar crește numărul sportivilor de performanță și am obține rezultate mult mai bune, deși cele din ultimii ani ne indreptățesc să cerem înființarea unei asemenea piste la Tg. Mureș. Se simte, apoi, nevoia stringentă a unui patinoar artificial in orașul nostru cu atiția sportivi de performanță.— Daeă timpul ne va permite, relata tovarășul IOAN BOGDA, președintele C. J. E. F. S., noi am luat mă

suri de asigurarea condițiilor pentru desfășurarea sporturilor de iarnă în aer liber. împreună cu organizația județeană de tineret și inspectoratul școlar vom organiza centre de inițiere la schi și patinaj în toate orașele județului și competițiile de masă prevăzute în calendarul sportiv, O situație mai certă avem în organizarea competițiilor de șah, tenis de masa și popice. Pentru aceste sporturi am făcut o repartizare a spațiilor existente pe cluburi și asociații, astfel că acestora le-am asigurat condiții de antrenament în săli.
MIRCEA BORDA

VACANȚA... FOTBALISTICA

„PĂRINȚI Șl COPII
Interviu cu MIRCEA MÄRDÄRESCU

//
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seară s-a încheiat meciul de 
tenis dintre echipele orașelor 
Praga și București. Tenisman.i 
români au repurtat victoria cu 
scorul de 3—2. în ultima par- 

1-a învins cu 6—7, 
pe Ion Țiriac.

tidă Pala 
6—4, 6—4

3 000 de spectatori au 
la Frankfurt pe Main

• PESTE 
urmărit 1_ _________  „„ ____
dubla întîlnire internațională din
tre selecționatele de tenis de 
masă ale R. P. Chineze și R. F. 
a Germaniei. In ambele meciuri, 
victoria a revenit sportivilor din 
R. P. Chineză : la masculin cu 
5—3, iar la feminin cu 5—2.

• CONGRESUL asociației fede
rațiilor africane de baschet, în
trunit la Dakar cu prilejul dispu
tării campionatului Africii, a sta
bilit ca viitoarea ediție a între
cerii să se desfășoare anul viitor 
la Bangui.

De asemenea, a fost luată în 
discuție problema promovării 
minlbaschetulul, considerată ca 
factor determinant în progresul 
baschetului african.

există, dar e greu să bénéficié. Sint prea de- Necesită 6—7

Peisaj de actualitate la Piatra Arsă.

Mircea Mărdărescu s-a arătat surprins, aflînd intenția noastră de a-i lua un interviu. „Mă bucur că am posibilitatea de a spune iot ce am pe suflet, dar, în același timp, îmi pare rău că voi ocupa, în ziar, un spațiu pe care-I merită, Broșovschi, Năstase și alți cători de virsta mea — mai ta- lentați decit mine".— Remarcînd fair-play-ul de care dai dovadă încă din „deschiderea" interviului, aș vrea să te întreb, la fel de deschis, fără menajamente inutile : Te simți vinovat de conflictul declanșat, nu de mult, în sînul Politehnica Iași ?— Eu sint singurul Am fost obraznic și față de coechipieri ; am crezut că dacă sint băiatul antrenorului imi pot permite orice. I-am jignit, prin atitudinea mea, pe Cuperman, lanul, Romilă și Moldoveanu, care au refuzat — Ia ora conflictului — să mai joace cu mine în echipă. Azi, insă, cind disensiunile din echipă au fost înlăturate, toți coechipierii — în fața cărora mi-am recunoscut greșelile și mi-am cerut scuze — mă apreciază și mă vor în mijlocul lor.— Crezi că este vorba de o „pace trainică“ sau de un compromis de moment ?— La Politehnica nu mai e timp de certuri șl frămîntări. Echipa a ajuns in coada clasamentului și toți trebuie să punem umărul pentru a scoate „căruța din șanț“.

oricînd, ju-

echipeivinovat ! ambițios

TRAFIC INTENS
ÎN PORTUL

CONSTANȚA

tu— Mircea, cu cine ești prieten în echipă ?— Cu Simionaș și Costaș. Dar relațiiazi — repet — sint în bune cu toți jucătorii.— Ce gindești despre Te consideri talentat și venit în „ll“-le Politehnicii ?— Tata îmi spune că sint talentat și că va scoate din mine un jucător de clasă. Eu gin- desc că sint mai puțin talentat decît zice el, dar mai talentat decît crede lumea. Consider că sint un jucător util echipei...— Ce impresie ai despre antrenorul Politehnicii Iași ?— îmi este greu să delimitez relațiile tată—antrenor, fiu— jucător. Cred că tata este un mare antrenor. Păcat că a în- timpinat atitea dificultăți și o- poziții din cauza mea. I-am spus, nu o dată, că ar fi bine să renunț la fotbal, pentru a nu-i compromite prestigiul, dar nici n-a vrut să audă de așa ceva...— Altceva despre tine, Mircea ?— Credeți că interesează cineva că eu vreau să arhitectura sau că imi automobilismul și schiul tic ? Eu zic că nu. Atunci, aș vrea să vă spun, în încheiere, altceva : de pildă, cîteva cuvinte despre idolul meu, Do- brin. Este un adevărat fachir ; cind joacă el, e mult mai plăcut să stai in tribună și să-I privești, decit să-i fii adver-

tine ? bine-

pe urmez place nau-

Foto: PAVEL T1NJALĂ• •••••••••••••••• 
ÎN LOC DE FLORI l-A

• COMPETIȚIA internațională 
de tenis rezervată echipelor de 
juniori a luat sfîrșlt la Miami 
Beach cu victoria formației Spa
niei. în finală, tinerii tenismani 
spanioli au întrecut cu 2—0 se
lecționata S.U.A. Jose Higueros 
l-a învins cu 6—1, 6—3 pe John 
Whitlinger, iar Jose Moreno a 
dispus cu 6—4, S—1 de Pat 
pre.

Du-

• FORUL de specialitate 
Columbia â cerut Federației 
ternaționale de șah să i se acorde 
organizarea meciului pentru titlul 
mondial la șah dintre deținătorul 
titlului, Boris Spasski (U.R.S.S.), 
și marele maestru american “ 
bert Fischer.

din 
in-

Ro-

• REPREZENTATIVA de 
chei pe gheață a României a 
ținut un meci amical la Kloten 
(Elveția) cu o selecționată locală. 
După un joc echilibrat, întîlnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 4—4 (1—0, 0—2, 3—2).
Punctele echipei române au fost 
înscrise de Ștefanov (3) și Pană. 
Pentru gazde au marcat Luethi, 
Jurg Lott, Urs Lott și Wildbolz.

ho- 
sus-

• IN TREI orașe din țară se 
vor desfășura astăzi meciurile 
penultimei etape a primului tur 
al diviziei masculine A de bas
chet.

In Capitală se vor disputa pa
tru partide după următorul pro
gram : sala Floreasca ' 
re de la ora 16,30) : 
București — Voința 
I.E.F.S. — Steaua 
I.C.H.F. — Dlnamo 
sala Ciulești (ora 17,00) : Rapid 
București-Politehnica Cluj.

In țară sint programate 
jocuri : 
verși tatea 
drept derbiul etapei) șl Mureșul 
Tg. Mureș-Politehnica Galați.

(cu începe- 
Politehnlca 
București ; 
București ; 
București ;

două
Universitatea Cluj-Uni-

Timișoara (considerat

Muncitorii și docherii din 
portul maritim Constanța, 
care au încheiat primul an 
al cincinalului cu o depă
șire a traficului portuar 
planificat, continuă să se 
afle la datorie, în schim
buri neîntrerupte. Solicitați 
de aproape 40 de nave ro
mânești și sub pavilioanele 
altor țări, ei au încărcat și 
descărcat, în zilele de 1—3 
ianuarie, mai mult de 60 000 
tone de mărfuri diferite : 
aluminiu, tractoare și insta
lații de foraj, laminate, che
restea, cereale, portocale 
etc. Este un debut bun in 
noul an, cînd portului Con
stanța îi revine un plan de 
trafic sporit cu circa 
700 000 tone, față de reali
zările lui 1971.

(Agerpres)

DĂRUIT
0 LUCRARE DE DIPLOMĂ

(Urmare din pag. I)lucrare științifică, care abia prin dezvoltare a devenit lucrare de stat...Am reprodus mai sus o parte din discuția avută zilele trecute, la sediul catedrei de turnătorie a Institutului Politehnic, cu asistentul Constantin Cernat.Să fie necesar pentru a realiza dimensiunea abaterii comise să recapitulăm faptele ? O vom face cu precizarea că tn depistarea adevărului n-au fost neglijate nici măcar grafologice....1968. Asistentul autodesemnează (se _ .„ repartizarea sarcinilor de îndrumare ale cadrelor didactice din catedră) în ipostaza de conducător al lucrării de stat a studentei Elena Zamfirescu.Alegere întîmplătoare sau dictată de simple exigențe didactice ? Alternative puțin credibile, de vreme ce, nu de multă vreme, dascălul poza în... așa- zis îndrăgostit. In epistolele a- dresate, una după alta, prin post-restant (evident, se impunea o anumită „discreție“: solicitantul era căsătorit), fî- năra E. Z, — una din studentele de a căror instruire și educare răspundea de cîțiva ani de zile devenise în ochii „îndrumătorului cadru didactic“ cînd „zefir blînd și cald“, cînd „fetița de ciocolată“...Care sint sarcinile reale ale unui conducător de lucrare de stat, care ar fi trebuit să fie

expertizeCernat se ocupa cu

deci si obligațiile asistentului Cernat ? în primul rînd, să ranteze lucrării o cît mai plină acuratețe, în sensul ca ea să conțină în exclusivitate doar rodul eforturilor de concepție și de realizare ale studentului respectiv. De asemenea, să-și exercite rolul de consultant, ceea ce se opune celui de factor care intervine direct în realizarea lucrării, aspect absolut ilegal. Cum procedează însă asistentul Cernat ? El găsește cu cale să conceapă și să elaboreze chiar el lucrarea, apoi, de parcă ar fi fost lucrul cel mai firesc, intervine chiar tn redactarea ei, scrie cu mina sa, ici și colo, cîte un rind-două... Intr-un cuvînt. profesorul îi face cadou studentei „simpatizate“ o lucrare de stat, notată de comisie cu 8 (opt), ceea ce i-a adus titlul de inginer.Am discutat atît cu E. Z. (astăzi inginer la Uzinele „23 August“), cît și cu cealaltă ex-pro- tejată, I. B. (inginer la Uzinele „Semănătoarea“), pe care asistentul Cernat — în baza aceleiași „simpatii deosebite“ — a „ajutat-o“ în elaborarea unei lucrări științifice, ce a devenit apoi, și aceasta, lucrare de stat. Ambele au recunoscut faptul că asistentul Cernat a contribuit atît la conceperea, cît și la realizarea grafică a anumitor părți din lucrările la care ne-am referit.Menționăm însă mai întîi că, pe baza investigațiilor anchetei, am ajuns la concluzia că modul

>a-3e- în care asistentul Cernat s-a comportat și în cazul altor studente (Maria Voinea, Elena Chelba, Viorica Constantinescu, Gabriela Ionescu) ni se pare la fel de dubios, de incorect, mar- cînd faptul că el reprezenta o practică curentă.Gravitatea acestui gest ? în primul rând el reprezintă — după cum credem că rezultă — cea mai flagrantă încălcare a statutului etic și profesional al dascălului. Catedra — de la nivelul căreia se cizelează caractere, se luminează destine — este transformată în tșrabă. Lucrarea de diplomă — de fapt, rezultantă a întregului proces in- structiv-educativ desfășurat de-a lungul a 5 ani de facultate — este menită să concretizeze o investiție de stat, să constituie o adevărată oglindă a studentului respectiv. Ni se pare de prisos să precizăm în ce trist simulacru a fost transformată astfel această oglindă fidelă ce ar fi trebuit să o reprezinte pe studenta E. Z. Și nu numai pe ea !Revenind la atitudinea cu care asistentul Cernat înțelege să-și privească astăzi faptele, aceasta ne-a oferit un nou prilej de amărăciune și indignare. Ceea ce îl frămîntă pe dînsul nu sint — așa cum a rezultat din dialogul prezentat la începutul anchetei. — gravitatea, implicația umană și socială a falsurilor de care s-a făcut vinovat, ci posibilele urmări, care i-ar putea produce bătaie de cap, pentru

că, chipurile, ar fi avut un mare ghinion.Martor stupefiat la recunoașterea fabricantului de diplome, conferențiarul Nicolae Popescu, secretarul organizației de bază metalurgie I a ținut să ne propună un portret mai complet :— Asistentul Cernat mi-a fost, •cu ani în urmă, student ; un student capabil, cu posibilități. DUpă absolvire, a lucrat o vreme la serviciul personal al facultății. Consider că din această perioadă activitatea sa a început să se schimbe : un anumit dezinteres, o anumită delăsare și-au făcut loc în munca sa Astăzi, după aproape 10 ani de catedră, nu a publicat nici 6 lucrare științifică și nu și-a susținut încă (condiție aproape obligatorie, dovada unui asistent atașat muncii sale) lucrarea de doctorat. In ultima vreme, pe motiv că dorește să-și termine teza de doctorat (acum realizez însă că faptul constituia, probabil. o minciună). ne-a cerut chiar să-1 scutim de anumite activități. Am cântărit mai în- tîi solicitarea sa și. apoi, am ac- ceptat-o... Aflu însă cu surprindere și indignare că asistentul Cernat avea nevoie de mai mult timp liber pentru cu totul alte motive. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine. îmi amintesc că. deseori, poposind în atelierul unde își ținea orele de practică. am observat. între el și a- numite studente,- o intimitate ce depășea raportul normal cadru dfdactic-stuident.

DUMITRU VIȘAN

Există, desigur, în multe colective muncitorești ale țării, familii cu tradiții in fabrica respectivă, oameni care lucrează de două sau trei generații în aceeași întreprindere și ai căror feciori sau fiice vin să lucreze alături de tată. Reporterii au pus în valoare aceste impresionante blazoane de familii muncitorești. Totuși asemenea prezențe aveau un caracter mai mult sau mai puțin singular, li- «nitîndu-se la unul sau două cazuri pentru o uzină întreagă. Ceea ce impresionează în viața importantului colectiv de ia Uzina de mecanică fină din Sinaia este frecvența deosebită, caracterul obișnuit al unor asemenea familii de tradiție.Fruntașul în întrecerea socialistă, Ioan Toader, are în uzină două fete, soții acestora și un băiat. Maistrul Vasile Ruegg l-a adus, după terminarea liceului pe fiul său să lucreze alături de el în uzină. Constantin Nicuță, cunoscut fruntaș in întrecerea socialistă, are în uzină trei băieți strungari. Familia lui Va- leriu Negotei numără trei membri in colectivul întreprinderii :
Opinii identice ne împărtășește și prof. univ. Laurențiu So- froni, șeful catedrei de turnătorie. O serie de amănunte ce i-au părut, cu cîtăva vreme în urmă, și domniei sale, întîmplătoare, capătă acum coerență, semnificație elocventă.Uneori, am aflat, asistentul Cernat știa să fie agreabil, simpatic. De asemenea, activitatea sa nu era lipsită total de merite. Dar toate acestea s-au dovedit a nu fi decît simple aparențe. Faptul că nu avea prieteni printre colegii de catedră, că nu stabilea împreună cu ei nici un soi de colaborare științifică sau pedagogică a dat, poate unora impresia că e vorba de om rezervat sau care, pur și simplu, pregătește „în secret“ cine știe ce cercetare originală. Din nou însă avem de-a face cu o abilă țesătură ‘de „culori de paradă“ în spatele căreia, de regulă, operează călcătorii de lege. Evident, reușita acestei manevre nu poate fi decît efemeră, deznodămîntul — unul singur.Faptele pe care le-am dezvăluit nu aparțin, precum se poate observa, acestui an de învățămînt universitar. Ce ne-a îndemnat. — se va întreba, poate, cititorul — să dezvăluim toate aceste matrapazlîcuri ale asistentului necinstit ? Mărturisim că nu „intriga“ propriu- zisă — de o precară spectaculozitate, de altfel — ne-a determinat să anchetăm acest caz, ci faptul că Cernat Constantin continuă să figureze încă în corpul cadrelor didactice de la Institutul Politehnic și fiindcă o nouă promoție de studenți — între care și studente — urmează să beneficieze în această perioadă de îndrumare în pregătirea lucrărilor de diplomă. O îndrumare căre trebuie să aparțină exclusiv celor demni de o asemenea răspundere.

tatăl, un fiuSoare avea trei feciori în uzină. Unul a fost trimis acum la facultate. S-ar mai putea da incă zeci de asemenea exemple.Totuși, ceea ce ne-a determinat să alegem titlul acestor însemnări nu este doar neobișnuita frecvență de familii avind mai mulți membri în colectivul u- zinei. Ci faptul că in uzină familiile, sau mai precis FAMILIA, într-o accepțiune profund muncitorească și socialistă, constituie un factor de educație cu o excepțională valoare.Stăm de vorbă cu tovarășul NEAGOE CONSTANTIN, secretarul comitetului de partid al uzinei.„La noi — ne spune acest interlocutor care în decursul a 23 de ani in același loc de muncă s-a identificat cu întreaga viață a întreprinderii — lucrează multe sute de tineri. Sint oameni cu firi și temperamente diferite, cu capacități, preocupări și înclinații diverse. Există însă o trăsătură generală care-i caracterizează pe toți : respectul și considerația pentru mai virst- nicii uzinei. Să vă spun un caz. Venise la noi, în vara trecută dacă nu mă inșel, un băiat care a fost repartizat la Secția automate ; Traian Rech ii spunea, în școala profesională fusese dintre cei mai buni iar în primele luni de muncă în secție dăduse, de asemenea, un randament deosebit, anunțîndu-se ca un element de mari perspective. Deodată insă, a căzut sub influența unui mediu dubios, a început să intirzie la ora de program, să dea lucrări de calitate interioară. „Sfatul bătrini- lor“, sfat al maiștrilor și muncitorilor mai virstnici, în majoritate comuniști, ai căror copii au ajuns la rîndul lor să lucreze, nu l-a lăsat pe băiat să prindă rădăcini rele. L-au chemat in mijlocul lor, l-au judecat aspru dar cu dreptate, l-au făcut să vadă limpede calea pe care i-o deschide talentul și capacitatea sa. dar și prăpastia pe care i-o poate căsca in față compania zurbagiilor fără ocupație. Zeci de oameni de vîrsta tatălui său i-au îndrumat părintește, cu grijă, pașii pe calea cea dreaptă. Băiatul s-a îndreptat și a devenit un om de nădejde al uzinei.„Sfatul mai vîrstnicilor — intervine in discuție Sandu Ioan, secretarul _ organizației U.T.C. a uzinei —- împletește strîns funcția părinților cu aceea a profesorilor, pentru pătrunderea tainelor meseriei și cu aceea de e- ducatori comuniști“.Media de vîrstă a muncitorilor uzinei de mecanică fină Sinaia este de 28 de ani. Marea majoritate o formează tinerii pînă în 24—25 de ani. Alături de ei, îndrumîndu-i cu grijă — puternicul sfat al vîrstnicilor, al celor mai încercați și cu mai multă experiență, comuniștii.Spune un străvechi proverb ; „Dacă nu ai bătrini. să-ți cumperi“. In uzina de la Sinaia există asemenea bătrini care valorează fiecare cît o comoară Alături de ei, peste 1000 de tineri învață școala comunismului, a creației, a înaltei demnități umane.
HARALAMBIE LEREA



alegerilor din Finlanda
PRELUAREA 

FUNCȚIEI DE CĂTRE 
NOUL SECRETAR 

GENERAL AL O.N.U.

Duminică și luni, s-au desfășurat in Finlanda a- legeri generale anticipate. Devansarea lor cu doi ani a fost hotărîtă de președintele Urho Kekkonen, ca urmare a dezacordurilor ivite între principalele partide ale coaliției guvernamentale (socialdemocrat șt partidul de centru) cu privire Ia o serie de probleme economice și, îndeosebi, asupra politicii agrare.Rezultatele anunțate marți de agențiile TASS și FRANCE PRESSE sînt următoarele : Partidul social-democrat — 55 de mandate (cu trei mai mult față de alegerile precedente din 1970); Partidul Comunist Finlandez și Uniunea democratică a poporului finlandez — 37 de mandate (în 1970 — 36 de mandate) ; Partidul de Centru — 36 de mandate; Partidul coaliției naționale (conservator) — 34 de mandate (pierde trei față de 1970) ; Partidul rural — 18 mandate ; Partidul popular suedez — 10 mandate (pierde două față de 1970) ; Partidul liberal — 7 mandate (pierde unul) ; Uniunea creștin- finlandeză — 3 mandate.Alegerile legislative din Finlanda consemnează o deplasare spre stingă în rîndurile electoratului, în defavoarea tendințelor conservatoare. Obținînd cu trei mandate mai mult decît în alegerile precedente, Partidul social-democrat rămîne în continuare formațiunea politică cu cel mai. mare număr de reprezentanți în parlament. Partidul Comunist Finlandez și Uniunea democratică a poporului finlandez, care au candidat pe aceeași listă, devin a doua forță politică

în parlamentul țării. Pierderi au înregistrat formațiunile politice legate de marele capital (Pai’~ tidul popular suedez, Partidul liberal), precum și Partidul conservator al coaliției naționale.Primele declarații făcute de unii lideri politici atestă faptul că.sarcina formării unui nou guvern nu va fi un lucru ușor. Președintele Partidului socialdemocrat, Rafael Paasio,. a precizat că este prea devreme pentru a se da un răspuns asupra configurației guvernului, expri- mîndu-și, totuși, speranța că un nou cabinet va fi alcătuit pînă în primăvară. Kaveli Sorsa, secretarul aceluiași partid, a respins speculațiile cu privire la alcătuirea unui guvern minoritar social-democrat. „Acest lucru nu a fost discutat și nu ar putea constitui o soluție satisfăcătoare pentru Finlanda“, a spus el.
i

SOSIREA UNEI MISIUNI
AMERICANE LA PEKIN• O MISIUNE americană, condusă de general de brigadă A- lexander M. Haig. asistent adjunct al președintelui S.U.A.-in problemele securității naționale, a sosit luni la Pekin în vederea realizării unor aranjamente de ordin tehnic privind vizita președintelui Nixon în China — informează agenția China Nouă.In aceeași zi, Ci Pin-fei, ministru ad-interim al afacerilor externe, a avut o întrevedere cu membrii misiunii americane.
Suctcsc ale
patrioților

laotianiIn cursul anului trecut, forțele patriotice laoțiene au scos din luptă peste 42 000 de militari inamici, aproximativ 40 la sută dintre aceștia fiind soldați și ofițeri a- mericano-saigonezi — anunță agenția Khaosan Pathet Lao. Inamicul a suferit, de asemenea, pierderi serioase în tehnică de luptă, printre care 800 de mașini, 700 de avioane, mii de arme de diverse tipuri și calibre.In aceeași perioadă, au fost consolidate zonele eliberate care cuprind în prezent patru cincimi din teritoriul Laosului și sînt populate de peste un milion de locuitori. In zonele controlate de inamic s-a extins considerabil mișcarea de partizani — menționează agenția citată.
SEMICENTENARUL

Festivitățile din
La Santiago de Chile a avut 

loc o întîlnire a conducerii Par
tidului Comunist din Chile cu 
delegațiile celor 34 de partide co
muniste șl muncitorești care par
ticipă la festivitățile consacrate 
semicentenarului P.C. din Chile. 
A fost de față și delegația Par
tidului Comunist Român, formată 
din tovarășii Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Teodor Cotnan, 
membru al C.C. al P.C.R., prlm- 
secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.

Delegațiile au fost salutate de 
Luis Corvalan, secretar general 
al C.C. al partidului care, în cuvîn- 
tul rostit a relevat succesele con
siderabile obținute în realizarea 
programului Guvernului Unității 
populare. Secretarul general al 
C.C. al P.C. din Chile și-a ex
primat convingerea fermă că, 
indiferent de dificultăți, trans
formările începute în . Chile vor 
fi realizate cu succes, chezășia 
înfăptuirii lor constînd în spri
jinul tot mai mare acordat de 
masele populare guvernului pre
ședintelui AUende.

In cadrul manifestărilor con
sacrate semicentenarului parti
dului comunist, în capitala chi
liana a fost inaugurat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist din 
Chile. La vernisaj au 
Luis Corvalan șl alți 
tori al P.C. din Chile, 
reprezentanți ai vieții 
precum și delegațiile 
comuniste și muncitorești 
Iau parte la festivități, 
care delegația P.C.R.

în continuare, delegațiile străi
ne invitate la semicentenarul 
P.C.C. au început o serie de vi
zite în întreprinderile_ și institu
țiile din Santiago de 
provincie.

Delegația 
stitutul de 
„Inacap“,

participat 
conducă- 
miniștri, 
publice, 

partidelor 
care 

între

Chile și dinP;C.R. a pregătire care vizitat In- 
profesională 
coordonează

Socialist din numără prin- . tre principalele organizații politice ale opoziției, a dat publicității proiectul programului său de acțiune pe anul 1972. Proiectul urmează să fie dezbătut cu prilejul Congresului partidului, care va avea loc la 26—28 ianuarie.

• PARTIDULJaponia, care se

• KURT WALDHEIM și-a preluat luni funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite, succedîn- du-i lui U Thant, care s-a retras la 31 decembrie 1971, după zece ani de activitate.La preluarea funcției, noul secretar general al O.N.U. a făcut o scurtă declarație ziariștilor, în care a menționat că va acționa pentru sporirea increderii popoarelor în Națiunile Unite și pentru ca acest organism internațional să devină mai eficient.In aceeași zi, Kurt Waldheim i-a înmînat predecesorului său, U Thant, Medalia de Aur pentru pace a Națiunilor Unite.

I I

VIETNAMUL DE SUD. — Anul care s-a încheiat a consemnat un bilanț strălucjt de succese pentru Frontul Național de Eliberare. In fotografie, o subunitate de patrioți în timpul unei misiuni de luptă
Mesajul lui Nguyen Huu Tho 
adresat poporului american
După cum anunță agenția V.N.A., într-o scrisoare deschisă adresată, cu prilejul Anului Nou. poporului american, Ngu- yen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E. și președinte al Consiliului Consultativ al G.R.P, al Vietnamului de Sud, relevă că „în anul 1971, un mare număr de americani, inclusiv persoane din aparatul de conducere și forțele armate, au întreprins acțiuni comune și au depus eforturi neobosite cerînd Administrației războiului din Indochina șinéobositesă pună capătsă

P. C. DIN CHILE

capitala chiliana
pe scară națională, activitatea 
pedagogică și educativă pentru 
formarea șl specializarea cadre
lor. Delegația P.C.R. a vizitat 
apoi fabrica textilă „Caupoli- 
can”, trecută de numai cîteva 
luni sub controlul statului.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă făcută, conducătorul 
delegației române, tovarășul Pe
tre Lupu, a urat noi succese în 

colectivului fabricii, 
pen- 
efi- 
Gu-

activitatea cr'ta“ 
în desfășurarea eforturilor 
tru o contribuție cît mai 
cientă la realizarea politicii 
vernului Unității populare.

Seara, delegația P.C.R. . a 
o întîlnire cu locuitorii din__
tierul Pablo Neruda, care au fă
cut o primire călduroasă oaspe
ților români. In cuvîntul de salut 
rostit, tovarășul Petre Lupu a 
exprimat interesul și marea 
simpatie cu care comuniștii ro
mâni, întregul nostru popor ur
măresc eforturile poporului chi
lian pentru profunde transfor
mări în viața economică și so
cială.

Remaniere la Lima

avut 
car-

• LA LIMA s-a anunțat oficial remanierea cabinetului peruan care privește portofoliile ministerelor de externe, marinei și pentru problemele locuințelor — informează agenția Prensa Latina. In funcția de ministru de externe a fost numit generalul Miguel Angel de la Fior Văile, care devine, astfel, in mod automat, membru al Juntei militare guvernamentale, organul suprem al puterii de stat din Peru. EI îl înlocuiește in funcție pe Edgardo Mercado Jarrin, numit șef al statului major al armatei. Noul ministru al marinei a devenit viceamiralul Luis Vargas Caballero, pînă in prezent ministru pentru problemele locuințelor, in această funcție fiind numit contraamiralul Ramon Arrospide Media.• PRIMUL ministru al Republicii Arabe Egipt, Mahmud

retragă imediat și complet trupele americane“.Propunerea de pace în șapte puncte prezentată de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, subliniază Nguyen Huu Tho, oferă cea mai bună soluție pentru asigurarea păcii și independența reală a populației Vietnamului de sud și deschide posibilitatea unei retrageri onorabile a Statelor Unite din războiul din ‘ Vietnam. Dacă guvernul S.U.A. âr fi răspuns pozitiv acestei propuneri, trupele Americane ar fi putut să fie deja acasă. Guvernul american și-a reafirmat însă, la 12 noiembrie, intenția de ; a prelungi și extinde războiul din Vietnam și Indochina, de a susține grupul corupt și dictatorial al lui Nguyen Van Thieu și de a intensifica războiul aerian împotriva țărilor din Indochina. Populația Vietnamului de sud — se arată in scrisoare — este hotărîtă să continue lupta pînă cind va fi asigurată satisfacerea drepturijor sale naționale fundamentale.O unitate a forțelor »mede intervenție din de sud a căzutricane Vietnamul luni într-o ambuscadă a trupelor Frontului Național de Eliberare în provincia Long Khanh, relatează agenția Associated Press, Cu același prilej, patru dintre elicopterele americane venite să evacueze unitatea încercuită au fost doborîte de patrioți.In cursul altor două atacuri îndreptate împotriva trupelor saigoneze într-un punct situat la 40 kilometri de capitala sud-vietnameză și în zona centrală a Platourilor înalte, patrioți! au provocat inamicului pierderi în oameni și material de luptă.
Fawzi, l-a primit pe Ashraf Ghorbal, însărcinatul cu interesele egiptene la Washington, a- nunță agenția MEN. Ashraf Ghorbal, menționează agenția, a sosit la Cairo pentru consultări cu guvernul egiptean în urma unor importante contacte pe care Ie-a avut la Washington în legătură cu poziția Statelor U-

U.R.S.S. — Imagine de pe șantierul hidrocentralei Zeiska
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Preludiu la alegerile
1

Acțiuni greviste
AngliaMuncitorii firmei „Fine Tubes“ din Plymouth, aflați în grevă de 18 luni, au respins cererea patronatului de lichidare a pichetelor. Ei au hotărît, in unanimitate, să continue lupta pînă la satisfacerea revendicărilor formulate. Greva muncitorilor a- cestei întreprinderi, sucursală a unei companii americane, este considerată drept cea mai îndelungată din istoria mișcării revendicative a oamenilor muncii britanici. La încetarea lucrului, survenită în iunie 1970, conducerea firmei a ripostat printr-un lockout.

Statele UnitePeste 6 000 de muncitori și funcționari de la corporația petrolieră americană „Atlantic Richfield“ au declarat, luni, o grevă în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor trai, crul deri de Ca urmare a grevei, lu- a încetat la 15 întreprin- ale corporației.
NamibiaGreva celor 13 000 de muncitori și funcționari africani — una din cele mai importante din istoria Namibiei — începută la 13 decembrie 1971, s-a extins cuprinzînd în prezent 17 centre industriale ale țării — transmite agenția FRANCE PRESSE. Mișcarea grevistă din Namibia deși are în primul rînd un caracter economic, reprezintă, totodată, un protest împotriva prezenței ilegale a Republicii Sud-Africane în Namibia, a cruntei exploatări și discriminări rasiale instituite de rasiștii sud-africani.

Primul ministru al Cubei, Fidel Castro, a rostit o amplă cuvîntare cu prilejul încheierii lucrărilor celui de-al IV-lea Congres al Asociației naționale a micilor producători agricoli (A.N.A.P.), asociație care numără 200 000 de membri.Arătînd că, datorită moștenirii istorice, producția agricolă constituie încă sursa principală de venituri ale țării, Fidel Castro a subliniat că Sarcina imediată în domeniul agriculturii este obținerea unui volum maxim al producției agricole, pe calea folosirii optime a suprafețelor a- gricole și a mijloacelor tehnice din sectorul micii proprietăți și printr-o îmbunătățire considerabilă a organizării și exploatării resurselor din sectorul de stat al agriculturii. Vorbitorul a relevat necesitatea sporirii producției de trestie de zahăr, dată fiind creșterea cererii de zahăr în lume și perspectivele de evoluție a prețului acestui produs în următorii ani. Primul ministru al Cubei a subliniat necesitatea dezvoltării și creșterii volumului producției în toate ce-
care a fost însărcinat în urmă cu două săptămîni în vederea soluționării crizei guvernamentale izbucnite în Belgia după a- legerile parlamentare din noiembrie 1971. După audiență, Ee- bunton a declarat ziariștilor, fără a furniza alte detalii, că speră într-o depășire a impasului în jurul datei de 15 ianua

Onentulnite față de crizaApropiat și cu posibilele evoluții ale acesteia.
Criza de guvern 
din Belgia• EDMOND LEBURTON. președinte al Partidului Socialist, a prezentat regelui Baudouin concluziile misiunii de informare cu

rie. El a relevat că „Belgia are nevoie de un guvern puternic și stabil pentru a face față problemelor economice și monetare care se vor pune într-un viitor apropiat“.• PREȘEDINTELE Zambiei, Kenneth Kaunda, a primit delegația guvernamentală a R. P. Chineze, condusă de Yang Cieh, ministru al comunicațiilor, care

prezidențiale din S.IIÄ
SCRUTINUL DIN NEW HAMPSHIRE

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 
S.U.A., programate să se desfășoare în noiembrie a.c., a 
început practic luni, o dată cu prezentarea listelor de candi
daturi în prima confruntare preliminară ce urmează să aibă 
loc în statul New Hampshire, la 7 martie.Pînă la ora închiderii listelor de candidați — în cursul serii de luni — pe acestea se aflau înscrise numele președintelui Nixon — prima confirmare oficială a faptului că acesta intenționează să-și reînnoiască mandatul la Casa Albă —, precum și ale celor doi congresmeni republicani : John Ashbrook și Paul McCloskey. Pentru obținerea învestiturii Partidului republican în vederea alegerilor prezidențiale se înfruntă, astfel, pînă la ora actuală, trei personalități, cei doi congresmeni candidînd, contrar tradiției, împotriva președintelui, care urmărește să-și reînnoiască mandatul.In numele Partidului democrat, pe listele electorale au fost înscriși, așa cum era de așteptat, senatorul Edmund Muskie — care urmează să-și anunțe oficial în curînd intrarea în campania electorală —, precum și senatorii Vance Hartke, Hubert Humphrey, George McGovern și fostul senator Eugene McCarthy, primarul orașului Los Angeles, Sam Yorty, și cel al orașului New York, John Lindsay. Totodată, se confirmă faptul că dintre democrații care își anunțaseră candidatura au revenit asupra deciziei lor senatorii Fred Har- ris, Harold Hughes și Birch Bayh. De asemenea, nu s-a înscris pe liste nici senatorul Edward Kennedy care, deși potrivit sondajelor de opinie publi-

lelalte ramuri ale agriculturii, un accent fie pus pe niei și pe de citrice, mul rînd cererilor crescînde lației.Fidel Castro a forma agrară înfăptuită mii ani ai puterii revoluționare a însemnat doar primul pas spre o revoluție agrară în conformitate cu realitățile specifice ale Cubei : au fost date în proprietate personală numai suprafețele deja parcelate, pe care lucrau micii arendași, restul pă- mîntului — aproape 70 la sută — devenind proprietate de stat. Primul ministru al Cubei a salutat prevederile din rezoluția Congresului A.N.A.P. referitoare la încorporarea treptată a suprafețelor agricole deținute de micii producători în gospodării colective largi, care să faciliteze folosirea pe scară largă a mecanizării și tehnicii moderne. A- ceasta a subliniat el, se va realiza prin liberul eonsimțămînt, pe calea activității politice, prin ridicarea conștiinței oamenilor muncii din agricultură.

deosebit urmînd să intensificarea zooteh- extinderea culturilor tutun, legume, în pri- pentru satisfacereaale popu-spus cä rein pri-

efectuează o vizită de prietenie in Zambia. Cu acest prilej, informează agenția China Nouă, a avut loc o convorbire îndelungată, prietenească și cordială între președintele Zambiei și oaspeții chinezi.Anterior, delegația guvernamentală chineză a vizitat cîteva localități din regiunea în care se realizează zam“, care Zambia și cu ajutorul calea ferată „Tan- leagă Tanzania cu care este construită R. P. Chineze.
Explozie la Belfast• INTR-UN mare magazin din centrul orașului nord-irlan- dez Belfast s-a produs luni o puternică explozie, provocind rănirea a 63 de persoane. Un purtător de cuvint al poliției a declarat că 53 de răniți au fost spitalizați, dintre care opt se află în stare gravă.

că se bucură de popularitate în rîndul electorilor democrați, nu a renunțat la hotărîrea sa de a nu participa la alegeri.Aceste alegeri preliminare din New Hampshire, care sînt, de altfel, urmate de altele, programate, cu o săptămînă mai tîrziu, în statul Florida, iar la 21 martie — în statul Illinois, sînt consi' derate drept teste de popularitate pentru candidații care se înfruntă în vederea obținerii președinției S.U.A. Pînă în prezent, pe listele pentru alegerile preliminare din celelalte state, care sînt încă deschise, figurează a- celeași nume incluse și pe buletinele de vot din New Hampshire.
SCRISORI ALE REPREZEN
TANTILOR PAKISTANULUI

Șl INDIEI LA O.N.U. 
ADRESATE LUI

KURT WALDHEIMNEW YORK 4 (Agerpres). — După cum informează agenția FRANCE PRESSE, reprezentantul Pakistanului la O.N.U., Agha Shahi, a adresat secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, o scrisoare, în care a exprimat neliniștea guvernului său în legătură cu știrile referitoare ta un apropiat proces ce ar urma să fie intentat guvernatorului Pakistanului de est, A. Malik, și altor personalități politice pakistaneze. Shahi a apreciat că un asemenea act ar însemna o violare flagrantă de către India a obligațiilor ei decurgînd din convențiile de Ia Geneva și . din rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate.Reprezentantul Indiei la O.N.U., Samar Sen, a scris, de asemenea, secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, pentru a-i atrage atenția, ca și Consiliului de Securitate, asupra „gravelor violări ale încetării focului comise, de forțele armate pakistaneze după rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate la 21 decembrie 1971“, informează agenția FRANCE PRESSE. In scrisoarea sa, reprezentantul Indiei la O.N.U. enu- meră zece asemenea violări ale încetării focului săvîrșite de forțele pakistaneze între 21 și 28 decembrie.
APELUL UNOR 
INTELECTUALI 
DIN GRECIA

Agenția Vnited Press In
ternational informează că 540 
de intelectuali greci au cerut 
guvernului, într-un apel dat 
publicității la 31 decembrie, 
să pună în libertate pe toți 
deținuții politici din Grecia 
Apelul, semnat de către per
sonalități ecleziastice, membri 
ai corpului didactic al Uni
versității din Atena, membri 
ai Academiei de Științe 
și de Litere, ziariști, men
ționează că redarea deți- 
nuților politici familiilor lor 
și societății constituie „atît o 
cerință umanitară urgentă, 
cit și un imperativ național“.

„Semnatarii apelului — re
levă agenția Reuter — arată 
că există aproximativ 300 de 
deținuți care au fost condam
nați sau așteaptă să fie ju
decați pentru pretinse activi
tăți subversive împotriva gu
vernului“.

Aceeași agenție relatează, 
totodată, că legea marțială, 
care a fost instituită în Gre
cia în aprilie 1967, a fost a- 
brogată la 1 ianuarie 1972, cu 
excepția capitalei și a orașe
lor Pireu și Salonic.

împreună cu Armata Populară Poloneză și cu forțele rezistenței antifasciste din interiorul țării, au alungat pe hitleriști de na pămintul î»- lonez, noi perspective s-au deschis acestei țări pe care războiul a lăsat urme greu de înlăturat : 38 Ia sută. <lin patrimoniul național fusese pierdut iar peste 6 000 000 de oameni pieriseră. Vindecarea rănilor lăsate de război, reconstrucția țării și făurirea unei vieți noi. luminoase, însemna o sarcină de importanță istorică pe care partidul și-a asumat-o. Orașele ce păreau sortite dispariției au renăscut din ruine. Zidurile mușcate de bombe s-au înălțat din nou semețe, semn al vitalității poporului. Luptînd împotriva reacțiunii, anihi- lind comploturile acesteia, înfăptuind transformări democratice esențiale, consolidând cuceririle democrat- populare, poporul polonez a pășit hotărît pe calea făuririi orînduirii socialiste. In decembrie 1948 a avut loc Congresul de unificare a Partidului Muncitoresc Polonez ou Partidul Socialist Polonez, pe baza marxism- leninismului, luind ființă Partidul Muncitoresc Unit Polonez. Sub conducerea P.M.U.P., poporul Poloniei frățești a obținut remarcabile succese în toate domeniile construcției socialiste. O expresie a ritmului rapid de dezvoltare a țării constituie faptul că, la sfîrșituț anului 1970, producția industria’" era de 7,5 ori mai mare deci cea din anul 1950. Realizări \ deosebite s-au obținut ma '^ ales în construcția de mașini, metalurgie, chimie, industria extractivă, a construcțiilor navale, electrotehnicii etc.Recentul Congres al P.M.U.P.. a stabilit direcțiile și obiectivele principale ale dezvoltării social-economice a Poloniei în perioada următoare, a examinat multilateral posibilitățile accelerării progresului țării. Faptul că acest congres s-a desfășurat în preajma aniversării a trei decenii de la crearea Partidului Muncitoresc Polonez a sporit și mai mult însemnătatea Congresului, conferin- du-i semnificația unui bilanț atit al luptei pentru instaurarea puterii populare, cît și al activității desfășurate in anii construcției socialiste.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a subliniat de la tribuna Congresului P.M.U.P. că „comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu profund interes cursul înnoitor determinat de Partidul Muncitoresc Unît Polonez pentru soluționarea problemelor complexe ale edificării noii societăți, pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii, creșterea bunăstării poporului, pentru afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului și întărirea legăturilor sale cu clasa muncitoare și masele populare, pentru participarea largă, nemijlocită, a oamenilor muncii la conducere» vieții politico-sociale a întregii țări“.
M. R.

★

CENTRAL

TREI DECENII DE LA 
CREAREA PARTIDULUI 

MUNCITORESC POLONEZ 
Au trecut 30 deani de cind in ianuarie 1942, în împrejurări deosebit de grele, cind țara se afla sub ocupația nazistă, a fost făurit — in condiții de conspirativitate — Partidul Muncitoresc Polone*. Acest partid a fost creat și a activat într-un moment extrem de complex al istoriei poloneze, cind poporul era angajat într-o luptă decisivă pentru destinele sale. Era o luptă pentru salvgardarea ființei naționale și, totodată, pentru împlinirea aspirațiilor de progres social, de structurale înnoiri revoluționare. Crearea Partidului Muncitoresc Polonez a fost înfăptuită de către foști membri ai Partidului Comunist Polonez, dizolvat in 1938 de către Comitetul Executiv al Internaționalei Comuniste. După cum se știe, in martie 1956, s-a publicat o declarație comună a cinci partide comuniste și muncitorești (P.C.U.S., P.C. Italian, P.C. Bulgar, P.C. Finlandez și P.M.U.P.) care au subliniat caracterul injust al' învinuirilor aduse conducerii și activiștilor P.C. Polonez care au dus, în 1938, la dizolvarea partidului.Rezultat al unei activități curajoase, desfășurată în condiții foarte grele, la 5 ianuarie 1942 s-a organizat la Varșovia conferința de constituire a Partidului Muncitoresc Polonez, partid revoluționar marxist- Ieninist al clasei muncitoare din Polonia. Conferința a u- nit într-un singur partid organizațiile conspirative ale comuniștilor polonezi ca și Pe cele aflate sub influența lor și a elaborat declarația-pro- gram. „Partidul Muncitoresc Polonez — se sublinia în a- cesț document — cheamă pe toți cei cărora le este dragă independența și libertatea poporului polonez la crearea și consolidarea frontului comun și la lupta intransigentă împotriva invadatorului fascist german“.Partidul a creat propria sa organizație militară — „Garda populară“ — care începînd din primele luni ale anului 1942 a acționat eficient, dînd grele lovituri dușmanului hitlerist. In pofida unei situații politice complicate in mișcarea de rezistență, rezultat al atitudinii unor forțe conservatoare din interiorul și din afara Poloniei, partidul a reușit să-și întărească rinduriie, să-și amplifice influența în cele mai largi mase ale poporului. Un moment de importanță istorică l-a constituit crearea la 1 ianuarie 1944 a Consiliului Național Popular — primul parlament democrat-popular din istoria țării ca și a Armatei Populare. în același an avea să fie făurit Comitetul Polonez de Eliberare Națională pe care zbuciumata istorie a acestei țări îl va consemna drept primul guvern al Poloniei populare.Victoria asupra fascismului, la care poporul polonez a adus o prețioasă și importantă contribuție, a inaugurat o etapă nouă în viața țării. După ce Armata Sovietică,
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COMITETULUI
AL PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ

VARȘOVIA 
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Partidului 

Muncitoresc Polonez, Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român adresează Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, tuturor comuniștilor șl oamenilor muncii din 
Republica Populară Polonă cele mai cordiale felicitări șl un cald 
salut tovărășesc.

Creat în condițiile grele ale ocupației naziste, partidul Munci
toresc Polonez a unit în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai po
porului polonez, a organizat șl condus forțele patriotice, antifascis
te ale țării care au luptat cu eroism și abnegație, alături de Ar
mata Sovietică, pentru eliberarea Poloniei de sub jugul cotropito
rilor hitlerlști.

De-a lungul celor trei decenii care s-au scurs de la această dată 
memorabilă, comuniștii polonezi, Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, s-au situat cu consecvență în fruntea luptei clasei muncitoare, 
a întregului popor pentru instaurarea puterii populare, pentru în
făptuirea unor transformări revoluționare în viața economică, so
cială și politică a țării, pentru făurirea orînduirii noi, socialiste.

Comuniștii români. întregul nostru popor se bucură din toată 
inima de realizările de seamă obținute de oamenii muncii polonezi 
în construcția socialismului și urmăresc cu profund interes și sen
timente de solidaritate internationalists cursul înnoitor promovat 
de Partidul Muncitoresc Unit Polonez, de Comitetul său Central, 
în frunte eu tovarășul Edward Gierek. pentru soluționarea pro
blemelor complexe ale edificării noii societăți, pentru dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, pentru bunăstarea și fericirea po
porului.

Constatăm cu deplină satisfacție că relațiile de prietenie fră
țească româno-polone, cu vechi tradiții făurite în lupta comună 
pentru libertate șl independență națională. Împotriva imperialis
mului, cunosc în anii socialismului o dezvoltare rodnică pe toate 
planurile. Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că, pe baza 
progreselor obținute de țările noastre în construcția socialistă, 
colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dinio Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Polonă se va adinei și intensifica 
continuu, în interesul popoarelor român și polonez, al unității 
țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antilmperialiste, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Cu ocazia acestui jubileu, vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoas
tră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii succes deplin în în
făptuirea programului adoptat de Congresul al VI-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez în vederea dezvoltării și înfloririi Polo
niei socialiste.

Trăiască și să se intăreas<i prietenia și colaborarea frățească 
între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, între popoarele șl țările noastre !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor antilmperialiste !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

REUNIUNEA DE LA ALGERIn capitala Algeriei s-au deschis marți lucrările conferinței miniștrilor de externe ai Marocului, Mauritamiei și Algeriei. Reuniunea, care urmează la scurt timp după vizitele oficiale efectuate în Algeria de ministrul de externe tunisian. Mo- hamed Masmoudi, de premierul Marocului, Mohamed Karim Lamrani, precum și după vizita ministrului algerian al informațiilor, Ahmed Taleb, în Maurita- nia, se înscrie în cadrul consul-

tărilor regionale hotărîte cu prilejul întâlnirii din septembrie 1970, de la Nouadhibou (Mauritania) de șefii de stat ai celor trei țări. Cu această ocazie au fost examinate probleme privind cooperarea economică între țările din Maghreb, cît și unele aspecte legate de situația din teritoriul Rio de Oro, aflat sub dominația Spaniei. Aceste chestiuni se vor afla și pe ordinea de zi a actualei conferin.-» țe a miniștrilor de la Alger. ,
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